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Investir na recuperação de florestas e áreas degradadas no país promete benefícios não
apenas ambientais e sociais, mas também econômicos. O plantio de espécies nativas em
larga escala tem o potencial tanto de consolidar compromissos internacionais do país quanto
de multiplicar oportunidades de negócios e gerar empregos no meio rural.

O Projeto VERENA (Valorização Econômica do Reflorestamento com
Espécies Nativas) nasceu para ampliar esse potencial e impulsionar
a economia florestal de baixo carbono, divulgando informações
detalhadas sobre as principais iniciativas já em andamento no país.
Conduzida por economistas, engenheiros florestais, biólogos, geógrafos, advogados e
agrônomos, a atuação do VERENA é fundamental para que fundos de investimento,
instituições financeiras, empresas e produtores saibam dimensionar percepções de risco e
retorno, aproveitando as oportunidades desse mercado a partir de modelagens econômicas
com credibilidade e planos de negócios robustos.
Os benefícios da restauração e do reflorestamento podem abranger desde a recomposição da
floresta primária até áreas de pastagens degradadas (Figura 1). Nas tipologias do contínuo
florestal, diferentes modos de uso da terra são capazes de oferecer diferentes produtos e
serviços, com variado potencial para atender as demandas da sociedade.
O VERENA mapeou 12 business cases em diferentes regiões brasileiras. O projeto
confirmou oportunidades de negócio no reflorestamento com espécies arbóreas nativas e
Sistemas Agroflorestais (SAFs) em pelo menos quatro classes de ativos (Plantio Econômico
Biodiverso, Plantio Econômico Monocultura, Plantio Misto com Exóticas e Nativas e
Sistema Agroflorestal).
Os perfis de risco e retorno de investimentos diferem para cada classe de ativos, o que
aumenta a importância de se construir business cases sólidos e robustos.

Brasil: o lugar ideal
Investimentos inteligentes em pesquisa e desenvolvimento (P&D) podem alçar o Brasil
à categoria de celeiro mundial de produção de madeira tropical e de outros ativos
não-madeireiros.

Com vocação florestal e uma vasta extensão de terras degradadas
e de baixa aptidão agrícola, o país apresenta condições físicas e
tecnológicas privilegiadas para um programa de sucesso.
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Figura 1. Tipologias do contínuo florestal estudadas pelo Projeto VERENA.

Para promover o melhor dessa oportunidade, o VERENA oferece apoio especializado
na avaliação de modelos econômicos, ajudando iniciativas de reflorestamento com
espécies nativas e sistemas agroflorestais a aumentar a eficiência e o rendimento do
negócio. O reflorestamento com espécies nativas e a adoção de sistemas agroflorestais em
grande escala é uma estratégia fundamental para que o país cumpra o Código Florestal
(Lei nº 12.651/12) e o Acordo do Clima de Paris. Com uma política avançada de
reflorestamento, o país também se capacitará a cumprir pactos internacionais como a
Declaração de Florestas de Nova York e o Desafio de Bonn, que propõem a restauração,
em âmbito global, de 350 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030.
Esse conjunto de medidas busca conter o aumento da temperatura da Terra em até 1,5ºC
ainda neste século, um dos requisitos para a sustentabilidade do planeta. E os impactos
positivos do reflorestamento com espécies nativas vão além da captura de carbono em
larga escala.

||Principais Enfoques do VERENA

Mais empregos e
renda nos
meios rurais

Recuperação do solo
e regulação de água,
com ganhos em quantidade
e qualidade

Menos pressão sobre
as florestas, freando o
desmatamento ilegal e a
extração ilegal de madeira e
produtos florestais

Apresentação: por que reflorestar com espécies nativas? | VERENA
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Resultado de uma parceria entre WRI Brasil, União Internacional para a Conservação da
Natureza (UICN) e inspiração do empresário Roberto Waack, com apoio da Children’s
Investment Fund Foundation (CIFF), o VERENA busca demonstrar a viabilidade técnica e
econômica da restauração e do reflorestamento com espécies nativas e sistemas agroflorestais
em larga escala.

||As ações do VERENA se distribuem em quatro vetores principais:
1 CONSTRUIR BUSINESS CASES:
Construir business cases robustos para atrair
investidores com retorno ajustado ao risco;

2 IDENTIFICAR RECURSOS FINANCEIROS:

Mapear os recursos acessíveis para viabilizar
economia florestal e agroflorestal em larga escala;

3 FORTALECER O MARCO REGULATÓRIO:
Propor melhorias e atuar para que o cumprimento
da legislação ambiental torne-se pilar da
confiança dos investidores;

4 PROMOVER A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO:
Propor e apoiar o desenvolvimento de ferramentas
e políticas fiscais e industriais que fortaleçam a
economia de reflorestamento com nativas.
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CASE # 01 – AMATA

a AMATA
A AMATA é uma empresa que disponibiliza e comercializa
madeira certificada, sólida, serrada e para processo, com
garantia de origem, através do manejo de baixo impacto e
do plantio de florestas.

03º 17’ 58.83” S
47° 46’ 58.56” W
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www.amatabrasil.com.br

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2008
Localização do Plantio: Paragominas/PA
Tipologia Florestal: PLANTIO ECONÔMICO MONOCULTURA
Área Plantada: 3.991 ha
Horizonte de Planejamento: 7 anos
O plantio avaliado é equiâneo, mecanizado, com 76 atividades
operacionais e com mudas obtidas em viveiros de terceiros
germinadas por semente. A madeira do Paricá possui
densidade de 0,311 g/cm³ e é usada no segmento industrial
de laminado (compensado), sendo comercializada na forma
de lâminas de capa (clear) de alto valor agregado e de miolo
para a indústria de compensado no sul do Brasil.

Croqui de Plantio

3m
3m

O clima em Paragominas é tropical (Am). Na maioria dos
meses do ano, há pluviosidade significativa, com apenas uma
curta época seca. A temperatura média anual é de 26,6 °C,
e a pluviosidade média anual é de 1805 mm.
Espécies:
Paricá (Schizolobium amazonicum)

Plantas/ha:
1.111

Paricá
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CASE # 02 – SYMBIOSIS

SYMBIOSIS
A SYMBIOSIS é uma empresa brasileira do setor florestal
focada em investimentos e operação. Transforma áreas
degradadas em áreas de produção florestal, com espécies
do próprio bioma.
www.symbiosisinvestimentos.com
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Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2011
Localização do Plantio: Porto Seguro/BA
Tipologia Florestal: PLANTIO ECONÔMICO BIODIVERSO
Área Plantada: 494 ha
Horizonte de Planejamento: 35 anos (Fim)
e 24 anos (Acessórias)

16º 33’ 32.91” S
39° 10’ 18.35” W

Croqui de Plantio
7m

O plantio avaliado é mecanizado e conta com 52 atividades
operacionais. A maioria das mudas é obtida em viveiro
próprio. Outras são provenientes de matrizes da reserva
da Vale, em Linhares/ES. A plantação reúne 26 diferentes
espécies de dois grupos ecológicos: espécies acessórias,
com produção de madeira com menor valor agregado e
saída do sistema em até 24 anos; e espécies fim, com maior
valor agregado e saída do sistema em até 35 anos, o final
do horizonte de planejamento. O manejo florestal inclui
o desbaste e enriquecimento. A produção do sistema é a
madeira, em m³, para comercialização no segmento de
madeira serrada nobre.
O clima local é tropical (Af), com pluviosidade significativa
ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco (janeiro) apresenta
boa pluviosidade (90mm). A temperatura média é de 24,4°C,
e a média anual de pluviosidade é de 1624 mm.
Espécies Acessórias — 408 plantas/ha
01. Cedrão (Toona ciliata);
03. Ipê felpudo
(Zeyheria tuberculosa);
05. Mogno asiático (Melia azedarach);

02. Eucalipto (Eucalyptus cloeziana);
04. Mogno africano
(Khaya senegalensis);
06. Peladão (Terminalia ivorensis).

7m

2m
3,5m

Espécie
Fim

Espécie
Acessória

Espécies Fim — 714 plantas/ha
07. Óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii);
09. Guapuruvu (Schizolobium parahyba);
11. Gibatão (Astronium fraxinifolium);
13. Peroba Amarela (Paratecoma peroba);
15. Aderne (Astronium graveolens);
17. Jueirana vermelha (Parkia pendula);
19. Jenipapo (Genipa americana);
21. Caxeta (Simaruba amara);
23. Macanaíba pele de sapo
(Bowdichia virgilioides);
25. Ipê ovo de macuco
(Handroanthus serratifolius);

08. Putumujú (Centrolobium robusta);
10. Jacarandá caviúna (Dalbergia nigra);
12. Gonçalo Alves (Astronium concinnum);
14 Vinhático (Plathymenia foliolosa);
16. Angelim da baixada (Andira anthelmia);
18. Louro (Cordia trichotoma);
20. Jequitibá rosa (Cariniana legalis);
22. Angelim pedra (Andira ormosioides);
24. Angico vermelho
(Parapiptadenia pterosperma);
26. Angico curtidor
(Anadenanthera peregrina).

BUSINESS CASES | VERENA

13

CASE # 03 – FAZENDA DA TOCA

FAZENDA DA TOCA
A FAZENDA DA TOCA é uma empresa brasileira com
produção orgânica. Produz frutas, ovos e grãos, e conta
com mais de 2.300 ha. Entre os seus princípios estão a
experimentação/inovação de práticas agroecológicas e a
produção de forma regenerativa, diversa e integrada.
www.fazendadatoca.com.br

Informações Silviculturais
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Ano de Implantação: 2012
Localização do Plantio: Itirapina/SP
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 5 ha (2012) e 260 ha (2018)
Horizonte de Planejamento: 20 anos

22º 13’ 02.35” S
47° 44’ 41.45” W

Croqui de Plantio

O plantio avaliado é mecanizado, com 84 atividades
operacionais. A principal cultura é o limão (citrus), em
sistema consorciado com espécies madeireiras (5),
culturas agrícolas (3) e adubadeiras (2). O manejo utiliza
os princípios da agricultura sintrópica, com práticas
agroflorestais regenerantes do sistema solo-planta-água.
Destaca-se o pioneirismo e a inovação na utilização de
tratores e implementos desenvolvidos especificamente para
as atividades agroflorestais em larga escala.
A produção do sistema é para fornecimento de insumo
para a indústria alimentícia. As culturas agrícolas anuais
permanecem no sistema até o ano 1, enquanto as madeiras
de ciclo curto ficam até o ano 8 e as de médio ciclo até o final
do horizonte de planejamento. O clima do local é quente
e temperado (Cwa), com temperatura média de 19,6°C e
pluviosidade média anual de 1367 mm. O mês mais seco
(julho) apresenta precipitação média de 24 mm, índice que
se eleva a 257 mm no mês mais úmido (janeiro).
Espécies
1. Limão
2. Araribá
3. Eucalipto
4. Guapuruvu
5. Ipê Felpudo

(Citrus latifolia P.E. flying dragon)
(Centrolobium tomentosum)
(Eucalyptus urograndis)
(Schizolobium parahyba)
(Zeyheria tuberculosa)

Plantas/ha
909
50
25
25
50

5,5m

22m

2m
1m

18m

11m
Inhame

455 ind/ha

Mandioca
909 ind/ha

Madeira estrato Emergente
50 ind/ha - Ipê Felpudo

Serviço estrato Emergente
50 ind/ha - Eucalipto | Guapuruvu

Espécies
6. Mogno Africano
7. Gengibre
8. Inhame
9. Mandioca

(Khaya senegalensis)
(Zingiber officinale)
(Dioscorea spp.)
(Manihot esculenta)

Gengibre
455 ind/ha

Limão

909 ind/ha

Madeira estrato Alto

100 ind/ha - Araribá | Mogno Africano

Serviço estrato Alto

100 ind/ha - Eritrina | Gliricídia

Plantas/ha
50
455
455
909
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CASE # 04 – TNC – (SAF CACAU)

TNC – (SAF CACAU)

06º 41’ 10.28” S
53° 52’ 2.95” W

A TNC é uma organização internacional sem fins lucrativos
que atua na área ambiental. No Brasil, a TNC foca em
segurança hídrica, agropecuária sustentável e infraestrutura.
Um de seus projetos no país é a iniciativa CACAU FLORESTA,
objeto deste caso.

4

www.tnc.org.br/nossas-iniciativas/cacau-floresta

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2014
Localização do Plantio: São Félix do Xingu/PA
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 312 ha
Horizonte de Planejamento: 20 anos

Croqui de Plantio

O plantio avaliado é de produção familiar de cacau em sistemas
agroflorestais, executado como alternativa ao desmatamento
e opção de restauração florestal no sul e sudeste do Pará.
O plantio avaliado é manual, com 35 atividades operacionais.
O manejo florestal considera a introdução de culturas
agrícolas anuais para subsistência familiar e para o comércio
do excedente. O milho e a mandioca permanecem no sistema
até o primeiro ano, e a banana até o sétimo. O plantio das
espécies madeireiras ocorre exclusivamente para a colheita
de sementes e frutos. A madeira (m³) não é considerada
como produto gerado. Neste sistema são plantadas, ainda, 52
árvores nativas para fins de beleza cênica, desconsideradas,
portanto, para a avaliação econômica.
O clima do local é tropical (Am), e há pluviosidade
significativa na maioria dos meses do ano. O mês mais seco
(julho) apresenta precipitações médias de 28 mm, e o mês
de maior precipitação (fevereiro) registra uma média de 302
mm. A média anual é de 2035 mm. A temperatura média
anual é de 25,2°C.
Espécies
1. Cacau
2. Banana
3. Mandioca
4. Milho

(Theobroma cacao)
(Musa sp.)
(Manihot esculenta)
(Zea mays)

Plantas/ha
1111
1111
3300
3300

3m

3m

12m

3m

12m

Cacau

Espécies
5. Andiroba
6. Mogno amazônico
7. Mogno africano
8. Pequi
9. Castanha do Brasil

Banana

Milho

Mandioca

(Carapa guianensis)
(Swietenia macrophylla)
(Khaya ivorensis)
(Caryocar brasilense)
(Bertholletia excelsa)

Árvores Nativas

Plantas/ha
4
2
5
1
1

BUSINESS CASES | VERENA
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CASE # 05 – FAZENDA SANTO ANTONIO

FAZENDA SANTO ANTONIO
A FAZENDA SANTO ANTONIO é uma tradicional produtora
de café do interior do estado de São Paulo que inova com
o plantio comercial de árvores nativas, sob a orientação de
especialistas da ESALQ/USP e BIOFLORA.

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2013
Localização do Plantio: Araras/SP
Tipologia Florestal: PLANTIO ECONÔMICO BIODIVERSO
Área Plantada: 13 ha
Horizonte de Planejamento: 40 anos
O plantio é manual, com 37 atividades operacionais, e
escalonado em linhas de recobrimento. Isso significa que
no ano zero são semeadas as plantas adubadeiras e plantadas
as árvores do grupo de recobrimento. No ano seguinte são
plantadas as madeireiras. Essa lógica de plantio segue os
princípios da sucessão ecológica, o que aumenta a chance
de sucesso do sistema. O objetivo deste sistema é a produção
de madeira (m³), sendo que as árvores de ciclo curto são
colhidas entre 11 e 18 anos, enquanto as árvores de ciclo longo
permanecem no sistema por até 40 anos, que é o horizonte
de planejamento.
O clima local (Cwa) é quente e temperado, e o verão tem
muito mais pluviosidade do que o inverno. O mês mais seco
é julho, com média de precipitação de 21 mm. Em janeiro
ocorre a maior precipitação, com uma média de 248 mm.
A pluviosidade média anual é de 1312 mm, e a temperatura
média anual é de 20,3°C.
Madeireiras — 833 plantas/ha
1. Angico-vermelho (Anadenanthera colubrina)
3. Araribá (Centrolobium tomentosum)
5. Canafístula (Peltophorum dubium)
7. Jequitibá-branco (Cariniana estrellensis)
9. Louro-pardo (Cordia trichotoma)
11. Pau-marfim (Balfourodendron riedelianum)

2. Guaritá (Astronium graveolens)
4. Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa)
6. Ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus)
8. Jequitibá-rosa (Cariniana legalis)
10. Pau-marfim (Gliricidia sepium)

Adubadeiras
12.Crotalária (Crotalária sp.)

13. F. Guandu anão (Cajanus cajan)

14. Milheto (Pennisetum sp.)

15. Nabo forrageiro (Raphanus sativus L)

5

22º 22’ 43.23” S
47° 19’ 27.44” W

Croqui de Plantio
1,5m
1,5m

3m
3m
3m
4m

Madeireiras

Grupo de
Recobrimento

Grupo de Recobrimento — 1111 plantas/ha
16. Algodoeiro (Heliocarpus popayanensis)
18. Crindiúva (Trema micranta)
20. Fumo bravo (Solanum granulosoleprosum)
22. Mata-pasto (Senna alata)
24. Pau cigarra (Senna multijuga)
26. Sangra D’água (Croton urucurana)

Adubadeiras

17. Capixingui (Croton floribundus)
19. Fruto-de-Sabiá (Acnistus arborescens)
21. Ingá-banana (Inga vera)
23. Mutambo (Guazuma ulmifolia)
25. Pente de Macaco (Apeiba tibourbou)
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CASE # 06 – FAZENDA JAÍBA I

FAZENDA JAÍBA I
A FAZENDA JAÍBA é uma empresa familiar localizada
dentro do projeto de irrigação Jaíba, sob a concessão da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (Codevasf). O modelo do negócio se baseia na
distribuição de cotas entre os membros da família, e parte é
destinada à produção de mogno amazônico e banana.

6

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2007
Localização do Plantio: Jaíba/MG
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 15 ha
Horizonte de Planejamento: 20 anos

15º 08’ 55.3” S
43° 57’ 13.4” W

Croqui de Plantio

A região é tipicamente produtora de banana irrigada. O
plantio avaliado é manual, irrigado, com 63 atividades
operacionais. Constata-se exigência de controle da broca
do ponteiro do mogno, Hypsipyla grandella, através de
estratégias do manejo silvicultural.
O clima é tropical (Aw), com muito mais pluviosidade no
verão do que no inverno. Não chove em julho, o mês mais
seco do ano. A maior precipitação ocorre em dezembro, que
registra a média de 197 mm. A pluviosidade anual média é de
834 mm, e as temperaturas giram em torno de 24,5°C. Como
o sistema é irrigado, a água não é fator restritivo.
Espécies
1. Mogno amazônico
2. Banana

(Swietenia macrophylla)
(Musa sp.)

4m

6,6m

4m

Plantas/ha
625
1651

Mogno

Bananeira

1m

BUSINESS CASES | VERENA

CASE # 07 – FAZENDA JAÍBA II

FAZENDA JAÍBA II
A FAZENDA JAÍBA é uma empresa familiar, localizada
dentro do projeto de irrigação Jaíba, sob a concessão da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (Codevasf). O modelo do negócio se baseia na
distribuição de cotas entre os membros da família, e parte é
destinada à produção de mogno amazônico e banana.

7

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2007
Localização do Plantio: Jaíba/MG
Tipologia Florestal: PLANTIO ECONÔMICO MONOCULTURA
Área Plantada: 5 ha
Horizonte de Planejamento: 20 anos

15º 08’ 55.5” S
43° 57’ 13.4” W

Croqui de Plantio

A região é tipicamente produtora de banana irrigada.
O plantio avaliado é manual, irrigado, com 39 atividades
operacionais mapeadas. Constata-se exigência de controle
da broca do ponteiro do mogno, Hypsipyla grandella,
através de estratégias do manejo silvicultural e uso de
inseticidas químicos.

4m

4m

O clima é tropical (Aw), com muito mais pluviosidade no verão
do que no inverno. Não chove em julho, o mês mais seco do
ano. A maior precipitação ocorre em dezembro, que registra a
média de 197 mm. A pluviosidade anual média é de 834 mm,
e as temperaturas giram em torno de 24,5°C.
Como o sistema é irrigado, a água não é fator restritivo.
Espécie
1. Mogno amazônico

(Swietenia macrophylla)

Plantas/ha
625

Mogno

17
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CASE # 08 – FUTURO FLORESTAL I

FUTURO FLORESTAL I
A FUTURO FLORESTAL é uma empresa brasileira que
realiza implantação, gestão, consultoria e assessoria florestal
para os plantios com espécies nativas brasileiras e exóticas,
visando à produção comercial e sustentável de madeira
nobre tropical.
www.futuroflorestal.com.br

Informações Silviculturais
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Ano de Implantação: 2009
Localização do Plantio: Garça/SP
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 5 ha
Horizonte de Planejamento: 20 anos

22º 16’ 00.42” S
49° 40’ 37.26” W

Croqui de Plantio

A introdução da pupunha consorciada com árvores nativas
é um pioneirismo na região. A colheita da pupunha começa
em meados do ano 2 e, a partir daí, realiza-se quatro vezes
ao ano. As espécies madeireiras sofrem desbaste nos anos 7
e 14 e colheita no final do horizonte de planejamento. Neste
modelo foram mapeadas 40 atividades operacionais.

3m
1m

O clima é classificado como Cfa. Garça tem uma temperatura
média de 19,9 °C e pluviosidade média anual de 1306 mm.
Janeiro é o mês mais quente do ano com média de 22,9 °C.
		
Espécies
1. Pupunha
2. Jequitibá rosa
3. Guanandi
4. Louro pardo
5. Mogno africano

(Bactris gasipaes)
(Cariniana legalis)
(Calophyllum brasiliense)
(Cordia trichotoma)
(Khaya senegalensis)

5m

Plantas/ha
3013
80
80
80
80

6m

Pupunha

Árvores Nativas

BUSINESS CASES | VERENA

CASE # 09 – FUTURO FLORESTAL II

FUTURO FLORESTAL II
A FUTURO FLORESTAL é uma empresa brasileira que
realiza implantação, gestão, consultoria e assessoria florestal
para os plantios com espécies nativas brasileiras e exóticas,
visando à produção comercial e sustentável de madeira
nobre tropical.
www.futuroflorestal.com.br

Informações Silviculturais

9

Ano de Implantação: 2010
Localização do Plantio: Garça/SP
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 8 ha
Horizonte de Planejamento: 20 anos

22º 19’ 00.42” S
49° 40’ 37.26” W

Croqui de Plantio

Garça está localizada em uma região tradicionalmente
produtora de café, o que faz com que este modelo mecanizado
seja atrativo para o plantio de árvores consorciado com a
cultura local. A partir do ano 2 já é possível colher o café,
mas a produção plena ocorrerá somente no ano 4. As espécies
madeireiras sofrem desbaste no ano 10 e colheita no final do
horizonte de planejamento (20 anos). Neste modelo foram
mapeadas 46 atividades operacionais.

3,6m
0,8m

3,2m

O clima é classificado como Cfa. Garça tem uma temperatura
média de 19,9ºC e pluviosidade média anual de 1306 mm.
Janeiro é o mês mais quente do ano com média de 22,9°C.
		
Espécies
1. Café arábica
2. Jequitibá rosa
3. Guanandi
4. Mogno africano I
5. Mogno Africano S

(Coffea arábica)
(Cariniana legalis)
(Calophyllum brasiliense)
(Khaya ivorensis)
(Khaya senegalensis)

Plantas/ha
2604
162
489
54
163

Café

Árvores Nativas
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CASE # 10 – SUCUPIRA AGROFLORESTAS	

SUCUPIRA AGROFLORESTAS	
A SUCUPIRA AGROFLORESTAS é uma empresa produtora
de madeiras nobres e alimentos orgânicos em agroflorestas
sucessionais de elevada biodiversidade.
www.sucupiraagroflorestas.com

10

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2015
Localização do Plantio: Valença/BA
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 45 ha
Horizonte de Planejamento: 33 anos
Agrofloresta sucessional consorciada com 18 espécies
produtivas e 2 adubadeiras. O plantio foi iniciado em um sítio
de pastagem degradada, com solos profundos, bem drenados,
ácidos e distróficos, idealizado para a produção de madeiras,
especiarias, palmitos e frutas. A produção de madeira ocorre
em sistema silvicultural de “stands” inequiâneos mistos, com
3 rotações escalonadas no tempo e colheitas concentradas
em ciclos de 17, 25 e 30 anos. Neste modelo foram mapeadas
59 atividades operacionais.
		
Frutíferas / Especiarias
1. Abacaxi
2. Banana da terra
3. Juçara perfilhada
4. Açaí
5. Cacau
6. Cupuaçu
7. Abiu amarelo
8. Jabuticaba
9. Jabuticaba
10. Pimenta do Reino
11. Urucum
12. Cravo da índia
13. Aipim
Madeiras
14. Jacarandá
15. Vinhático
16.Ipê ovo de macuco
17. Mogno africano
18. Mogno amazônico

(Ananas comosus)
(Musa sp.)
(Euterpe edulis)
(Euterpe oleracea)
(Theobroma cacao)
(Theobroma grandiflorum)
Polteria caimito)
(Plinia jaboticaba)
(Plinia trunciflora)
(Piper nigrum)
(Bixa Orellana)
(Sygygium aromaticum)
(Manihot sculenta)
(Dalbergia nigra)
(Plathymenea foliolosa)
(Handroanthus serratifolius)
(Khaya ivorensis)
(Swietenia macrophylla)

13º 19’ 58.15” S
39° 18’ 24.63” W

Croqui de Plantio
Borda
3m

3m

Borda

Especiaria

Urucum (livre) - 50 ind/ha
Cravo da India (livre) - 10 ind/ha

Mandioca

(1,15 X 5m) - 1.333 ind/ha

Banana

(3 X 4m) - 833 ind/ha

Jabuticaba

(livre) - 20 ind/ha

Adubadeira
19. Feijão de porco
20. Amendoim forrag

Frutíferas

Açaí (6 X 10m) - 167 ind/ha
Cacau (12 X 10m) - 83 ind/ha
Cupuaçu (25 X 10m) - 40 ind/ha
Abiu (30 X 10m) - 33 ind/ha

Abacaxi

Madeira

Jacarandá (12 X 10m) - 83 ind/ha
Vinhático (12 X 10m) - 83 ind/ha
Ipê (18 X 10m) - 56 ind/ha
Mogno Africano (18 X 10m) - 56 ind/ha
Mogno Amazônico (18 X 10m) - 56 ind/ha

Adubadeira

(1 X 1,15m) - 1.333 ind/ha

Feijão de Porco (1 X 2,5m) - 4.000 ind/ha
Amendoim Forrageiro (3X 2,5m) - 1.333 ind/ha

Juçara

Pimenta do Reino

(3 X 5m) - 667 ind/ha

(Cannavalia ensiformes)
(Arachys pintoii)

(n3 X 10m) - 240 ind/ha
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CASE # 11 – AGRO INDUSTRIAL ITUBERÁ

AGRO INDUSTRIAL ITUBERÁ
A AGRO INDUSTRIAL ITUBERÁ é uma empresa
pioneira na heveicultura na Bahia, com atuação principal
no beneficiamento de borracha natural. Atualmente, está
diversificando a produção com novas culturas.
11

www.agroitubera.com.br

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2015
Localização do Plantio: ITUBERÁ/BA
Tipologia Florestal: SISTEMA AGROFLORESTAL
Área Plantada: 60 ha
Horizonte de Planejamento: 30 anos

13º 43’ 48.95” S
39° 08’ 28.16” W

Croqui de Plantio

O modelo consorciado de cacau/seringueira/banana foi
desenvolvido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC) e é resultado de vários anos de pesquisa,
consistindo no plantio da seringueira em blocos duplos, com
o cacau na zona intermediária. Isso propicia uma insolação
plena do cacau nos primeiros anos e posterior sombreamento
ao atingir a idade juvenil, requisitos dessa espécie. O cacau
inicia a produção plena aos quatro anos, e a seringueira aos
sete. A banana é inserida nas entrelinhas do cacau, produzindo
do ano 1 ao 4 e propiciando retorno econômico no curto prazo.

3m

3m

2,5m

3m
2,5m

3m

3m

Ituberá tem clima tropical (Af).
A pluviosidade é significativa ao longo do ano, com média
anual de 2095 mm. A temperatura média anual em Ituberá
é de 24,6°C, com variações de 3,4°C durante o ano.
		
Espécies
1. Cacau
(Theobroma cacao)
2. Banana
(Musa sp.)
3. Seringueira
(Hevea brasiliensis)

Plantas/ha
833
833
400

17m

Cacau

Banana

Seringueira
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CASE # 12 – C.A.M.T.A

C.A.M.T.A
A Cooperativa Agrícola Mista de Tome-Açú – C.A.M.T.A
foi fundada oficialmente por uma colônia de imigrantes
japoneses em 1949. Produz e comercializa culturas agrícolas
adequadas à condição da Amazônia, por meio de sistemas
agroflorestais, trabalhando com polpas de frutas processadas,
cacau e pimenta do reino e espécies madeireiras.

02º 27’ 52.71” S
48° 19’ 00.47” W

12

www.camta.com.br

Informações Silviculturais
Ano de Implantação: 2008
Localização do Plantio: Tomé-Açu/PA
Tipologia Florestal: Sistema Agroflorestal
Área Plantada: 39 ha
Horizonte de Planejamento: 30 anos

Croqui de Plantio
2m

O modelo avaliado é denominado SAFTA (Sistema Agroflorestal
de Tomé-Áçú) e é praticado por diversos agricultores na região.
Esses plantios privilegiam a cobertura de biomassa acima da
terra de floresta primária, preservando recursos hídricos e
protegendo o solo e a biodiversidade da Amazônia.
A sustentabilidade do SAFTA resulta na permanência de
diversas culturas, que geram renda numa determinada área,
formando uma cadeia sucessiva de produção em curto, médio
e longo prazo. No caso avaliado, são privilegiadas a cultura
do cacau, do açaí e da andiroba, de onde é extraído um óleo
valioso para a indústria de cosméticos.

2m
4m
4m

6m

20m

4m

O clima em Tomé-Açu é tropical, com pluviosidade significativa
ao longo do ano. Segundo Köppen e Geiger, o clima é Af. A
pluviosidade média anual é de 2438 mm, e a temperatura média
anual chega a 26,8 °C, com pouca variação ao longo do ano.
		
Espécies
1. Cacau
(Theobroma cacao)
2. Açaí
(Euterpe oleraceae)
3. Taperebá
(Spondias mombin)
4. Andiroba
(Carapa guianensis)
5. Ipê
(Handroanthus avellanedae)
6. Mogno amazônico
(Sweteania macrophylla)
7. Pimenta do reino
(Piper nigrum)
8. Abóbora
(Curcubita moschata)
9.Maracujá
(Passiflora sp.)
10. Arroz
(Oryza sp.)

Plantas/ha
625
400
25
15
13
10
2500
625
416
20000

4m

20m

8m

Cacau
Ipê/Andiroba

Maracujá
Arroz

Açaí

Taperebá

Pimenta do Reino

Abóbora
Mogno Amazônico
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||Resumo dos cases:
Business Cases

Ano de Implantação Área Plantada (ha) Tipologia Florestal

Espécies

Localização do Plantio

1

AMATA

2008

3991

PLANTIO ECONÔMICO
MONOCULTURA

Paricá (Schizolobium
amazonicum)

Paragominas
PA

2

SYMBIOSIS

2011

494

PLANTIO ECONÔMICO
BIODIVERSO

26 espécies nativas

Porto Seguro
BA

3

FAZENDA DA TOCA

2012

5 (2012) +
260 (2018)

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Citros +
nativas (5) +
culturas agrícolas (3)

Itirapina
SP

4

TNC – SAF cacau

2014

312

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Cacau +
banana +
nativas (5) +
culturas agrícolas (2)

São Félix do Xingu
PA

5

FAZ. SANTO ANTONIO
(ESALQ /USP e
BIOFLORA)

2013

13

PLANTIO ECONÔMICO
BIODIVERSO

Espécies nativas (11)

Araras
SP

6

FAZENDA JAÍBA I

2007

15

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Mogno amazônico
+ banana

Jaíba
MG

7

FAZENDA JAÍBA II

2007

5

PLANTIO ECONÔMICO
MONOCULTURA

Mogno amazônico

Jaíba
MG

8

FUTURO FLORESTAL I

2009

5

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Pupunha
+ nativas (4)

Garça
SP

9

FUTURO FLORESTAL II

2010

8

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Café +
nativas (4)

Garça
SP

10

SUCUPIRA
AGROFLORESTAS

2015

45

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Nativas (5) +
culturas agrícolas (13)

Valença
BA

11

AGRO INDUSTRIAL
ITUBERÁ

2015

60

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Cacau +
seringueira +
banana

Ituberá
BA

12

C.A.M.T.A

2008

39

SISTEMA
AGROFLORESTAL

Cacau +
açaí +
nativas (4) +
culturas agrícolas (4)

Tomé-Açu
PA

12
1
4

10/11

6/7

8/9 3 5

2
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VERENA

Para orientar a tomada de decisões, o VERENA buscou no mercado global de capitais um
histórico de risco e retorno de mais de 100 anos, considerando diversas classes de ativos e
empresas de capital aberto. Mais do que isso, reuniu informações sobre como essas diversas
classes de ativos se correlacionam umas com as outras, com a economia e com a inflação.
As espécies arbóreas nativas brasileiras existem há milhares de anos e já protagonizam
experiências comerciais bem-sucedidas, mas ainda não há nenhum histórico sobre essa
classe de ativos do ponto de vista do mercado de capitais.

Por isso, construir os business cases em curso no Brasil
e criar um histórico são tarefas fundamentais para que o
reflorestamento com espécies nativas e sistemas agroflorestais
ganhe escala e tenha a sua percepção de risco diminuída.
Além de analisar os cases propostos, o VERENA também cruza referências com classes
de ativos próximas e que possuam longo histórico, como o reflorestamento com espécies
exóticas e as culturas perenes e anuais, bem como os investimentos típicos da agropecuária.

Risco e retorno: como calcular
Em função do horizonte temporal dos ativos estudados e da sua singularidade, o VERENA
utilizou o fluxo de caixa descontadoI para valorá-los, sendo que a taxa de desconto é
utilizada como medida para ajustar o retorno ao risco. O capital é remunerado de duas
maneiras: pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco, ou seja, a compensação a ser gerada
para o investidor por ter assumido riscos adicionais. Além dessas análises, a viabilidade
econômica depende da característica, circunstâncias, horizonte temporal e necessidades
do investidor e produtor rural.
Assim, para a tomada de decisão sobre o investimento, somam-se a necessidade de caixa
para a execução do projeto e a necessidade de tempo para o retorno do investimento
(payback). Os resultados expostos a seguir comparam o risco, medido pela taxa de desconto,
os retornos medidos pelo valor presente líquido do ativo (Figura 2), a taxa interna de retorno
e a necessidade de caixa e payback.

Carbono

Água

CRA

Uso da RL

Madeira

Não Madereiro

Agrícola

HOJE

Taxa de Desconto [CAPM e WACC]

HORIZONTE
Terras

Ativo Biológico

Adm.

Custos Projetos

Verificações

Adm.

Economia de Baixo Carbono

Taxa de Desconto

Business as Usual

Entrada de Caixa [Receitas]

Saídas de Caixa [Investimentos]

Figura 2: Valor dos ativos em função do retorno ajustado ao seu risco. A parte central da figura mostra como se encontra o valor do ativo
a partir de produtos da economia real, enquanto na parte externa se somam à economia real as receitas advindas do capital natural,
possível em uma economia de baixo carbono.
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Todos os projetos são considerados greenfield método utilizado quando
se investe em um projeto “do zero”, ou seja, os resultados não são
necessariamente os mesmos obtidos pelas empresas, mas decorrem de
premissas baseadas na sua experiência e coletadas no campo e no mercado.
Ativos fundiários são comprados no começo do projeto e vendidos ao final, com apreciação
real da ordem de 2% ao ano. A madeira serrada de espécies nativas foi considerada de
acordo com aumentos reais de preços da mesma ordem anual.

A taxa de desconto
Para ajustar o retorno dos ativos aos riscos dos investimentos, foram utilizados os modelos
CAPM (Capital Asset Pricing Model) e WACC (Weighted Average Cost of Capital).
Adicionalmente, comparamos os resultados obtidos com as taxas que empresas de capital
aberto utilizam para reportar o valor justo dos seus ativos biológicos (Figura 3).

MERCADO

5,9%

7,2%

9,6%

9,7%

10,1%

Klabin

Fibria

São Martinho

Suzano

Duratex

7,2%

VERENA

9,9%

10,2%

0,77
β
4,0%
Mercado
Alavancagem 70%

11,1%
0,89
β
7,0%
Mercado
Alavancagem 30%

Spread do Risco ≈ 4%
Taxa de Desconto
Agricultura
e Silvicultura

Taxa de Desconto
Ativos VERENA

Figura 3. Médias dos últimos 5 anos da taxa de desconto das empresas de capital aberto (setores: papel, celulose, painéis de madeira
e sucroalcooleiro), variáveis de acordo com o seu custo de capital e a natureza da dívida. Para o VERENA foram modelados 4 perfis de
risco como base de taxa de desconto.

Retorno
As medidas de retorno consideraram o valor do ativo, baseado no VPL (Valor Presente
Líquido) e na TIR (Taxa Interna de Retorno). A análise foi agregada para os business cases
estudados pelo VERENA e para grandes culturas do setor agropecuário e florestal (Figura 4).
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Valor do Ativo [BRL/ha]

TIR
20,4%

52.024
18,8%

38.735

16,8%

13,7%
13,2%

23.630

8,6%

27.232

8.525

Ativos da
Agricultura
e Silvicultura

Fonte

Eucalipto 1

Empresa 1 - 2017

Eucalipto 2

Empresa 2 - 2017

Eucalipto 3

Fnp Agrianual - 2017

Banana

Fnp Agrianual - 2017

Cacau

Fnp Agrianual - 2017

Café

Fnp Agrianual - 2017

Limão

Fnp Agrianual - 2017

Pupunha

Fnp Agrianual - 2017

Mandioca

Fnp Agrianual - 2017

2.439

VERENA

Agricultura /
Silvicultura

Figura 4. A TIR e o VPL dos ativos do VERENA, comparados aos dos setores agricultura e silvicultura, cujas culturas são descritas
na tabela à direita. Ativos compostos por madeira de espécie nativa consideram a valorização real no preço da madeira. Os intervalos
superiores e inferiores compreendem o desvio padrão com 95% de confiança.

As análises não mostram diferenças estatísticas entre os retornos e valores dos ativos entre
os casos estudado pelo VERENA e os setores tradicionais da silvicultura. Importante dizer
que os valores dos ativos já estão ajustados ao risco (7,2% e 11,1% de taxa de desconto,
respectivamente para agricultura e silvicultura e casos do VERENA).

Necessidade de caixa e tempo para recuperar o investimento
A necessidade de caixa foi medida pelo ponto de mínima do fluxo de caixa livre acumulado,
e o payback descontado (tempo necessário para recuperar o investimento) considerou o
custo de oportunidade do capital (Figura 5). Tanto a necessidade de caixa como o payback
consideram a compra do ativo fundiário e a venda desse ativo ao fim do projeto, com
valorização real.

Necessidade de Caixa [BRL / ha]
65.735

Payback [anos]
20

16

16
48.854

40.663

31.973

12

12

31.158

21.652

8

VERENA

AGRICULTURA E SILVICULTURA

Figura 5. Necessidade de caixa e payback para os cases do VERENA e dos setores de agricultura e silvicultura. Os intervalos superiores
e inferiores compreendem o desvio padrão com 95% de confiança.
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Os retornos avaliados com o reflorestamento com espécies
nativas e sistemas agroflorestais, são comparáveis com setores
tradicionais da agricultura e silvicultura moderna.
Apesar de não haver diferença estatística, entre necessidade de caixa e payback comparando as
classes de ativos, a expectativa é que essas varáveis sejam maiores para SAFs e reflorestamento
com espécies nativas em função do maior uso de mão de obra em SAFs e maior ciclo de
colheita de espécies arbóreas nativas.

CENÁRIO BUSINESS AS USUAL

CENÁRIO ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO

IMPACTO DO CAPITAL NATURAL

2,1%
0,1%

16,8%

0,1%

19,7%

0,6%

+

=

Legenda
TIR (Taxa Interna de Retorno)

Cotas de Reserva Ambiental (CRA) = 0,1%

Taxa de retorno

Água = 0,1%
Carbono = 0,6%
Reserva Legal (RL) = 2,1%
Figura 6. Impacto do capital natural na TIR dos business cases e o resultado consolidado em um cenário de economia de baixo carbono.
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Valorização do capital natural
Em um cenário de economia de baixo carbono, existe a expectativa de valorização do capital
natural, seja de forma regulada ou não.
Mecanismos de valoração do capital natural podem ser induzidos por políticas públicas
e privadas, funcionando como gatilhos para o reflorestamento com espécies nativas e
sistemas agroflorestais.
Nossa análise indica que o uso econômico da Reserva Legal, previsto no Código Florestal,
possui maior impacto no capital natural, em função dos ganhos de escala, já que grande
parte dos ativos aqui estudados é compatível com o manejo sustentável em Reserva Legal.

Conclusões, oportunidades e desafios
As análises e resultados da modelagem econômica dos
12 business cases confirmam ser um bom negócio investir no
reflorestamento com espécies nativas e sistemas agroflorestais.
Levando-se em conta as características dos investidores, é possível aplicar a teoria de
portfólios, segundo a qual a diversificação dos ativos reduz o risco do investimento sem
necessariamente reduzir o retorno do portfólio, o que é traduzido popularmente pelo ditado
que recomenda “não colocar todos os ovos na mesma cesta”.
Historicamente, investimentos em florestas apresentam baixa correlação com o
desenvolvimento macroeconômico e alta correlação com a inflação. Ambas as características
oferecem diversificação de risco com a inclusão do reflorestamento no portfólioII;III.
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O VERENA vem reforçar a relevância do papel de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na
viabilização e escala de uma economia de silviculturas de nativas e sistemas agroflorestais.
Diminuir o desmatamento e reflorestar — em outras palavras, manter florestas em pé e
aumentar as suas áreas — é atualmente a maneira mais efetiva e competitiva, em termos
de custo, de mitigar o aquecimento global, segundo estudo da Mckinsey de 2007IV.

Ou seja, dentro do objetivo de uma plataforma de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) para o desenvolvimento de espécies nativas, plantar árvores
traz enorme benefício para o clima e para o planeta, revelando-se
como um ótimo negócio do ponto de vista financeiro e social.
Foram esses múltiplos benefícios ambientais, econômicos e sociais, bem como a oportunidade
de aumentar a escala do reflorestamento com espécies nativas, que induziram a Coalizão
Brasil Clima, Florestas e Agricultura a priorizar o desenvolvimento de um programa
pré-competitivo de P&D para a silvicultura de espécies arbóreas nativas do Brasil.

Considerando o histórico de uso inadequado
do solo, o país possui atualmente entre

21 milhões e 12 milhões

+

de hectares de áreas de passivo ambientalV

e outros vários milhões de hectares de
áreas degradadas com baixa aptidão agrícola

que podem se beneficiar de uma nova economia
voltada para florestas com espécies nativas.

Esse contexto exige esforços e investimentos para viabilizar uma plataforma P&D robusta
para as espécies arbóreas nativas, de forma similar à que ocorreu nos últimos anos com
o eucalipto e pinus, expoentes na silvicultura do país. O alto grau de desenvolvimento
realizado para essas espécies proporcionou o aperfeiçoamento de técnicas tanto para o
sistema de produção quanto para o melhoramento genético.
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Uma vez que as espécies nativas carecem de pesquisa e desenvolvimento,
é possível aproveitar esse conhecimento do setor de florestas plantadas
para transpor os amplos conhecimentos silviculturais entre espécies e
contribuir na viabilidade econômica de reflorestamento e restauração
com espécies nativas para os pequenos, médios e grandes produtores.
No Brasil, os setores agropecuário e florestal, principalmente a silvicultura e o agronegócio, se
desenvolveram historicamente respondendo em parte ao aumento da produtividade. Como
exemplo, podemos citar o eucalipto, a cana de açúcar, a soja, o milho e o café (Figura 7).
Do ponto de vista do melhoramento genético, as espécies nativas ainda se encontram
“selvagens”. Ao mesmo tempo, as principais variáveis que compõem os retornos dos
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ativos florestais de nativas são o preço e a produtividade. As análises e resultados dos
12 business cases do VERENA mostram que o aumento da produtividade tem impacto
significativo no retorno do investimento.

O ganho de melhoramento genético na primeira geração pode ser
de até 25% na produtividade, o que seria o suficiente para aumentar
ainda mais a atratividade do reflorestamento com espécies nativas
e o seu impacto na mitigação das mudanças climáticas.
O desenvolvimento de sistemas produtivos também pode ter um impacto significativo na
redução dos custos de implantação e manejo do reflorestamento com espécies nativas.
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Figura 7. Aumento da produtividade dos principais setores em função das políticas públicas e investimentos públicos e privados. O
conjunto de gráficos mostra um potencial enorme para o desenvolvimento das espécies nativas.
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O Brasil é um país florestal, cuja economia se desenvolveu historicamente dependendo
em grande parte da madeira e de outros bens das florestas Amazônica e Atlântica, a
ponto de ameaçar a sua sobrevivência. Ainda não desenvolvemos uma economia florestal
sustentável, baseada em nossa riqueza tropical, mas hoje essa oportunidade se vislumbra
mais claramente em virtude da agenda das mudanças climáticas, da escassez de recursos
hídricos e de demandas legais.

O país estabeleceu diferentes normas, políticas públicas e incentivos
em favor de atividades econômicas de base florestal, mas os estímulos
predominantes (e os consequentes sucessos) recaíram sobre a economia
florestal com uso de espécies exóticas, cujo exemplo máximo é o eucalipto.
Não deixa de ser uma grande ironia o fato de nunca termos adotado uma política industrial
robusta para o plantio de espécies tropicais, abundantes em nosso território. Relegamos
à ilegalidade a geração de riqueza na exploração da madeira tropical, e nossos órgãos
ambientais não dão conta de evitar tamanho prejuízo à economia e às riquezas nacionais.
Tudo isso não apenas alimenta o desemprego, a violência e as mortes no campo, mas
também prejudica quem produz de forma correta.
No último século, aprovaram-se no Brasil algumas políticas e incentivos isolados para
diferentes culturas florestais, mas a sua continuidade foi prejudicada por mudanças
constantes de projetos políticos, crises econômicas, falta de investimento financeiro,
ausência de treinamento no campo e de investimento em pesquisa e desenvolvimento,
entre outros fatores.
Entendemos que o país dispõe do arcabouço legal necessário para viabilizar uma economia
florestal com espécies nativas, que pode auxiliar o Brasil a cumprir obrigações internacionais
de natureza ambiental, econômica e social e a aumentar a competitividade de sua economia
rural e industrial.

Carecemos, no entanto, de elementos de política industrial para a total
viabilização dessa economia em escala e de forma competitiva. Destacamos
aqui alguns desses elementos, recomendando a implementação no Brasil
de uma política industrial de florestas plantadas com espécies nativas.
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||Essa política teria as seguintes características mínimas:
1. Basear-se em florestas multifuncionais, plantadas com espécies nativas consorciadas com
espécies exóticas ou não, ou ainda com plantio agrícola e/ou criação de animais;

2. Enfoque no Mercado;
3. Governança clara e simplificada na aplicação de princípios e instrumentos;
4. Permitir que a recuperação florestal obrigatória (em especial a Reserva Legal), regida pelas
leis florestais, seja uma oportunidade para a economia e a conservação do imóvel rural;

5. Basear-se no ordenamento dos espaços produtivos da paisagem, levando em conta o
caráter dinâmico das zonas ripárias das microbacias, para garantir a permanência das
funções e serviços ambientais do ecossistema, principalmente em termos da conservação
dos recursos hídricos;

6. Adotar critérios e indicadores de manejo florestal sustentável;
7. Utilizar modelagem ecossistêmica para aferir a correlação do desenvolvimento da floresta
e da produção de madeira com a qualidade do solo e as variáveis climáticas;

8. Identificar e selecionar sítios prioritários em todo o país;
9. Basear-se em planejamento, adequação regional e implantação de sistemas agroflorestais;
10. Contemplar sistemas de colheita e transporte de madeira, com modelos de corte e
adequação de máquinas, em terrenos de topografia acentuada, visando à minimização de
impactos hidrológicos;

11. Garantir o desenvolvimento dos elos de sementes e mudas, hoje pontos frágeis para uma
economia florestal de grande escala;

12. Adotar políticas de compras públicas e privadas sustentáveis, em apoio à cadeia de
produtos e serviços provenientes da silvicultura tropical;

Foto: Case # 04 – TNC SAF Cacau
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13. Promover agregação de valor na cadeia florestal para garantir a viabilidade econômicofinanceira de empreendimentos de manejo florestal para além da comercialização de
produto primário;

14. Operar a partir de polos ou arranjos produtivos locais;
15. Excluir da Lei, bem como de regulamentos da Política Nacional de Meio Ambiente, a
previsão da silvicultura como atividade potencialmente poluidora, devendo ela sujeitarse apenas ao licenciamento ambiental pertinente à atividade de silvicultura;

16. Basear-se na coleta e sistematização contínua de dados e no monitoramento de
desempenho;

17. Criar um sistema de gestão de informações, a exemplo do existente para informação
agrícola, contendo dados essenciais ao mercado, como preços, estoques, previsões, dados
climáticos, pesquisas, doenças e pragas, produtos e insumos para nativas, pesquisas sobre
o impacto das mudanças climáticas no cultivo, etc.VI;

18. Disponibilizar recursos e fontes de financiamento adequados e atraentes para estimular o
plantio de espécies florestais, incluindo prazos de carência e pagamento compatíveis com
o ciclo de produção das principais espécies;

19. Basear-se em fomento oriundo de fundos públicos e privados, nacionais e internacionais,
focados na economia de baixo carbono;

20. Garantir uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento para a viabilidade econômica de
reflorestamento/restauração com espécies nativas, incluindo aspectos de melhoramento
genético, sistemas de produção, sistema de banco de dados e monitoramento, levando
em conta as particularidades regionais do país, em termos dos biomas característicos e
condições edafoclimáticas que suportam o desenvolvimento de subsetores.
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