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A EMPRESA
A Floresteca foi fundada em 12 de janeiro de 1994, com o propósito principal de estabelecer e
manejar plantios de teca no Estado de Mato Grosso, Brasil.  Seus primeiros projetos foram
estabelecidos na região de Jangada, especificamente nas fazendas Buriti e Panflora, onde fica o
escritório operacional. Em Jangada estão também localizados o viveiro de produção de mudas e a
serraria. Atualmente existem atividades operacionais em Fazendas nas regiões de Cáceres e Tangará
da Serra, onde estão localizados outros escritórios de apoio operacional. Em Várzea Grande está
localizado o Escritório de apoio administrativo e o laboratório BIOTECA. 

Floresteca Agroflorestal Ltda –
Várzea Grande

Avenida Governador João Ponce de
Arruda, 1054

Jardim Aeroporto – CEP: 78110-971
Várzea Grande, MT

Phone: 55-65-682 1034
Fax: 55-65-682 2296

floresteca@floresteca.com.br

Floresteca Agroflorestal Ltda -
Jangada

Fazenda Buriti Rodovia BR 364 - Km
510

Caixa Postal: 07 - CEP: 78490-000
Jangada – Mato Grosso

antonio.migliorini@floresteca.com.br
Fone/Fax: +55 (065) 6821034

Floresteca Agroflorestal Ltda -
Cáceres

Avenida Marechal Castelo Branco, nº
242

CEP: 78200-000 
Cáceres - Mato Grosso

Fone: +55 (065) 223.5110
Fax:+55 (065) 223.0033

josemaria.filho@floresteca.com.br

Floresteca Agroflorestal Ltda –
Tangará da Serra

Rua Julio Martinez Benevides
Numero 98 E – Centro

CEP: 78300-000
Tangará da Serra – Mato Grosso
Phone/Fax: +55 (65) 326 6137

josemaria.filho@floresteca.com.br



MISSÃO DA FLORESTECA

Produzir e comercializar madeira de teca de alta qualidade de maneira
sustentável,  com  responsabilidade social e ambiental, garantindo o melhor

retorno econômico.

VALORES DA FLORESTECA

POLÍTICA AMBIENTAL DA FLORESTECA

A Floresteca como empresa comprometida com o Desenvolvimento Sustentável na
realização de seu negócio de produção de madeira de Teca, atuando em nível
mundial considera como estratégia de sucesso, a Preservação do Meio Ambiente
através das seguintes diretrizes:

1.  Realizar  o  plantio  e  manejo  da  Teca  para  produção  de  madeira  de  alta
qualidade  respeitando  as  florestas  naturais,  Diminuindo  os  Impactos
Ambientais e atendendo as Legislações e outras Normas Ambientais aplicáveis.

2.  Desenvolver  técnicas  de  manejo  florestal  visando  obter  o  equilíbrio  entre
plantio,  o  ambiente  natural  e  a  sociedade,  considerando  a  Prevenção  da
Poluição como parte da sustentabilidade do negócio.

3.  Garantir,  através  de  uma gestão  responsável,  os  recursos  necessários para
alcançar  os  Objetivos  e  Metas  Ambientais  estabelecidos,  assim  como
disponibilizar  facilidades  para  condução  do  seu  processo,  Melhorando
Continuamente seu resultado e desempenho ambiental.

4. Assegurar no desenvolver de suas atividades a Conscientização Ambiental dos
seus colaboradores e da comunidade.

Comprometimento
Credibilidade
Criatividade

Espírito de Equipe
Iniciativa

Integridade
Positividade
Praticidade

Respeito às pessoas às leis e ao meio ambiente
Transparência



A TECA
A Tectona gradis L. [Teca] é uma das espécies mais valiosas de madeira encontrada nos trópicos. Têm sua
origem em uma área que engloba partes da Índia, Tailândia, Myanmar [Birmânia] e Laos. Foi introduzida
na ilha de Java no século 14, adaptando-se bem em plantios homogêneos, não só no Sudeste Asiático, área
de sua origem, mas também em outras partes da Ásia, África e América Latina.  A sua área de plantio é
calculada em 3 milhões de hectares.

Características da madeira

Beleza
Resistência
Durabilidade
Versatilidade de aplicações
Estabilidade dimensional
Resistência natural a ataques biológicos
Reconhecimento no mercado internacional

Influência do Clima no Crescimento da Teca

O bom crescimento e a alta qualidade estão associados à profundidade do solo, topografia e drenagem além
da fertilidade; a uma temperatura anual média variando entre 22 e 27°C, e 1.500 a 2.500 milímetros de
precipitação; com uma estação seca de 3 a 5 meses com até 50 milímetros de chuva. Normalmente são
associados às condições de secas os crescimentos lentos. Condições muito úmidas podem proporcionar um
crescimento  acelerado,  formando  um  alburno  espesso,  de  baixa  qualidade,  com  menor  densidade,
coloração menos atraente, textura inferior e perda de resistência. 



Considerações econômicas

O incremento médio anual tem sido estimado em 15 m3 por hectare por ano durante a rotação de 25 anos.
A  produção anual  é  esperada  seguindo  um padrão  normal  de  desvio  da  média,  dentro  de  uma  faixa
equivalente a 10 % da média em qualquer direção.

A teca é uma das melhores espécies comercialmente conhecidas, com séculos de comércio internacional
estabelecido. No momento, a madeira da teca é comercializada em uma variedade de formas, como toras,
madeira serrada, lâminas, ou ainda na forma de produto acabado ou semi-acabado. 

O preço de teca na forma de toras varia significativamente, dependendo da dimensão e da qualidade. O
produto do desbaste inicial é comercializado somente entre 60 a 80 dólares o metro cúbico, enquanto toras
de 80 anos de idade no Sudeste da Ásia podem chegar a mais de 1.200 dólares/m3.

A Floresteca opera no menor alcance desta distribuição. Suas projeções estão assim baseadas em preços
atuais representativos para os produtos que espera produzir, em termos de idade, tamanho e qualidade. 

Os produtos das colheitas previstas dentro de uma determinada rotação diferem de um ano ao outro em
termos  de  idade,  tamanho e  qualidade.  A  produção  de  cada  colheita  é  melhor  considerada  como  um
produto separado, dentro de sua própria base de preço e previsão

Levando-se em conta as tendências de preço registradas em diferentes mercados mundiais desde os anos
cinqüenta, e os prospectos para toras de madeira tropicais nos mercados internacionais, são projetados os
preços básicos variando nos próximos 25 anos .

Os retornos financeiros dependem da combinação do volume comercial da madeira produzida, com o preço
correspondente ao qual tal madeira pode ser vendida. Embora o processamento seja uma opção desejada e
lógica para a companhia, são calculados os retornos financeiros baseando-se na venda de toras. Isto está
em conformidade com os acordos feitos com os investidores e acionistas, promovendo nesta fase inicial
uma gama maior de opções no mercado. Mais adiante, o processamento é encarado como uma alternativa
viável,  ou  a  ser  realizado  por  uma  filial  separada  das  operações  da  Floresteca,  ou  por  uma  entidade
comercial separada. 



REGIÃO DE PLANTIO
O Estado de Mato Grosso está localizado no Centro Oeste brasileiro, entre 07° 20' 42'' S e 18° 10' 00'' ao Sul
do Equador, 50° 13' 42'' W e 60° 31' 00'' a Oeste de Greenwich. A capital de Mato Grosso é a cidade de
Cuiabá.

O  crescimento  e  a  qualidade  da  madeira  de  teca  de  plantios  são  amplamente  dependentes  das
características físicas e químicas do solo, das variáveis ambientais, tais como precipitação, temperatura e
umidade e da aplicação das técnicas de manejo. A teca é uma espécie decídua, com crescimento sazonal
determinado. Em Mato Grosso, o crescimento ativo acontece entre os meses de novembro e abril, seguindo
os padrões de precipitação. Nos demais meses ocorre uma redução no crescimento das árvores, necessário
para a formação da madeira de melhor qualidade para o mercado.

A teca, plantada em solos de boa qualidade, pode alcançar 60 centímetros de diâmetro a altura de peito
[DAP] e 30 metros em altura com aproximadamente 50 anos.

Os plantios da Floresteca estão localizados em três regiões principais: 

Jangada – Altitude de aproximadamente 250 metros acima do nível do mar, solos podzólicos vermelho-
amarelo  (distrófico  e  eutrófico),  latossolos  vermelho-amarelo  (distrófico  e  eutrófico)  e  concrecionários
distróficos Tb;  o relevo é ligeiramente ondulado.

Cáceres – Altitude  de 100 a  300 metros  acima do nível  do mar,  solos  podzólicos  vermelho-amarelo
(distrófico e eutrófico), latossolos vermelho-escuro e latossolos vermelho-amarelo (distrófico e eutrófico);
o relevo é plano a ligeiramente ondulado.

Tangará da Serra – Altitude média de 423 metros acima do nível do mar, solos terra roxa estruturada,
latossolos  vermelho-escuro  e  latossolo  vermelho-amarelo  (distrófico  e  eutrófico);  o  relevo  é
predominantemente ondulado.

A Localização das fazendas pode ser observada no mapa abaixo.





ESTRUTURA DE TRABALHO

A  Floresteca,  trabalhando  com  responsabilidade  ambiental  e  social,  visando  o  melhor  desempenho
econômico e respeitando os trabalhadores, investidores e sociedade em geral, executa um plano de manejo
de forma a manter sua transparência e divulgar seus principais dados de desempenho e cumprimento do
Plano de Manejo. 

As operações da Floresteca são estruturadas para garantir a conformidade com sua política corporativa e
ambiental  e  a  implementação  efetiva  de  seu  Plano  de  Manejo.  A  Empresa,  através  das  instruções
Operacionais,  de  Procedimentos  e  Instruções  Ambientais  do  Sistema  de  Gestão  Ambiental  e  do
Monitoramento Interno dos Rendimentos Operacionais de suas atividades, analisa continuamente o seu
desempenho, que além de serem base de avaliação interna, podem servir para manter um fluxo contínuo de
informações para os sócios externos e aos acionistas, agências governamentais e para o público em geral.
Este procedimento de trabalho também visa facilitar as avaliações externas às operações da Floresteca,
através de uma organização certificadora confiável e independente. 

Hierarquicamente Floresteca está estruturada da seguinte forma:

Presidencia

Diretoria de 
Colheita e 

Planejamento 
Florestal

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira
Diretoria de 
Silvicultura



ÁREAS DE PLANTIO
Os plantios de Teca da Floresteca estão localizados em fazendas próprias ou sob contrato de usufruto,
sempre garantindo a posse legal e indiscutível da terra.  A situação legal da propriedade é fator decisivo na
aquisição de fazendas ou fechamento de contratos de usufruto. 

Todas  as  propriedades  possuem  documentos  legais  e  números  de  registros  de  matrícula  próprios  em
cartórios, assim como registros no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, de acordo com as exigências do Código Florestal Brasileiro. As atividades da Floresteca e os planos
de uso  do solo  foram registrados nos órgãos ambientais  Federais  (IBAMA) e Estaduais  (SEMA/MT –
Secretaria Especial do Meio Ambiente de Mato Grosso).

A área de plantio tem aumentado a cada ano, como apresentado no gráfico de evolução de área plantada. O
ritmo de plantio  próximo a 3.000 hectares por ano é o considerado ideal.  A empresa objetiva 50.000
hectares de área de efetivo plantio.
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Área Plantada/ano 603,1 971,53 1501,18 905,56 1310,39 1531,55 2041,34 2233,94 2684,77 2795,1 3160,83
Área Plantada Acum. 603,1 1574,63 3075,81 3981,37 5291,76 6823,31 8864,65 11098,59 13783,36 16578,46 19739,29
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A cultura predominante em todas as fazendas antes da sua aquisição era a pastagem, com a criação de gado
bovino praticada em geral, por mais de uma década. As áreas protegidas inseridas no plano de uso da
Floresteca respeitam ou ultrapassam o mínimo estabelecido por lei, e são formadas por florestas, áreas
representativas do cerrado, e matas de galeria remanescentes quando da aquisição das fazendas.



As áreas  de  plantio  devem  estar  em conformidade  com uma  série  de  critérios  determinados,  como a
profundidade do solo, as características químicas e físicas, a declividade e a drenagem do solo, assim como
a acessibilidade. Os locais de plantio também devem se integrar com a vegetação natural existente tomando
cuidados para manejar as condições de relevo, de forma a proteger as florestas naturais remanescentes, as
bacias  hidrográficas,  as  áreas  representativas  do   cerrado  e  outras  formações  nativas  dentro  das
propriedades, protegendo a vida selvagem na área e conscientizando a comunidade local e os funcionários
sobre a importância da preservação. 

Atualmente a Floresteca conta com 27.321,63 ha de terras próprias, sendo que nesta área possui 10.965,19
ha de efetivo plantio. Em contratos de usufruto, existem 8.774,07 ha de plantio.

ÁREA TOTAL
(PRÓPRIA E
USUFRUTO)

ÁREA 
PLANTADA

ÁREA DE
CONSERVAÇÃO

40.543,89 19.739,26 14.140,64

O quadro geral de áreas apresenta as áreas de plantio, usufruto, reserva legal e proteção permamente de
cada propriedade, assim como sua localização.



FAZENDA PROPRIEDADE MUNICÍPIO AT AU/AP ATP AC RL+APP RL APP % ATP % AC

Araras Usufruto Jangada 500,00 110,74 102,91 54,22 284,78 243,13 41,65 93% 49%
Bambu Usufruto Cáceres 4.864,26 1.148,37 1.062,90 416,25 1.817,12 1.751,81 65,30 93% 36%
Bocaina              Usufruto Jangada 1.300,00 601,35 557,52 296,42 672,46 640,81 31,65 93% 49%
Buriti            Própria Jangada 1.228,42 1.228,42 603,10 391,41 391,41 324,76 66,65 49% 32%
São José da Canastra Usufruto Jangada 450,00 96,16 85,56 33,77 33,77 26,58 7,19 89% 35%
Cassange Usufruto Jangada 500,00 112,01 103,07 41,02 196,58 183,09 13,48 92% 37%
Duas Lagoas Própria Cáceres 7.378,31 7.378,31 3.712,34 1.688,39 1.544,11 1.527,37 16,74 50% 23%
Paiolândia Usufruto Rosário Oeste 1.151,00 502,88 437,42 273,99 273,99 176,01 97,98 87% 54%
Panflora           Própria Jangada 8.850,95 8.850,95 2.634,27 4.186,06 4.186,06 3.665,44 520,62 30% 47%

Paraíso          Usufruto
Barra do
Bugres 1.006,10 1.006,10 573,20 307,75 307,75 258,66 49,09 57% 31%

São Judas Tadeu         Usufruto Jangada 738,14 59,34 45,66 26,43 380,03 318,20 61,83 77% 45%
Serra das Araras Usufruto Jangada 500,00 117,76 109,18 58,16 285,34 242,10 43,24 93% 49%
Vale Dourado Usufruto Jangada 1.700,00 541,86 511,77 218,46 718,04 713,22 4,82 94% 40%
Capim Branco Própria Jangada 1.100,00 1.100,00 510,55 564,19 564,19 521,43 42,76 46% 51%
São Miguel Própria Cáceres 156,17 156,17 103,23 38,12 38,12 31,23 6,89 66% 24%

Cacimba Usufruto
Porto

Esperidião 1.035,38 772,73 583,19 279,77 437,09 369,47 67,62 75% 36%

Santa Maria do Jauru Usufruto
Porto

Esperidião 2.623,18 2.623,18 1.293,46 591,25 641,70 429,80 211,90 49% 23%
Barranquinho Usufruto Porto Estrela 4.863,76 2.221,76 2.006,36 489,88 1.523,33 1.040,63 482,70 90% 22%

Santa Fé Própria
Porto

Esperidião 7.295,62 7.295,62 2.563,74 2.870,03 2.870,03 2.527,99 342,03 35% 39%
Icaroma Própria Cáceres 1.312,15 1.312,15 837,96 364,50 364,50 335,19 29,31 64% 28%

Terra Santa* Usufruto
Barra do
Bugres 3.308,02 3.308,02 1.301,87 950,57 950,57 661,60 288,97 39% 29%

TOTAIS

51.861,4
6

40.543,8
9

19.739,2
6

14.140,6
4

18.480,9
5

15.988,5
3

1.476,9
9 70% 37%

* Áreas estimadas
AT – Área Total da Fazenda
AU - Área de usufruto da Floresteca
AP - Área Própria da Floresteca
ATP – Área Total Plantada

AC - Área de Conservação de responsabilidade da Floresteca (Reserva Legal proporcional ao usufruto da Floresteca, APP da área de usufruto, Corredores
Ecológicos e Remanescentes)
RL - Reserva Legal total da propriedade
APP - Área de Preservação Permanente total da propriedade



MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

A preservação do meio ambiente e a avaliação dos impactos ambientais e sociais são fatores considerados
importantes pelo projeto Floresteca, que tem seu Manejo Certificado pelo FSC desde 1997.  Seguindo as
políticas  Ambiental  e  Corporativa  da  Empresa,  foram  identificados  e  avaliados  todos  os  aspectos  e
impactos ambientais de todas as operações.

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA utilizado para acompanhar e mitigar estes impactos foi elaborado
com base na norma internacional ISO 14001, e certificado em dezembro de 2004 pela certificadora DNV
em auditoria às fazendas Panflora, Buriti e Capim Branco.

O SGA possui mecanismos de identificação e avaliação de aspectos ambientais,  e cria procedimentos e
treinamentos  para  os  impactos  que  forem  considerados  significativos  na  avaliação,  considerando
principalmente  as  exigências  legais,  se  forem  classificados  como  situação  de  risco  ou  que  poderiam
interferir na circunvizinhaça. A empresa reconhece que para que não ocorram os impactos negativos, é
importante  o  comprometimento  e  a  conscientização  dos  colaboradores,  que  treinados  e  estimulados
colaboram com a minimização dos riscos ambientais.

No levantamento dos aspectos ambientais, a geração de
resíduos  foi  a  mais  freqüente,  sendo  realizado  para  a
minização dos impactos a coleta seletiva, o controle da
geração e a destinação final adequada.

O consumo de recursos foi constatado como um aspecto
de importância, mostrando a necessidade de controles
operacionais  de  dosagens,  regulagem  de  máquinas  e
equipamentos  e  além  de  tudo  da  conscientização
ambiental de todos na empresa. 



VEGETAÇÃO NATURAL

A empresa desde sua concepção preocupa-se com a preservação das áreas de vegetação natural,  e vem
respeitando todas as leis.

Para garantir a conservação e as funções ecológicas,
nos novos projetos são realizados levantamentos de
forma a planejar o uso do solo e locar as áreas de
reserva legal e de proteção permanente nas margens
dos rios  e  cursos  de  água,  assim como detectar  a
existência de formações de valor ecológico relevante
e espécies ameaçadas. 

Além  da  locação  destas  áreas,  são  mapeadas  e
avaliadas as áreas degradadas, de forma que tenham
um tratamento para sua recuperação.  O programa
de recuperação consiste na identificação dos locais
que  devem  sofrer  intervenção,  na  avaliação  da
melhor forma de condução da regeneração, e como
última alternativa o plantio de espécies. 

A Avaliação da regeneração é feita anualmente em
parcelas  instaladas,  verificando  o  crescimento,  a
diversidade de espécies além de outros parâmetros.
Aos 2 e 5 anos através de imagens de satélite decide-
se pela finalização do acompanhamento caso a área
se apresente regenerada. Esta é uma decisão que é
feita  com  base  nas  observações  de  campo  e  no
acompanhamento  da  fauna  dispesora,  que  é
favorecida pelas ilhas de vegetação que são deixadas,
sempre  que  possível,  e  que  facilitam  a
movimentação  e  garantem  a  sustentabilidade  do
ambiente.

Em determinadas situações, são formados corredores para conexão de fragmentos às matas de galeria.
Uma das metas fundamentais que direciona o manejo dos sítios de vegetação natural é a conservação e
recuperação da diversidade. Nos monitoramentos realizados nas áreas de conservação e de recuperação, o
mais evidente é a melhoria da qualidade das áreas, refletido pelo número de espécies vegetais, que chega a
282, cuja lista é utilizada nas áreas de revegetação como comparativo, e servindo de subsídio para escolha
de espécies. 



FAUNA

A  Floresteca  proíbe  a  caça  e  a  pesca  dentro  de  suas  propriedades,  seus
funcionários  são  orientados  a  observar  e  comunicar  aos  superiores  a
ocorrência de qualquer atitude que interfira na conservação,  assim como
observar a presença das espécies.

As espécies de mamíferos de grande e médio porte foram registradas através
da amostragem de pegadas em pontos de diversas áreas, e observação em
transcectos. Foram registradas 32 espécies até o momento. 

O  planejamento  da  implantação
de  novos  projetos  visualiza  os
menores  impactos  possíveis  na
fauna,  tendo  o  cuidado  de
mapear locais importantes, como
locais  de  nidificação  e  acesso  à  água,  e  outras  áreas  com
importância  ecologia  significativa.   Os  antigos  bebeouros  de
gado  são  mantidos  para  a  formação  de  ilhas,  facilitando  a
movimentação, conforme ficou constatado em um trabalho de
Doutorado da Universidade de São Carlos em parceria com a
Floresteca  utilizando  radiotelemetria  em  lobetes  (Cerdosyon
thous),  que  utilizam  os  plantios  para  locomoção  entre
fragmentos. O Lobete e outros animais dispersores de sementes,

como a anta estão sendo observados para comprovar a eficiência das ilhas e corredores, de forma que a
interação da fauna com a vegetação natural seja o mecanismo de sustentabilidade.

Um trabalho realizado com armadilhas fotográficas, onde são
registrados os animais em pontos amostrais pré-estabelecidos
e  relacionados  com  o  tipo  de  vegetação  e  seu  grau  de
recuperação,  confirma  os  trabalhos  de  levantamento
anteriores, mostrando a presença e o trânsito destes animais
pelas áreas e pelos plantios. O trabalho de monitoramento da
fauna tem como objetico acompanhar as populações presentes
nos  projetos,  assim  como  a  influência  das  atividades
silviculturais  na  sua  reprodução  e  estabilidade.  O
monitoramento também detecta novos locais de reprodução e
a presença de espécies ameaçadas ou em extinção, orientando
o planejamento das operações.



RECURSOS HÍDRICOS

A  conservação  dos  recursos  hídricos  está  diretamente
ligada com a conservação das áreas de proteção ambiental,
daí  a  importância  ainda  maior  da  conservação  e
recuperação destas áreas.

Outro  cuidado  em  relação  aos  recursos  hídricos  é  a
prevenção de impactos advindos das operações de manejo.
Para  os  que  já  estão  identificados  no  levatamento  de
impactos, existem procedimentos e medidas mitigadoras. 

Buscando identificar outros impactos que venham a afetar
a  qualidade  da  água,  é  realizado  um  monitoramento
hídrico,  especificamente  na  fazenda  Capim  Branco,  de
propriedade  da  Floresteca,  onde  um  curso  d’água  que
nasce na fazenda é monitorado em pontos antes e após a
influência dos plantios. O objetivo é identificar alterações
ramento que possam estar relacionados com as operações
realizadas.

O indicador utilizado é o IQA – Índice de Qualidade da
Água,  calculado  a  partir  de  parâmetros  físico-químicos.
Quando o valor do IQA, que está relacionado com faixas de
qualidade é alterado em comparação ao primeiro ano do
monitoramento  (IQA=BOM), uma análise do manejo da
área  deve  ser  realizada,  levantando  todas  as  operações
efetuadas, de forma a garantir a identificação dos impactos
de  forma  que  nossas  atividades  não  interfiram  na
qualidade dos recursos hídricos .                                                                                   Cachoeira faz. Capim Branco

Outro trabalho para garantir a qualidade e conservação da água é a certeza de que todos os efluentes da
empresa  são  tratados  para  que  não  haja  contaminações,  sob  um  rígido  monitoramento  tanto  da
funcionalidade  quanto  da  eficiência  dos  tratamentos.  O  SGA  Verifica,  por  exemplo,  a  manutenção  e
eficiência de caixas separadoras de óleo e água e a influência do viveiro de mudas tanto na água superficial
quanto profunda, avaliando nas análises os parâmetros mais significativos. Ainda realcionada à água, a
empresa verifica anualmente a água dos pontos de captação para consumo visando manter a qualidade da
água consumida pelos funcionários.



CONSERVAÇÃO DO SOLO

A locação das estradas, carreadores e aceiros são planejados ainda na avaliação dos novos projetos, assim
como a locação das reservas e áreas de proteção, de acordo com estudos do relevo e da hidrografia, solo e
outros fatores importantes para a tomada de decisões.

São utilizados para isso recursos como imagens de satélite, bases cartográficas oficiais, bases de hidrologia,
GPS  e  programas  de  computador,  além de técnicos  que  são  treinados  tanto  na  ferramenta,  como no
objetivo maior que é a conservação do solo, dos recursos hídricos e das áreas de vegetação natural.

Após o planejamento, a construção das estradas e aceiros é realizada com técnicas para conservar o solo, ou
seja, são locadas conforme os mapas, respeitando situações particulares do terreno, e avaliando quando
necessário  o  escoamento  natural  da  água,  sempre  minimizando os impactos  negativos  que podem ser
gerados. Quanto ao preparo do solo, técnicas de cultivo mínimo do solo estão sendo testadas, para ser uma
alternativa segura ao preparo convencional que é utilizado, e poderá promover maior proteção do solo
contra erosões, que quando surgem são identificadas, avaliadas as causas para correção, tomadas medidas
para mitigação e monitoradas até sua estabilização, auxiliando na manutenção da sustentabilidade.



COMUNIDADE E TRABALHADORES

A região do estado de Mato Grosso onde a Floresteca atua, é formada predominantemente por fazendas de
gado,  que  geram  poucos  empregos  e  pequenos  benefícios  às  comunidades.   Desta  forma,  o
desenvolvimento dos plantios da Floresteca já teve um impacto positivo nas condições sociais e econômicas
locais da região onde estão estabelecidos, uma vez que cerca 60% dos nossos colaboradores residem em um
raio de até 50 km das unidades de manejo, devido a preferência pela contratação de mão de obra local. Os
plantios têm atraído substancial capital de investimentos na área e gerado a criação de muitos empregos
diretos e indiretos, beneficiando diretamente as comunidades locais.

Estes benefícios tendem a aumentar com o desenvolvimento dos plantios e início da colheita. O capital
proveniente da geração de empregos está girando principalmente na localidade na forma de salários, que
movimentam a compra de bens, serviços, maquinários e geração de empregos indiretos, além da melhoria
da qualidade de vida dos funcionários  e  da comunidade em geral.  A Floresteca  é  atualmente  a  maior
companhia na região de Rosário Oeste e a segunda maior na região de Cáceres,  em termos de capital
investido, empregos diretos e movimentação bancária. Isto também faz da companhia e suas relações com
comunidade um componente importante para a sociedade local. 

A Floresteca mantem boas relações com os prefeitos locais e os sindicatos, com os quais negocia os acordos
coletivos. Estes fatores tornaram-se pontos chaves das atividades da companhia nas áreas de atuação. A
Floresteca pesquisou a legalidade das propriedades incluídas no projeto, garantindo que não há registro de
nenhuma  reivindicação  das  propriedades,  e  não  há  nos  locais  povos  indígenas  que  assegurem
reivindicações ou direitos pela terra. 

Uma avaliação realizada na abertura de novos projetos, visa detectar quais serão os possíveis impactos
sociais  das  operações  da  Floresteca  nas  comunidades,  buscando  desta  forma  trabalhar  de  forma  a
minimiza-los,  ou  até  priorizar  atividades  que  tragam  benefícios,  como  a  manutenção  de  estradas  e
melhorias de pontes.
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A empresa fornece como beneficio a seus colaboradores o plano de empréstimos para atender quaisquer
necessidades básicas, que os mesmos venham a ter. Oferece também serviços como a assistência alimentar,
assistência educacional, assistência de locomoção e a assistência pessoal diversa, assim como o respeito a
todos os termos estabelecidos no acordo coletivo com os sindicatos.

A Floresteca através comemorações estimula o bom relacionamento interpessoal das pessoas na empresa.
A  empresa  demonstra,  através  da  fala  dos  colaboradores  e  de  observações  realizadas,  ter  uma
disponibilidade  em ouvir  os  funcionários,  prova disso  é  que  a  criatividade das pessoas  é  valorizada e
reconhecida.

A  empresa  promove  campanhas  diversas  sobre  a  saúde  no  trabalho,  tendo  formada  a  comissão  de
prevenção  de  acidentes  (CIPA)  e  realizando  anualmente  a  Semana  de  Prevenção  de  Acidentes.  Como
medida preventiva, a vacinação, os exames periódicos e as consultas médicas, são realizadas. Como medida
curativa, a empresa faz o encaminhamento do colaborador ao serviço do SUS (sistema único de saúde).
Após o encaminhamento a Floresteca acompanha o tratamento do colaborador.

Entre  os  objetivos  principais  da  higiene  do  trabalho  estão:  a  eliminação  das  causas  das  doenças
profissionais,  a  redução  dos  efeitos  prejudiciais  provocados  pelo  trabalho  em  pessoas  doentes  ou
portadoras de defeitos físicos, a prevenção do agravamento de doenças e lesões e a manutenção da saúde
dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio de controle do ambiente de trabalho, monitorados
pelos médicos, enfermeiras, engenheiro e técnicos da equipe de saúde e segurança ocupacional.



Entre  as  atividades  voltadas  para  a  comunidade,  existe  a
conscientização  ambiental,  voltada  para  as  escolas  nas  áreas  de
influência  da  empresa,  na  qual  empregamos  os  programa
desenvolvidos  pela  equipe  de  meio  ambiente:  “Papa–Lixo”  que
estimula  a  coleta  seletiva  e  o  “Parceiros  da  Floresta”,  que  trata  da
educação  ambiental  e  promove  um  concurso  de  redação  com  tema
relativo ao meio ambiente.

A relação positiva  entre  a  Floresteca e  seus  empregados,  protegendo o  bem estar  social  e  econômico,
através do fornecimento de condições seguras de trabalho, reconhecendo os direitos trabalhistas, conforme
as políticas e regulamentos nacionais, obedecendo todas as leis e regulamentos relacionados aos direitos e
privilégios dos trabalhadores e providenciando treinamento adequado e garantindo assim o compromisso e
a produtividade dos trabalhadores. A promoção interna tem sido um estimulo aos funcionários, motivando
o  autodesenvolvimento,  e  o  melhor  aproveitamento  dos  treinamentos,  que  diretamente  influem  na
melhoria da performance operacional e redução do número de acidentes com afastamento.

O impacto sócio-econômico tem sido de longe positivo, com condições de trabalho, salário e benefícios,
todos acima dos padrões locais. Os funcionários, que de forma direta contribuem com o desenvolvimento e
bem estar das comunidades, comprovam que melhorando a sua qualidade de vida, consciência ambiental e
informação, a empresa está interferindo positivamente na melhoria de vida das comunidades. 

Um trabalho de monitoramento e estudo de impacto  social,  que é  realizado a cada dois  anos  com os
colaboradores, acompanha as condições de moradia, educação, cultura, etc, pois acreditamos que eles sã0 o
melhor reflexo das comunidades adjacentes aos projetos. Como resultado, após duas edições do Estudo de
Impacto  Social  realizado  pela  Floresteca,  em  2003  e  2004,  os  resultados  apontaram  a  demanda  por
melhorias na educação como uma das principais demandas nas comunidades onde a empresa atua. 

A  empresa  procurou  então  a  parceria  de  um  órgão
especializado, a Unesco (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura), para iniciar uma
ação que fosse ao encontro dessa demanda por educação.
O Projeto  Florescer  surgiu  dessa parceria.  Floresteca e
Unesco assinaram um termo de cooperação técnica, em
dezembro de 2004, para a revitalização e ampliação das
atividades  da  Escola  Municipal  Clarinópolis,  localizada
em uma das comunidades mais carentes do município de
Cáceres (região Oeste de Mato Grosso). Nosso objetivo é
estender  o  Projeto  Florescer  para  outras  escolas,  em
outras comunidades, de acordo com o desenvolvimento
das atividades em Clarinópolis.

O Projeto Florescer conta com o suporte financeiro da Floresteca e a participação da comunidade local em
todas  as  atividades,  sob  a  coordenação  da Unesco.  As  atividades  incluem qualificação  de  professores,
abertura de uma turma para Educação para Jovens e Adultos,  reforma e pintura geral  das instalações,
doação de mobiliário de teca e realização de eventos culturais e de lazer no espaço da escola, nos fins de
semana. O projeto conta ainda com outros parceiros, como a Prefeitura de Cáceres e outras organizações
públicas, privadas e não governamentais.

Em Clarinópolis,  a duração prevista para o Projeto Florescer é de um ano. A Floresteca está buscando
novas parcerias para poder dar continuidade às atividades e, a partir do modelo criado, implantar projetos
semelhantes em outras comunidades carentes. 



MANEJO DOS PLANTIOS DE TECA

O Manejo dos plantios de teca contempla uma série de
operações visando o melhor crescimento das árvores,
utilizando  racionalmente  os  recursos  disponíveis,
dentro  da  qualidade  necessária  para  a  produção de
madeira de alta qualidade.

As operações de manejo da Floresteca estão divididas
nos  centros  operacionais:  Viveiro,  Plantio,
Manutenção  e  Desbastes  e  colheita,  além  do
monitoramento  preventivo  de  pragas  e  doenças  e  a
prevenção  e  combate  a  incêndios.  A  realização  das
operações  é  analisada  para  detectar  os  possíveis
impactos significativos na flora, fauna e comunidade
vizinha. 

Para monitorar as operações e obter o melhor rendimento das operações, a empresa dispõe de um Sistema
de Cadastro de Informações Florestais. Neste sistema são registradas informações como área de talhões,
localização, fazendas, data de plantio, etc.

As informações operacionais como horas trabalhadas
com máquinas, equipes,  insumos,  data de realização
das operações, etc. são coletadas pelos supervisores de
cada fazenda e inseridas no sistema. Com estes dados
monitora-se  os  rendimentos  das  operações,
analisando sua eficiência e fornecendo subsídios para
avaliar  a qualidade do trabalho.  Entre os fatores  de
produção acompanhados, os mais importantes são o
total  de  horas,  possibiliando  uma  análise  de
produtividade de cada fator de produção.



VIVEIRO

Todas  as  sementes  utilizadas  pela  Floresteca  são  de  pomares  originais  de
Myanmar, e posteriormente plantados por florestais britânicos em Trinidad
no  início  de  1900.  As  melhores  procedências  foram  selecionadas  para  os
plantios  em  Trinidad,  território  britânico  na  ocasião.  Aproximadamente
10.000 hectares foram plantados durante este período. Trinidad se tornou
depois  uma fonte  de sementes de teca de qualidade para outras partes da
América Latina. 

O material genético utilizado pela floresteca tem se mostrado satisfatório para
a  produção  de  madeira  de  qualidade  sob  as  condições  escolhidas  para  o
projeto, e o rendimento suficiente de madeira industrial por hectare tornando
o projeto tecnicamente e financeiramente viável. 

O viveiro de mudas da Floresteca tem a capacidade de produção de 4.000.000 mudas/ano, divididos em
tubetes  e  sacos  plásticos.  Uma pequena parte  da produção  é  de mudas clonal,  com material  genético
proveniente da Bioteca, uma empresa coligada que é especializada na clonagem da Teca, sendo este tipo de
plantio uma expectativa de aumento na produtividade e qualidade dos plantios.

Todos os aspectos ambientais significativos das atividades do viveiro são monitorados, como por exemplo a
quantidade e os produtos aplicados, sempre em conformidade com a política de uso de químicos do FSC e
a influência da atividade na qualidade da água, que é realizada comparando os parâmetros físico-químicos
antes da captação e após a influência do viveiro e também pelo acompanhamento da qualidade da água
profunda (poço profundo), que pode estar sujeito a infiltrações.

Outro fator monitorado é o consumo de água da atividade, que faz parte de um plano de redução, visando
melhorar as linhas e o sistema de irrigação, evitando desperdícios e aumentando a eficiência do uso da
água.



PLANTIO E MANUTENÇÃO DA TECA

O plantio é realizado entre os meses de setembro e abril, devido a maior ocorrência de chuvas. Utiliza-se o
espaçamento 3m X 3m entre as mudas.  O preparo do solo é o convencional, porém estão sendo feitos
testes para a realização do cultivo mínimo. 

O controle de ervas daninhas é uma operação crucial nas fases iniciais do desenvolvimento do povoamento,
até que ocorra o fechamento do dossel. Para os plantios de teca em áreas de alta produtividade, a capina
deve  ser  executada  de  forma  sistemática  ao  menos  durante  o  primeiro  ano,  pois  as  ervas  daninhas
competem pela luz,  nutrientes e umidade.  Durante os primeiros meses, as ervas daninhas podem não
apenas retardar o crescimento da teca, como também aumentar a mortalidade do povoamento e aumentar
o  risco  de  incêndios.  São  adotadas  estratégias  de  minimização  do  uso  de  herbicidas  através  do
monitoramento do consumo e aplicação dos produtos.

A estratégia  de  manejo  para  a  formação de  fustes
limpos e sem nós, contempla a operação de desrama
e consiste na remoção dos ramos até a altura de 50%
da árvore, ou o fuste comercial. A madeira sem nós é
mais  procurada  e  tem  maior  valor  pela  melhor
aparência,  maior  rendimento  e  qualidade  para  a
laminação,  como  material  de  construção  de  alta
qualidade,  confecção  de  mobília  fina,  entre  outros
usos.  Também  é  desejável  por  melhorar  a
maleabilidade  da  madeira,  facilitando  o
descascamento,  o  acabamento,  a  resistência  às
intempéries  ambientais,  e  para  a  uniformidade  de
suas propriedades de resistência. 

A  desrama também reduz  as  chances  de  que  ocorrência  de  fogo  rasteiro  possa  alcançar  as  copas  das
árvores. É uma operação dispendiosa que deve encarada como um investimento para melhorar a qualidade
do produto final. Só é justificável quando a receita extra se equipara a relação custo-benefício. Desde que a
demanda e o preço de madeira de alta qualidade tende a aumentar, a desrama torna-se uma operação
atraente e um investimento frutífero. 



Desbastes

Uma rotação de 25 anos foi originalmente adotada
como um ciclo ótimo para o equilíbrio viável entre
retorno  financeiro  e  a  produção  de  madeira  de
qualidade  para  o  mercado.  As  opções  de
comercialização   encorajaram  a  consideração  de
outras  alternativas.  A  presente  estratégia
considera a opção de manejo do plantio para um
horizonte  de  20  anos  com  possibilidade  de
estender a colheita final para os 25 anos, quando
houver condições adequadas para isso otimizando
o  retorno  para  os  investidores  e  a  qualidade da
madeira. 

Durante o período de rotação serão realizadas uma série
de operações de desbastes ou colheitas. Destas colheitas
advirão os retornos financeiros nas fases intermediárias,
aliviando a carga econômica relacionada à natureza de
longo  prazo  da  operação.  Também  melhorará
progressivamente  a  qualidade  da  madeira  produzida,
uma vez que os desbastes são programados visando o
crescimento  ótimo  das  árvores.  A  madeira  de  melhor
qualidade  e  o  maior  retorno  financeiro  estão
relacionados à colheita final. 

Entre 1994 e 1997 os plantios foram estabelecidos com o espaçamento de 2m X 3m, ou seja, um total de
1.666 árvores por hectare, com mortalidade inicial, de cerca de 10 %, diminuindo o estoque inicial para
aproximadamente  1.500  árvores  por  hectare.  O  estoque  inicial  é  então  modificado  pelas  colheitas
inermediárias, ou desbastes, como mostra o gráfico de Estratégia de Manejo para os plantios efetuados
entre 1994 e 1997. 

Estratégia de Manejo
Plantios estabelecidos de 94 a 97
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Desde 1998 tem sido utilizado o espaçamento de 3m X 3 m para o estabelecimento do estoque inicial. Isto
simplifica a operação, reduz custos, e facilita o acesso das operações de colheita. O propósito é tirar total
proveito do potencial de produção do sítio, enquanto se concentra o crescimento com um ótimo número de
árvores  de  melhor  valor  comercial,  em  termos  do  tamanho  e  qualidade  de  toras  produzidas  a  uma
determinada idade. Durante o desbaste seletivo, serão removidas as piores árvores.

Os gráficos acima ilustram de forma geral o sistema de manejo adotado, porém poderão ocorrer pequenas
variações em razão de diferenças entre sítios e através de melhorias através de informações mais atuais.

Uma série de opções estão disponíveis para influenciar o desenvolvimento de cada povoamento, bem como
a qualidade e a quantidade da madeira produzida. Entre estas opções está o espaço físico disponível para
cada  árvore,  que  influencia  fortemente  seus  padrões  de  crescimento,  e  então  o  rendimento  global  do
plantio.  O espaçamento inicial  de plantio,  juntamente  com o número,  o  momento,  e  a intensidade do
desbaste,  em  grande  parte  determina  o  espaço  disponível  às  árvores  individuais  para  elas  se
desenvolverem.  Estes  são  então  decisões  fundamentais,  com  um  efeito  significativo  na  produção  de
madeira. 

As árvores dentro de um povoamento também interagem e competem entre si, com reações controladas
principalmente pela base genética, e pelo espaço, nutrientes e luz disponíveis para cada uma. Isto gera uma
dinâmica dentro do povoamento que pode ser influenciado pelo  manejo para alcançar  os  objetivos de
produção desejados. 

Estratégia de Manejo
Plantios estabelecidos a partir de 97/98
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Industrialização

A Floresteca tem como objetivo a produção de madeira de Teca, e para iniciar o
aproveitamento do material dos primeiros desbastes, assim como criar o mercado para a
Teca  produzida,  a  Floresteca  montou  uma  serraria,  uma  fábrica  de  painéis  e  um
processo de tratamento térmico que visa aumentar a resistência da madeira jovem ao
ataque  de  fungos  e  insetos,  isso  sem  a  utilização  de  produtos  químicos.  Estes
processos já estão gerando produtos certificados através da cadeia de custódio e
oferecidos ao mercado.



Monitoramento de Pragas e Doenças

Os plantios de teca estão no estado de Mato Grosso a mais de 25 anos, em Cáceres, próximos a Floresteca.
Durante este tempo não ocorreram pragas e doenças que pudessem ser consideradas uma ameaça, ou
afetar a qualidade da madeira produzida.  Isso pode ser devido à qualidade do solo selecionada para os
plantios, pois evitar a quadros de deficiência nutricional, garante árvores saudáveis e mais resistentes às
pragas e doenças.

É realizado com freqüência o combate a formigas cortadeiras, porém não há ataques significativos desta
praga. Os produtos utilizados são à base de Deltamethrim (piretróide) e Sulfluramida.

Prevenção a Incêndios 

 A Floresteca conta com uma brigada de combate a incêncios equipada e treinada para conter emergências,
além de equipamentos como rádios comunicadores, caminhões pipa e canhões de água. Além disto realiza
como medida de prevenção o aceiramento das áreas de risco, facilitando o deslocamento das brigadas e o
combate.  Para  identificar  o  risco  de  incêndio,  é  calculado  diariamente  um  índice  através  dos  dados
meteorológicos.

As  árvores  mais  velhas  e  de  fuste  maiores  do  que  15  cm  não  morrem  facilmente  devido  a  incêndio
superficial, nem se queimam imediatamente, porém eles podem sofrer lesões na base do tronco reduzindo
seu crescimento. As gramíneas sob as árvores são indesejáveis, pois geram material combustível de alto
risco de incêndio nas épocas secas. 

Os  aceiros  possuem  entre  10  e  30  metros  de  largura.  Eles  devem  ser  mantidos  livre  de  material
combustível,  particularmente durante o período de seca. As folhas incendiadas podem ser levadas pelo
vento a distâncias consideráveis. 



O estabelecimento de uma coordenação formal com
as fazendas vizinhas onde a queimada é usada para o
manejo de pastagens e o planejamento de aceiros ao
longo  das  estradas  durante  os  períodos  de  maior
risco, além da cooperação de todos os empregados na
detecção e comunicação de focos é a melhor forma de
evitar  o  dano  causado  por  incêndios.  As  Torres  de
observação de focos de incêndio auxiliam na tarefa de
patrulhamento e facilitam a detecção inícial de focos
de  incêndio.  Um  controle  rígido  de  acesso  dos
visitantes ou intrusos nos plantios é uma componente
chave  nas  medidas  de  segurança,  evitando  e
prevenindo  as  causas,  sejam  elas  acidentais  ou
intencionais. 

Parcerias de Pesquisa

A  Floresteca  possui  convênios  cujos  objetivos  são  desenvolver  e  aprimorar  as  técnicas  de  manejo,
proporcionando oportunidades de estágios e desenvolvimento de trabalhos aos estudantes e professores.
Atualmente  a  empresa  conta  com  convênios  com  a  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  [UFMT],
Universidade Estadual do Mato Grosso [UNEMAT], e com a Universidade de São Paulo [USP], através da
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). A Floresteca é associada e mantém contato direto
com a Sociedade Brasileira de Silvicultura [SBS], importante entidade do setor florestal brasileiro.


