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Modelos de Restauração Florestal para fins econômicos: exemplos na Amazônia e na 
Mata Atlântica 



Criada em 1951, nos EUA 

No Brasil desde 1988 

 

Nossa missão é 

Conservar a terra e as águas das quais a vida depende 

 

No Brasil os dois principais pilares são: 

•Segurança Alimentar e 

•Segurança Hídrica. 

 

 

. 

 

A TNC 



i) Diminuir custo/ aumentar renda em áreas em restauração; 
ii) Mudar vontade política e de tomadores de decisão; 
iii) Criar mecanismos de financiamento direcionado para restauração à 
longo prazo; 
iv) Fomentar P&D de produtos madeireiros e não madeireiros e 
mercados de áreas restauradas; 
v) Criar Assistência Técnica específica à Restauração Florestal; 
vi) Diminuir a Insegurança jurídica; 
vii) Aumentar produtividade sem aumentar desmatamentos; 
viii) Cumprimento legislação ambiental (CAR e PRA). 
 
 

Desafios 



 

11 mil ha, em 10 

estados. 



Preservando florestas. Desenvolvendo 

comunidades. 
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Projeto Sustenta a MATA 



Sítios de restauração (130ha) 



Projeto Sustenta a MATA - Preservando 

florestas. Desenvolvendo comunidades 

Restauração das florestas com a utilização de modelos econômicos junto às comunidades  

 

• Participação  comunitária na definição dos modelos de restauração 

• Capacitação da comunidade para implantação dos modelos 

• Restauração de florestas secundárias e áreas degradas 

• Monitoramento e divulgação dos resultados 

• Geração de renda pelas atividades de restauração e pelos produtos advindos  

     da restauração (retornos econômicos em curto, médio e longo prazo) 

 

 



SP - Mosaico de UCs do Jacupiranga - MOJAC (60ha) 

• Maior conjunto de áreas protegidas do Estado de 

São Paulo 

• Extensas áreas contínuas de Mata Atlântica 

preservadas 

• Ucs: 

• Parque Estadual do Rio Turvo – Cajati-SP 

• RDS Lavras – Cajati 

• RDS Quilombos Barra do Turvo (BT) – SP 

• RDS Barreiro Anhemas - BT - SP 

• RDS Pinheirinhos – BT - SP 

• RDS Itapanhapima – Cananéia – SP 

• RESEX Ilha do Tumba – Cananeia - SP 

• População rural com um dos piores IDH do 

Estado de SP  

• Comunidades remanescentes de quilombos , 

comunidades caiçaras e agricultores tradicionais 

 



Envolvimento da comunidade 

• Definição dos modelos; 

• Capacitação; 

• Atividades de implantação e manutenção. 

 

Transformação da relação das pessoas com o ambiente através de: 

• Valorização da floresta;  

• Visão de que é possível conservar e ter retorno financeiro.  

 

 



Modelos 

2000 mudas/ha - MOJAC 



MÓDULO DE RESTAURAÇÃO PARA FAIXA DE RESTAURAÇÃO 

OBRIGATÓRIA - PLANTIO TOTAL - TURVO 
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(5 X 2,5m) 800/ha  

 

 

 

Grupo de 

diversidade (5x2,5m) 

800/ha 

 

 

 

 

Total = 1600/ha 
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Modelos 



MÓDULO DE RESTAURAÇÃO PARA APP COM USO CONSOLIDADO - TURVO 

plantio total 
Erva-mate (8 X 4m) 312 / ha 

 

 

Bracatinga – semeadura direta 

 

Grupo funcional Inicial 

(PFNMs) 

(8 x 4m) 312 / ha 

 

 

Grupo Funcional Médio  

(16X2 m e 16x4m) 468 / ha  

 

 

Grupo Funcional Final 

(16 X 4m) 156 / ha 

 

 
TOTAL = 1248 árvores/ha + 

bracatinga 
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Modelos 

1225 mudas/ha - MOJAC 



Durante todo projeto. 

Geração de Renda e Participação Comunitária 



Avaliação Econômica 

O estudo contemplou a análise dos custos e receitas do projeto, do modelo de 

enriquecimento implantado na RDS de Lavras e RDS de Pinheirinhos – 

MOJAC-SP: 

RECEITAS 

• Produção e comercialização de frutos juçara in natura; 

• Produção e uso interno de madeira. 

 



Avaliação Econômica  

Metodologia e  Área de Estudo 

• 17 hectares de restauração  

• Municípios de Cajati e Barra do Turvo, SP 

• Reservas do Desenvolvimento Sustentável de Lavras e 

Pinheirinhos – MOJAC - SP 



Avaliação Econômica 

Metodologia 

Modelo de Restauração 

Densidade de plantas 

Total de plantas por hectare 

Juçara (2 x 8 m) 625 

Árvores médias (2 x 16 m) 312 

Árvores finais (4 x 16 m) 156 

Árvores Não Madeiráveis (4 x 16 m) 156 

Total 1248 

Modelo de restauração 



Avaliação Econômica  

Metodologia 

Critérios de avaliação 

A análise econômica foi realizada utilizando-se os indicadores: 

 

• Valor Presente Líquido (VPL); 

• Taxa Interna de Retorno (TIR);  

• Razão Benefício/Custo (B/C);  

• Payback. 

 

Horizonte temporal de 40 anos. 

 

Dados por hectare. 

 

Taxa de 6% de juros a.a.   



Avaliação Econômica  

Resultados 

Resumo de custos  

Implantação e manutenção 

• Mão de obra para implantação no ano zero – R$ 3.892,50 

• Insumos R$ 4.602,05 

 

• Mão de obra manutenção R$ 2.756,25 no ano 1 e R$ 2.310,00 no ano 2 

• Insumos R$ 581,00 no ano 1 e R$ 30,00 no ano 2. 



Avaliação Econômica 

Metodologia 

Estimativas de produção - Juçara 

Plantas por 
hectare 

Indivíduos colhidos 
(50%) 

Produção individual 
(kg/ind) (3 cachos a 3 kg - 

ano) 

Frutos aproveitados 
(70%) por indivíduo 

(kg) 

Produção máxima 
(kg) 

Produção estimada (kg) 

5º ano 
(70%) 6º ano (85%) 

7º ano 
(100%) 

625 312,5 9 6,3 1969 1378 1673 1969 

Preço do fruto in natura: R$ 2,00/kg 

 

Custos:  Foram considerados os custos de  

 coleta e embalamento dos frutos 

Estimativa de produção de frutos de juçara por hectare 



Avaliação Econômica  

Resultados 

Resumo de custos e receitas totais   

Comercialização de frutos de Juçara 

Custos e receitas a partir do 7º ano (quando a produção estabiliza) 

 

Custos 

•Mão de obra para coleta e separação de frutos R$ 1.732,50 

•Insumos e equipamentos R$ 215,00 

•Depreciação de equipamentos (freezer, balança, podão) R$ 93,71 

•Total de custos anuais: R$ 1.981,21 

 

Receitas  

•R$ 3.938,00 a partir do 7º ano (produção média constante)  

 



Estimativa da produção de madeira por hectare 
Grupo Idade de corte (anos) Vol. Ind. (m³) Vol. mad. serrada (m³) Vol. lenha (m³) Volume total (m³) Árvores colhidas 

Médias 20 0,900 

4 4 8 

9 
25 1,125 7 
30 1,350 6 

Finais 35 1,225 6 
40 1,400 5 

*Volume de madeira de acordo com estimativa de demanda por cada família, que foi de 8m³ de madeira serrada a 

cada 5 anos por família a partir da primeira colheita. Este valor equivale a construção de uma casa de 36m² (5 m³ 

de madeira), mais 3m³ para estruturas, móveis e reformas. Média de 2 hectares por família. 

Avaliação Econômica 

Metodologia 

Estimativas de produção - Madeira 

Grupo Preço 
Médias² R$ 1.076,07  
Finais² R$ 1.917,33  
Lenha³ R$  29,80  

Preço das madeiras¹ (serrada e lenha) 

¹Custo de oportunidade.  

²Preço de madeira serrada considera o beneficiamento com corte, 

arraste, traçamento e desdobro. Levantamento de preços das 

peças de ripa nas medidas 1" X 4" X 2,40 m de madeiras 

semelhantes no mercado da região.  

³Preço da lenha equivalente a 70% do valor da média da lenha de 

pinus e eucalipto.  

 



Avaliação Econômica  

Resultados 

Resumo de custos e receitas totais  

Produção de Madeira para uso interno 

Custos  

•Colheita, arraste , traçamento e desdobro R$ 725,00 a cada 5 anos a partir do 

ano 20 para 4 metros cúbicos de madeira serrada 

 

 

 

Receitas (Custo de oportunidade)  

• R$ 4.423,48 nos anos 20, 25 e 30 e; 

• R$ 7.788,52 nos anos 35 e 40. 



Indicador Valor obtido 

VPL  R$ 10.451,95 

TIR 9,65% 

Razão Benefício/custo  1,29 

Payback   20 anos 

 Indicadores de viabilidade econômica 

 

Avaliação Econômica  

Resultados 



  Autores (Referencias)   Natureza do estudo Elementos avaliados VPL (R$) TIR 

 Arco Verde (2008) Avaliação econômica de dois SAFs em Roraima 

Bananeira, ingá, gliricídia, cupuaçu, pupunha, 
castanheira, cupiúba, arroz e mandioca 

 3.134,00 15% 

Bananeira, ingá, gliricídia, cupuaçu, pupunha, 
castanheira, cupiúba, milho, soja e mandioca 

 7.006,00 23% 

 Brienza Junior et al.      (2008) 
Recuperação de áreas com uso econômico – 
plantio total 

Madeira para serraria e lenha e sementes  10.703,81  22% 

 Castanho Filho (2007)  
Cultivo de madeira de lei e produção de 
sementes 

Madeiras de lei e sementes n.d. 16% 

 Fasiaben (2010) 
Avaliação econômica do cultivo  
de madeira em Reserva Legal 

Madeira para serraria e lenha   6.881,72 n.d.  

Avaliação Econômica  

Resultados 

 Comparação com outros estudos econômicos 



http://www.tnc.org.br/


PROJETO “CACAU MAIS 
SUSTENTÁVEL” 

 
 



Por que TNC trabalha com Cacau em SFX? 

- Cacau (Theobroma cacao): espécie 
nativa da Amazônia 

- Agricultura familiar responsável por 
aproximadamente 45% do 
desmatamento  

- Cacau: 2a maior economia rural do 
município (área plantada – 6.472 ha e 
aproximadamente 2.000 famílias 
produtoras) 

- Cacau é produzido quase 
exclusivamente pela agricultura 
familiar 

 
- Cultivo ideal para plantio em SAFs, indicado para restauração florestal produtiva e 

agregação de renda via uma cultura perene 
- Plantações de cacau garantem sistemas perene de produção, com valor agregado 

elevado e consequente manutenção das famílias de pequenos agricultores na área rural 
 



  Produção do cacaueiro 

A PLANTA ADULTA 

 A SEMENTE 

A MUDA 

A PLANTA JOVEM 



  OBJETIVO 

Expansão da produção de cacau junto à agricultura 
familiar via substituição de áreas de pastos 

degradados por plantios de cacau em Sistemas 
Agroflorestais (SAF), em São Felix do Xingu.  

DA PRIMEIRA FASE  (2012 A 2016) 



Objetivos específicos e produtos para 2020 

Objetivos específicos Produtos a serem entregues 

5.000 hectares de pastos 
transformados em SAFs de cacau, 
com aumento de 60% da 
produção total, nos municípios de 
SFX, Tucumã e Ourilândia  

• 1.000 famílias de produtores beneficiadas  
• 20 Unidades Demonstrativas Participativas (UDPs) implantadas, com 

estrutura físicas e recebendo cursos teóricos e treinamentos de campo 
• 35 técnicos de ATER/ATES capacitados 
• 10 analistas de crédito rural do BASA e Banco do Brasil treinados para 

análise de projetos de cacau em SAFs 

Produção de cacau Gourmet e/ou 
orgânico aumentada em 400% (de 
30 ton/ano para 120 ton/ano) 

• Sistema de capacitação e acompanhamento técnico para produção de 
cacau gourmet/orgânico estabelecido, em parceria com Cooperativas 
locais;  

• 300 produtores treinados para produção de cacau gourmet e/ou  
orgânico 

200 hectares de APPs restauradas 
e 80.000  hectares de imóveis 
rurais melhor manejados 

• 4 Projetos de Assentamento do INCRA em processo avançado de 
adequação ambiental (perímetro e lotes) 

• 800 imóveis rurais da agricultura familiar recebendo acompanhamento 
técnico para adequação ambiental (APPs) 

Arranjos públicos-privados para 
expansão da cadeia do cacau na 
microrregião de São Felix do Xingu 

• Plataforma Online Cacau Floresta: App Android e Banco de Dados 
• Vídeo-documentários sobre boas práticas do manejo do cacau, 

controle de pragas, SAFs  e manejo agroecológico; 
• Protocolo de desmatamento zero em conjunto com Ceplac, Sedap, 

Cooperativas, Prefeituras e empresas compradoras de cacau 
• Plano de Negócios para a expansão da cadeia cacaueira para pelo 

menos seis municípios do Sudeste do Pará 



  

 82 famílias pertencentes ao Projeto, com implantação total de 312 
hectares de cacau em SAFs, substituindo pastos degradados e 
operacionalização das 3 Unidades Demonstrativas Participativas 
(UDPs). 
 

 Famílias capacitadas em: a) preparo de áreas degradadas para 
receber plantios de cacau em SAFs; b) diagnóstico de qualidade do 
solo e adubação; c) manejo de poda de formação e manutenção do 
cacau; e d)  gestão do imóvel rural, em parceria com Sebrae.  
 

 Primeira colheita do cacau plantado em janeiro de 2013 
 
 Agricultores do Projeto Cacau Mais Sustentável exercendo o papel 

de multiplicadores de boas práticas e passaram a atender 
agricultores do município que originalmente não eram assistidos 
pelo Projeto.  
 

Resultados do Projeto Cacau Mais 
Sustentável até Ago de 2016 



Diagnósticos Ambientais 
Identificação e diagnóstico : 
 Cobertura florestal 
 Área de uso de agropecuária 
 APPs e RLs 
 Nascentes 
 Áreas de pastos degradados ou 

pouco produtivos 
 Definição da área de plantio: 

sempre em área degradada 
 

 
 

Resultados do Projeto Cacau Mais 
Sustentável até junho de 2016 



Qual o objetivo do projeto 
  
 

início do diagnóstico ambiental e análise da área 



  PARCEIRIAS 
Cursos de Capacitações Produção de Mudas, Seleção de Sementes e    

Preparo de Mudas e Rizomas de Banana 



  

Unidade média de plantio = 5 hectares 

Calendário agrícola definido para o Projeto 



  
Metodologia de Consorciamento 

 para os SAFs 
 

 

 

 

  

Cacaueiro 

Bananeira 

(maçã 

melhorada, 

maça 

papemel, 

emissora) 

Espécie 

Arbórea 

3 m 

3 m 18 m 

12 m 

15 m 



  
Florestais e agrícolas plantadas  

em SAFs com o cacaueiro 
  

Nome Comum Gênero/Espécie Produtos/Função 

Açaí Euterpe oleracea frutos 

Amarelão Apuleia leiocarpa Madeira 

Andiroba Carapa guianensis  Óleo,  madeira e medicinal 

Cedro Cedrela adorata Madeira e óleo 

Copaíba Copaifera langsdorfii  Madeira, óleo e medicinal 

Cumaru Dipteryx odorata  Madeira, óleo, medicinal 

Freijó Cordia spp Madeira e melífera 

Golosa Chrysophyllum cuneifolium  Frutos 

Guandú Cajanus cajan biomassa 

Ingá Inga edulis Biomassa e frutos 

Ipê Tabebuia serratifolia Madeira 

Jatobá Hymenaea courbaril  Madeira, frutos e medicinal 

Mogno Swietenia macrophylla Madeira e sementes 

Paricá Schyzolobium amazonicum Madeira e sementes 

Pupunheira Bactris gasipaes Frutos e palmito 

Seringa Hevea brasiliensis Borracha e madeira 

Taperebá Spondias mombin  Frutos e madeira 

Espécies florestais e agrícolas dos SAFs com cacau 



RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Preparo de área 

Viveiro rústico 



  Resultados 
         Áreas Degradadas em Recuperação gerando e Renda 



2015 - Unidades Demonstrativas 
Participativas (UDPs) – ganho de escala 



IMPLANTAÇÃO DE UDPs DE CACAU EM SAF 

Sistema de Irrigação 

Sistema de 
captação de água 

Identificação da UDP 



  Resultados 

         Geração de renda complementar via culturas de ciclo curto 



  Resultados 

        Produção de Cacau nas áreas do Projeto 

         primeira colheita do cacau plantado em 2014 



  Resultados 

        Produção de Cacau nas áreas do Projeto 



Análise Financeira de Sistemas Produtivos Integrados (V. 4.11 09/2015)

Entradas Aj 7.582,94 898,45 1.791,80 4.100,66 4.743,83 5.279,79 6.544,40 6.203,22 4.595,16 6.319,72

Entradas 8.000,00 1.000,00 2.104,00 5.080,00 6.200,00 7.280,00 9.520,00 9.520,00 7.440,00 10.795,00

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saídas 1.247,00 6.034,10 2.414,00 2.902,00 3.780,00 5.713,00 4.897,00 4.940,00 5.340,00 5.887,00 6.172,50

Saídas Aj 1.247,00 5.719,53 2.168,86 2.471,38 3.051,28 4.371,21 3.551,53 3.395,94 3.479,54 3.635,98 3.613,57

Fl Cx -1.247,00 1.965,90 -1.414,00 -798,00 1.300,00 487,00 2.383,00 4.580,00 4.180,00 1.553,00 4.622,50

Fl Cx Acum -1.247,00 718,90 -695,10 -1.493,10 -193,10 293,90 2.676,90 7.256,90 11.436,90 12.989,90 17.612,40

Diagrama de Fluxo de Caixa











Avaliação Financeira 10 20 30 

TIR do Projeto: 58,24% 61,12% 61,12% 

VPL do Projeto: 11.354,15 31.607,16 31.607,16 

Payback 4,0 4,0 4,0 

Relação B/C: 1,3 1,5 1,5 

Taxa de 
Desconto 

VPL 

3% 44.111,85 
6% 31.607,16 

11% 17.140,55 
22% 5.939,27 
44% 875,73 
88% -435,61 



Distribuição geográfica planejada para das 

novas UDPs nos 3 municípios, até 2020 

• Visualização das novas 20 Unidades Demonstrativas 
Participativas (UDPs) de  Cacau em SAFs planejadas  
para a Microrregião de São Felix do Xingu (Tucumã e 
Ourilândia do Norte) 

• A Esquerda, mapa com visão ampla da região e 
acima, zoom das regiões que deverão receber as 
UDPs 



Considerações Finais 

• O método de enriquecimento de florestas secundárias para o Bioma Mata Atlântica é 

viável economicamente; 

 

• O SAF na Amazônia é altamente rentável e competitivo; 

 

• Recomendamos um acompanhamento contínuo e monitoramento na produtividade e 

geração de renda; 

 

• Temos SIM alternativas, temos como valorizar as florestas. Investir em restauração 

pode ser um negócio altamente rentável!!! 

 

 



Obrigado! 

 

rbenini@tnc.org 


