Fale conosco
Manter o canal de comunicação sempre
aberto com as comunidades vizinhas
é uma premissa da Duratex.
Tem dúvidas, sugestões ou reclamações?
Entre em contato!

E-mail
sustentabilidade@duratex.com.br

Telefones

Cultivos de Valor

AGUDOS (SP)
(14) 3262-8200

As florestas e a sociedade

BOTUCATU (SP)
(14) 3811-2100
ITAPETININGA (SP)
(15) 3275-8555
LENÇÓIS PAULISTA (SP)
(14) 3269-2055
ESTRELA DO SUL (MG)
(34) 3228-1444
UBERABA (MG)
(34) 3318-9501
TAQUARI (RS)
(51) 3653-6500
Saiba mais sobre as ações e políticas
socioambientais da Duratex no site
www.duratex.com.br/sustentabilidade.

A Duratex
Há mais de 65 anos no mercado, a Duratex é a maior produtora de painéis
de madeira, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul. Essa liderança
é fruto de produtos inovadores e de qualidade, além de boas práticas de
governança e sustentabilidade mantidas pela companhia.
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4 UNIDADES
na Colômbia

unidades
industriais
e florestais
no Brasil

8 ESTADOS
BRASILEIROS
Paraíba, Pernambuco,
Sergipe, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul

Produtos para o
seu estilo de viver
A forma da Duratex de fazer negócios é levar aos clientes e consumidores
serviços e produtos com características sustentáveis, que contribuem para o
bem-estar das pessoas e encantam pela beleza, qualidade e funcionalidade.
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As unidades florestais
da Duratex produzem
madeira a partir do
reflorestamento
de pinus e eucalipto.
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Essa madeira é usada
como matéria-prima
para a fabricação de
diversos produtos,
vendidos pelas marcas
e
.

EUA e Europa
possuem escritórios
comerciais

35 países,
além do Brasil,
comercializam
produtos Duratex

Painéis de madeira

Acessórios de acabamento
e rodapés

Pisos

SEDE
ADMINISTRATIVA
São Paulo

3
A companhia ainda
comercializa toras
e cavacos para
os segmentos de
serraria, bioenergia
e celulose e papel.

Toras e cavacos

Manejo Florestal
Conheça os quatro conceitos básicos de manejo
que pautam as operações da Duratex nas
florestas, a fim de garantir sua conservação
e máxima produtividade.

A. CULTIVO MÍNIMO

Folhas e galhos das florestas anteriores
são mantidos no solo, contribuindo para sua
proteção e fornecendo nutrientes para os
próximos plantios.

B. PROGRAMA DE ADUBAÇÃO DO SOLO

Estudos sobre as condições do solo e o estado
nutricional das árvores definem as melhores
fórmulas e métodos de aplicação de adubos,
garantindo assim sua máxima produtividade.

C. CONTROLE DE PRAGAS

A presença de animais silvestres nas áreas
de conservação das fazendas da Duratex
contribui para o controle biológico das pragas
que ocorrem nas florestas. Quando necessário,
são aplicados defensivos agrícolas nessas
áreas, sempre de acordo com as melhores
práticas de segurança para as pessoas e o
meio ambiente.

D. CONTROLE DE INCÊNDIOS

Ações garantem a prevenção e o combate a
incêndios florestais, de forma a proteger as
áreas de cultivo e conservação, bem como a
comunidade e os colaboradores, máquinas e
instalações da companhia.

VOCÊ SABIA?
Mais de 1.800 espécies
de plantas e animais já foram
encontradas nas sete unidades
florestais da Duratex.
Essa biodiversidade, monitorada e catalogada
em inventários desde a década de 70, em
parceria com universidades e centros de
pesquisa, reforça o quanto as atividades de
manejo florestal da companhia contribuem para
a conservação da fauna e flora local.
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271 mil

hectares de área florestal
áreas de
24% deconservação

Ajude a conservar as florestas!
Entre outros benefícios, elas:

O que você pode fazer?

Regulam o clima e as chuvas.

Não jogue lixo nas áreas florestais.

Fornecem matéria-prima para
diversas indústrias.

Não pratique nenhuma atividade com fogo
perto das florestas – como fumar, acender
fogueiras, soltar balões e queimar lixo.

Promovem o equilíbrio dos
ecossistemas ambientais.
Protegem os rios, garantindo
o fornecimento de água.
Armazenam carbono da atmosfera
e combatem o aquecimento global.

Reconhecimento internacional

Mantenha animais domésticos, como cães,
cavalos e gado, sempre presos.
Não cace, pesque ou colete plantas
nas áreas florestais da companhia
sem autorização.
Ao perceber qualquer situação anormal,
informe a Duratex. Confira nossos contatos
no verso desse folder.

A Duratex foi a primeira
empresa da América do
Sul a obter a certificação
Forest Stewardship
Council® (FSC®) para
Manejo Florestal.
Mantida há mais de 20
anos pela companhia,
ela atesta que suas atividades florestais
são ambientalmente adequadas, socialmente
benéficas e economicamente viáveis.

