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A empresa Rateca Reflorestamento Ltda. é uma das empresas
que formam o Grupo Soroteca, atuante no mercado madeireiro no sul do
Mato Grosso, desde meados do ano 2000, com um patrimônio florestal de
cerca de 2 mil hectares de área plantada.
A Rateca tem por
objetivo desenvolver o cultivo
de

Tectona

grandis,

otimizando a eficiência e
eficácia de suas operações
de modo a oferecer a seus
clientes
qualidade,

produtos

de

buscando

continuamente o equilíbrio
econômico,

ambiental

e

social.
Conta hoje com 73
colaboradores, atuando no
manejo florestal e no beneficiamento da madeira.
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LOCALIZAÇÃO

A Tectona grandis popularmente conhecida como teca, é uma

O Grupo Soroteca como um todo detém cerca 4,2 mil hectares de

espécie pertencente à família Verbenaceae e natural da Índia, Mianmar,

terras, dos quais 2,1 mil hectares correspondem às áreas com

Tailândia, Laos e Birmânia.

povoamentos de teca, manejados pela Rateca Reflorestamentos Ltda.,

O cultivo comercial dessa espécie no Brasil iniciou no final década

conforme tabela 01.

de 60 e hoje já se estima que a área plantada ultrapasse os 60 mil hectares.
Com plantios concentrados principalmente no estado do Mato Grosso, a

As oito unidades de manejo estão localizadas na região de São

espécie encontrou condições ideais de desenvolvimento, produzindo em

José dos Quatro Marcos e Cáceres, no sudoeste do estado do Mato

tempo menor a madeira que levaria várias décadas para ser obtida na

Grosso, onde a empresa também possui uma unidade fabril.

região de origem.
Combinando beleza, resistência e durabilidade, a madeira de teca
é atualmente considerada uma das mais valiosas do mundo, com
aplicações onde são necessários qualidade e requinte, indo desde
mobiliário à construção naval.
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Tabela 1: Relação de áreas manejadas pela Rateca.

Os principais indicadores socioeconômicos dos municípios em que

Nome da UMF*

Município

Área Total (ha)

Soroteca 1

São José dos Quatro Marcos

469,65

Soroteca 2

São José dos Quatro Marcos

191,74

Soroteca 3

São José dos Quatro Marcos

Soroteca 4

Mirassol d'Oeste

906,03

Soroteca 5

Cáceres

1.619,56

Soroteca 8

São José dos Quatro Marcos

242,2

abaixo na tabela 2.

Município

Soroteca 9

Glória d'Oeste

276,3

São José dos Quatro Marcos

310,92

População

Cáceres
Curvelândia
Gloria D' Oeste
Mirassol d'Oeste
S. José dos Quatro
Marcos
*População estimada.
¹ IFDM - Índice FIRJAM de
2016.

124,81

Soroteca 10
Área Total

estão inseridos os projetos manejados pela Rateca estão apresentados

4.141,21

94.376
5.219
3.026
27.739
18.906

PIB

IDH

IFDM¹

19.896,86
20.778,86
22.981,10
24.933,59
19.823,03

0,71
0,69
0,71
0,70
0,71

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Alto

desenvolvimento municipal - edição 2018, ano de referência

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

*UMF: Unidade de Manejo Florestal

As UMF’s pertencem a diferentes proprietários, os quais mantêm

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA REGIÃO

um contrato de arrendamento com a Rateca, lhe conferindo o direito de

As regiões do estado do Mato Grosso onde se inserem os projetos

exploração econômica. A grande maioria dessas áreas possui matrícula

de reflorestamento têm a economia voltada ao agronegócio, destacando-

definitiva no cartório de registro de imóveis do município que estão

se a pecuária. Existe também uma boa participação do comércio e do

inseridas. Todas as áreas já estão Georreferenciadas ou com processos

turismo, sobretudo no município de Cáceres, às margens do Rio Paraguai,

em tramitação no INCRA.

conhecido como a cidade de entrada do Pantanal.
O crescimento do setor florestal na região representa um novo fator
agregador de empregos, de renda e gerador de demanda nos setores de
insumos e máquinas. Essa é uma realidade de São José dos Quatro
Marcos, onde o Grupo Soroteca, em termos gerais é um dos maiores
empregadores da região.
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aproveitamento do potencial de produção da floresta e garantir a proteção

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

dos recursos naturais.
As características climáticas, de solo e relevo, justificam o manejo
da teca na região, que, aliado a perspectiva de produtividade, a demanda
de mercado e a proximidade com a unidade consumidora principal
(Soroteca Indústria), tornam o empreendimento economicamente viável.
O sistema de manejo adotado corresponde ao plantio de maciços
puros e homogêneos de teca, com o espaçamento definido para atender a
Para

execução

de

demanda de produção contínua de madeira em uma rotação de 20 a 25

suas

anos, dependendo da qualidade do terreno.

atividades dentro das conformidades

Em via de regra, durante uma rotação são promovidos 4 desbastes,

legais, todos os critérios exigidos pela

podendo ser variável de acordo com o desenvolvimento do plantio, taxa de

SEMA/MT, estão sendo cumpridos.
Todas

as

UMFs

produção e demanda de mercado. Os dados abaixo apontam a fase de

possuem

manejo de cada UMF.

Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo e
estão em conformidade com a atual

Nome da
UMF

legislação federal e estadual. Além

Soroteca 01
2000/2001/2002
Soroteca 02
2002
Soroteca 03
2002
Soroteca 04
2019/2020
Soroteca 04
2002
Soroteca 04
2003
Soroteca 05
2003
Soroteca 08
2006
Soroteca 09
2007
Soroteca 10
2008
*Espaçamento em metros

disso também possuem a Autorização
Provisória

de Funcionamento,

Ano de
Plantio

que

substitui provisoriamente a Licença
Ambiental.

O manejo florestal praticado
pela empresa tem o objetivo de produção sustentável de madeira para
diferentes usos, sendo realizado de forma a promover um ótimo
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Qtd. de
Talhões

Esp.*

Fase de
Manejo

27
10
2
6
15
8
32
18
15
11

3X3
3X3
3X3
3X4
3X3
3X3
3X3
3X3
4X4
3X4

5º Desbaste
5º Desbaste
4º Desbaste
Plantio
5º Desbaste
5º Desbaste
4º Desbaste
3º Desbaste
2º Desbaste
1º Desbaste

PLANTIO
ESTRUTURA DAS UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL

Em 2019 foi iniciada a segunda rotação na

Cada unidade de manejo teve sua área de

fazenda Soroteca 04, com o plantio de aproximadamente

produção subdividida em talhões, cujas áreas variam

100 hectares. Para essa rotação optou-se pelo plantio de

entre 0,13 a 57,87 hectares. Todos esses talhões são
circundados

por

estradas

ou

aceiros,

os

clones de teca e de mudas toco retiradas da Soroteca 01,

quais

em um espaçamento de 3X4 metros pulando a 4ª linha,

possibilitam que cada subunidade dessas tenha o

o que totaliza 650 árvores por hectare.

manejo minuciosamente controlado.

COLHEITA

PLANEJAMENTO

A colheita da madeira, nos desbastes é executada

Para garantir o suprimento contínuo da floresta e

observando-se o critério de seletividade, onde são

harmonizar os volumes explorados, a empresa realiza o

retiradas as árvores com qualidade inferior. Atualmente

planejamento, utilizando prognose de produção obtida

utiliza-se tanto o sistema mecanizado, com apenas

pelo software Sisteca. Anualmente o planejamento é

marcação das árvores de forma manual, quanto sistema

revisado e ajustado para o ano subsequente, seguindo o

semimecanizado, com o corte realizado por motosserra.

orçamento anual e a demanda esperada de vendas.

O mesmo acontece para o corte raso.

O planejamento é realizado prevendo a produção

Os equipamentos utilizados são:

de 3.300 mil metros cúbicos mensais, variando em
função da época e intensidade de desbastes. Como cada
projeto foi implantado em épocas diferentes, o calendário

•

Harvester: Corte, traçamento e alinhamento;

•

Auto-carregavel:

Baldeio,

empilhamento

e

carregamento;

de exploração é variável. Tal volume atende à demanda

•

produtiva da indústria, que gira em torno 700 m³ de toras
por mês e ainda atende o mercado de venda de toras.

Motosserra: Corte, traçamento.

TRANSPORTE DE MADEIRA
O Transporte da madeira da borda dos talhões ou
pátios de madeira até o consumidor é feito seguindo
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Comentado [PAVP1]: Adicionar “desbaste por baixo” que é
o nome do criterio de seletividade

critérios estabelecidos em procedimento operacional específico para essa

Todas as atividades de caça e pesca são consideradas ilegais e
proibidas dentro das UMF’s. Nesse sentido o acesso às fazendas é restrito

atividade.
Tanto o transporte de madeira para o abastecimento da Indústria,

e controlado, as áreas são permanentemente vigiadas e qualquer atividade

quanto para clientes externos, é realizado por empresa terceirizada, a qual

de caça e pesca ilegal ou roubo de madeira é registrada e devidamente

segue os critérios impostos pela Rateca e é constantemente monitorada.

encaminhada às autoridades competentes.

REDE VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS

Prevenção e combate a Incêndios Florestais

A rede viária nas UMFs foi planejada de forma a manter os acessos

Devido ao grande impacto ambiental, social e econômico gerado

aos projetos ao longo de todo o ano. Na época de implantação, as estradas

pelos incêndios florestais, o grupo Soroteca desenvolveu um conjunto de

rurais e mesmo as rodovias estaduais e federais na região, não ofereciam

ações que visam à prevenção e controle desses. Tais ações estão

boas condições de trafegabilidade, o que mudou drasticamente nos últimos

separadas em três grupos:

anos, com a ampliação da rede asfaltada e melhoria da pavimentação das

• Prevenção e Detecção: Construção e manutenção de aceiros,

estradas rurais. Assim, tem-se acesso garantido a todos os projetos, em

conscientização de funcionários e comunidade; distribuição de material

qualquer época do ano.

com telefones para comunicação sobre emergências;

A partir da entrada nas fazendas conta-se com uma malha de vias

• Controle: Treinamento de Brigadistas; Aquisição de kits de combate a

próprias, sendo organizadas em estradas florestais e ramais, primários e

incêndios;

secundários. Buscou-se desenhar a malha para que todos os talhões

• Registro: Sistema de registro de ocorrências onde é informado a

fossem delimitados por estradas com o objetivo de otimizar a circulação

possível causa do incêndio, a área queimada e danos causados

interna e a posterior retirada e transporte de madeira, com menor impacto

(econômico, ambiental e social).

possível ao solo.

PROTEÇÃO FLORESTAL
Atividades Ilegais
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Controle

de

Pragas

e

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Todas as propriedades

Doenças

possuem centrais de coleta

A Rateca está sempre
monitorando

seus

seletiva

plantios

e

todos

para detecção de pragas e

colaboradores

doenças que possam afetar a

recebem

qualidade

correta separação e destinação

da

madeira

empresa

treinamento

sobre

dos resíduos gerados.

produzida.
Quanto

da

os

as

formigas

cortadeiras, a empresa efetua anualmente um minucioso levantamento

CONTROLE DE REGENERAÇÃO NATURAL DE EXÓTICAS

para detectar o grau de infestação e a necessidade de intervenção.

A empresa realiza um constante monitoramento a fim de identificar

Havendo essa necessidade faz-se uso de inseticida nas doses mínimas

pontos, fora da área de produção, em que haja regeneração natural de

recomendadas.

teca. A retirada dessa regeneração segue procedimento operacional que
visa a realização da atividade com o menor impacto possível.

REMANESCENTES DE

A Rateca busca minimizar os impactos ambientais negativos
gerados pelas suas operações, atuando em prol da preservação dos

VEGETAÇÃO NATIVA

recursos naturais. Nesse sentido, a empresa adota uma série de práticas

A Rateca mantém a

operacionais amplamente difundida entre seus colaboradores.

filosofia

de

que

remanescentes

todos

de

os

Floresta

Nativa devem ser protegidos e
conservados,
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afinal

essas

áreas representam pequenas amostras da flora local e possuem uma

empresa realiza constante monitoramentos em suas áreas. Hoje conta-se

importância ambiental significativa.

com 6 linhas de monitoramentos ambientais ativas, com previsão de
melhoria para os próximos anos. Além disso, é realizado o monitoramento

RECURSOS HÍDRICOS

social e de segurança e saúde no

Por saber da importância da vegetação na manutenção dos rios e

trabalho,

nascentes, a empresa mantém hoje aproximadamente 300 hectares de

que

também

estão

constantemente sendo melhorados

mata ciliar, as quais estão mapeadas e caracterizadas como de
preservação permanente. Nessas áreas toda e qualquer intervenção só é
admitida com o devido aval do órgão ambiental competente.

SOLO
A Rateca e suas prestadoras de serviço, utilizam máquinas e
equipamentos adequados e com manutenções em dia, buscando o mínimo
impacto ao solo.
A fim de minimizar o impacto das máquinas sobre o solo, os
resíduos provenientes do desbaste, são mantidos no local, promovendo
também um aporte de nutrientes à área. Além disso, constantemente são
monitorados pontos suscetíveis a erosão, os quais quando identificados
são corrigidos.

MONITORAMENTOS
O sistema de manejo foi desenhado de forma que permita a
conservação e manutenção dos recursos naturais existentes, por isso a
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Linha

Flora

Indicador

Objetivos/Metas

Presença de espécies
1. Identificação de possíveis alterações na vegetação
endêmicas e
ameaçadas de extinção; decorrentes do manejo;
2. Identificar espécies endêmicas, raras e ameaçadas de
Número de espécie de extinção;
Flora
3. Propor medidas de mitigação de impactos;
4. Identificar áreas de Alto Valor de Conservação;
5. Subsidiar programas de Recuperação de áreas
Estágio sucessional da degradas;
6. Promover a manutenção e/ou aumento da
floresta;
biodiversidade local.

Ações - 2020

1. Compilação e análise dos dados coletados em
2017/2018;
2. Definição de cronograma para instalação de novas
parcelas de monitoramento, incluindo todas as UMF
escopo da certificação;
3. Orçamentos e possível contratação de empresa
para realizar coleta de dados.

Mortalidade

1. Identificação das principais espécies presentes nas
UMF;
2. Identificação de espécies endemicas e em perigo de
extinção;
3. Determinação dos impactos no manejo sobre a vida
Número de Espécie de silvestre
Fauna
4. Sugerir medidas mitigadoras ou de monitoramento
adicionais para os grupos fortemente impactados, caso
Ocorrência de espécies ocorram, ou para os grupos de interesse, a partir do
endêmicas e
segundo ano de monitoramento.
ameaçadas de extinção

Ocorrência de
predadores de grande
porte
Fauna

Ausência/Presença de
focos de erosão
superficial (< que 1
foco/10 hectares);
Compactação do solo
Presença/Ausência de
Regeneração Indivíduos de Teca;
Teca
Densidade de plantas
de teca infestantes.
Solo

Recursos
Hídricos

1. Classificar a qualidade física do solo;
2. Identificar pontos críticos;
3. Identificar os impactos no em áreas de operação
4. Propor medidas mitigadoras;

1. Atualizar os mapas, com áreas produtivas e
protegidas;
2. Realizar a devida coleta de dados;
3. Realizar medidas emergencias para contenção de
degradação do solo.

1. Identificar potencial de regeneração da Teca fora das
áreas de produção;
2. Identificar impacto da teca sob áreas de proteção;
3. Identificar áreas críticas (alto índice de regeneração).

1. Levantamento em campo
2. Retirada de individíduos em áreas de preservação.

Presença de
Micronutrientes, sólidos
1. Avaliar o impacto do Manejo na qualidade da água na
suspensos, Dureza, PH,
região;
coliformes totais,
2. Propor medidas mitigadoras (caso necessário).
Escherichia coli,
Turbidez;

Uso de
Consumo anual/ha
Agrotóxicos

1. Cartilha ilustrada com as principais espécies
existentes na região;
2. Palestra educativa sobre o programa e a importância
dele;
3. Aquisição e instalação de câmeras fotograficas;

1. Avaliar o consumo anual de agrotóxicos dentro das
UMF;
2. Promover analises e estratégias para redução e uso
adequado dos produtos químicos.

1. Atualizar mapas localizando os rios que servem para
captação de água para consumo na área de influência
do projeto;
2. Realizar a coleta de água nos pontos de água
potável dentro das UMF;
3. Análise do material;
4. Promover medidas para adequação dos locais de
coleta de água para consumo.

1. Realizar teste de substituição de roçada química por
roçada mecânica;
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IDENTIFICAÇÃO
As Áreas de Alto Valor de Conservação são todas aquelas que
possuem valores ambientais e sociais considerados de caráter excepcional
ou de importância crítica.
A identificação de Altos Valores de Conservação determina se uma
Floresta será designada ou não como Floresta de Alto Valor de
Conservação. Nas UMF’s manejadas pela Rateca a identificação dessas
áreas foi baseada no documento elaborado pela ProForest, avaliando os 6
atributos descritos a seguir, sendo que, o enquadramento em apenas um
desses já caracteriza uma área como de Alto Valor de Conservação.
As avaliações preliminares apontaram o enquadramento nos
atributos 1 e 2, respaldado na significância regional dos fragmentos de
floresta nativa presentes nas unidades manejadas pela Rateca, e a presença
de pelo menos 03 espécies de flora e 03 espécies da fauna listadas como
espécie vulnerável na lista Nacional de Espécies Ameaçadas.
Apesar de não possuir área extensa de vegetação nativa, os
fragmentos existentes dentro das propriedades, representam grande
importância em escala regional para o refúgio da biodiversidade e
manutenção da paisagem natural.
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A partir de 2021 o monitoramento de flora será

MONITORAMENTO

Basicamente o monitoramento das áreas de alto valor de

ampliado e abrangerá todas as UMF’s manejadas pela

conservação é realizado através do monitoramento de

Rateca.

flora e fauna, aliados ao mapeamento dessas áreas e

Fauna

consulta a comunidade.

A Rateca implantou em 2012 o “Programa de
avistamento de fauna” o qual objetiva identificar, no dia a

Flora
A

cobertura

vegetal

existente

nas

UMF’s

dia, as diferentes espécies presentes em suas áreas.
Durante os 8 anos de vigência do Programa foi

caracteriza-se por fragmentos de Floresta Estacional ou
cerrado, que confere a região diversidade florística e alto

possível

identificar

boa

diversidades

de

espécies,

valor de conservação.

especialmente de mamíferos. Destaca-se a presença de

A última coleta de dados da flora foi realizada em

mamíferos de grande porte, como a onça parda, espécie

2017, nas fazendas Soroteca 01, Soroteca 02 e Soroteca

essa presente na Lista de Espécies Ameaçadas de

04.

Extinção.
Nessa ocasião foram identificadas 3 espécies

Em 2020, além do Programa de Avistamento, o

presentes na Lista Oficial de Espécie Ameaçadas de

monitoramento de fauna passou a contar também com a

Extinção, atualizada pela Portaria 443 de 2014 do

instalação

Ministério do Meio Ambiente, sendo elas: Cedrela fissilis

estratégicos e em UMF’s que não estão tendo operações.

de

armadilhas

fotográficas

em

locais

(Cedro, categoria Vulnerável), Swietenia macrophylla
(Mogno,

categoria

Vulnerável),

Cariniana

PROTEÇÃO

legalis

O mapeamento de todas as fazendas foi atualizado

(Jequitibá, categoria Em Perigo),

no início de 2017 e contabilizou 1.340,00 hectares de

Também foram encontradas algumas espécies

áreas

endêmicas, como o Schizolobium amazonicum (Pinhocuiabano), Orbignya speciosa (Babaçu).
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protegidas,

mantidas

como

Preservação

Permanente e/ou Reserva Legal e consideradas de alto valor de

representam em termos econômicos, não só na geração de empregos

conservação.

diretos, mas em relação a todas as oportunidades sentidas na região

A manutenção de aceiros, visando a prevenção de incêndios

diretamente influenciada pela empresa.

florestais e a vigilância constante, são medidas tomadas para a proteção

FUNCIONÁRIOS

dessas áreas e preservação da fauna e flora local.

A Rateca busca manter uma boa relação de trabalho com todos os
seus colaboradores, através do diálogo permanente e respeito aos diretos
do trabalhador.
Já são claros os benefícios que a presença da Rateca representa na
comunidade, afinal deve-se considerar a significância que as atividades

Treinamento e capacitação
A empresa mantém uma política
de capacitação e treinamentos, onde
nenhum funcionário inicia sua atividade
sem receber a devida capacitação, e
periodicamente recebe uma reciclagem
desta, a fim de corrigir possíveis erros e
vícios.
Além das capacitações técnicas
relacionadas as atividades do manejo e
manutenção do reflorestamento, a empresa promove eventos voltados ao
bem-estar e a conscientização quanto aos cuidados com a saúde física e
mental de seus colaboradores.
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Em 2020, os funcionários receberam capacitação referente a 20

Comunidade externa
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com a comunidade, a
empresa procura manter um constante diálogo entre os envolvidos. Nesse
sentido, é realizado uma consulta com a comunidade diretamente afetada
pelas atividades das UMF’s. Nessa consulta procura-se entender melhor a
comunidade, escutar críticas, sugestões e também suas necessidades. Em
2020 e início de 2021, as restrições impostas devido a pandemia do
COVID19 não permitiram a realização dessa consulta, a qual será
devidamente realizada após toda a população ter recebido as duas doses da

temas distintos, que contabilizou 134 horas de treinamentos. Para 2021

vacina.
Há

estão previstos mais 80 horas.

ainda

a

preocupação em manter uma

Saúde e segurança no trabalho

relação com a comunidade

A Rateca acredita que trabalhar com segurança e bem estar favorece

escolar,

assim,

em

um

trabalho

2016

que os colaboradores executem suas atividades mais motivados. Assim, a

iniciou-se

empresa investe em ações nesse sentido, que visam além de capacitar os

integração

colaboradores quanto as questões de saúde e meio ambiente, assegurar que

escolas da região.

as normas de segurança estão sendo seguidas e respeitadas.

através de dois dias de campo,

As atividades de campo são devidamente sinalizadas, assim como,

algumas
Onde,

um na Soroteca 04 e outro na Soroteca 01, foi proporcionada aos alunos a
experiência de conhecer de perto a rotina da empresa e as ações voltadas

quanto ao uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).
Todas as frentes de trabalho são equipadas com estrutura de

ao meio ambiente e à comunidade.
Em 2021, a empresa trabalhará o tema “Dia Mundial do Meio

vivência para os funcionários, contendo área para refeições, descanso e
sanitários.

com

de

Ambiente e ações para preservá-lo”, com de distribuição de material
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educativo para crianças da educação infantil. A meta é alcançar ao menos
300 crianças, focando em escolas carentes da zona rural.

A proposta da empresa é
realizar a atualização e revisão do
plano de manejo e respectivo resumo
ocorrerá

bianualmente,

implementando

os

resultados

obtidos nos 2 anos anteriores. No
entanto,

o

poderá

passar

presente

complementares,

por

documento
revisões

sempre

que

ocorrerem mudanças significativas
na estrutura da empresa, sejam elas
em questões administrativas ou no
manejo.
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