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1) A Oportunidade Econômica da Reserva Legal na Mata Atlântica 

 
Quando se discute questões econômicas relativas à Reserva Legal imediatamente emergem debates, 
muitas vezes apaixonados, sobre o que explorar, como explorar e como manejar a Reserva Legal antes 
mesmo de se refletir um pouco mais sobre os princípios, exemplos, experimentos e alternativas à 
disposição.  O tema é sensível e complexo pois atinge muitos públicos estratégicos envolvidos nos 
processos ora analisados. Este documento pretende servir de subsidio a um debate amplo, para que se 
possa chegar a uma rota comum de consenso que direcione e balize a reserva legal que queremos. 
São muitos os atores que participam desse sistema: Os produtores rurais, os trabalhadores rurais, os 
moradores das propriedades e comunidades rurais e tradicionais, os moradores do entorno das 
propriedades, as populações diretamente e indiretamente envolvidas nos espaços objeto de produção, os 
transformadores e industrializadores, os comercializadores, os transportadores, os consumidores e a 
sociedade como um todo. Nem sempre com objetivos comuns e muitas vezes com conflitos, estes atores, 
devem seguir diretrizes básicas para que se possa regularizar suas propriedades e atividades. Assim 
torna-se necessária a discussão do tema econômico do uso e exploração da reserva legal tendo-se em 
vista que só podem emergir ações através das permissões dadas pela legislação, tanto pela Lei da 
Utilização e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) quanto da Lei de 
Proteção da Vegetação Nativa-LPVN(Lei 12.651/2012) .  
 
A Reserva Legal segundo o artigo 3o III da LPVN-12.651/2012 é a área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
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processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de 
fauna silvestre e da flora nativa. Sendo assim, a Reserva Legal está também sujeita a práticas e 
procedimentos triviais, não triviais e não usuais que procurarão estabelecer um convívio entre uma 
modalidade de produção de baixo impacto e um processo de recuperação que restitua a cobertura 
florestal, proporcionando ganhos ambientais coletivos. O uso econômico é desejável e possível desde 
que sejam obedecidos os limites como se verá a seguir.  
 
A Reserva Legal deve ser preservada se já houver fragmento vegetal existente e restaurada se não houver 
vegetação nativa. Em ambos os casos é possível o uso econômico da Reserva Legal ressalvando-se que, 
de acordo com a Lei da Utilização e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica ( Lei 
11.428/2006), nos casos de Vegetação Secundária em Estágio Avançado de Regeneração-VSA é 
permitida a coleta de sub-produtos e a exploração de 50% do plantio no enriquecimento ecológico. Nos 
casos de Vegetação Secundária em Estágio Médio de Regeneração-VSM as possibilidades de exploração 
econômica ampliam-se um pouco mais podendo-se fazer a coleta de subprodutos, o manejo em imóveis 
até 50 hectares, o que viabiliza muitos Sistemas Agroflorestais em propriedades familiares ou não, a 
exploração seletiva das espécies arbóreas pioneiras com presença superior a 60% as demais espécies 
(dependente de portaria do MMA) e exploração de 50% do plantio no enriquecimento ecológico. 
Nos casos de Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração-VSI é permitida a coleta de 
subprodutos, é permitido o manejo, é permitida exploração de 50% do plantio no enriquecimento 
ecológico. 
 
Portanto a Reserva Legal na Mata Atlântica é uma área com tratamento diferenciado dentro dos 
parâmetros legais da lei 11.428/2006 e não uma área de produção agropecuária Lato sensu, devendo 
assim ser encarada e tratada. Sua importância abrange a manutenção da biodiversidade, conectividade 
entre remanescentes, produção e proteção de recursos hídricos, manutenção de corredores ecológicos, 
efeitos reguladores de microclima, reciclador de nutrientes e contentor de erosão, potencializador de 
recargas das áreas de preservação permanente e outros. Conforme constatado e apontado pelos 
especialistas em restauração o comportamento silvicultural de espécies nativas em plantios de 
restauração ainda é pouco conhecido com poucos modelos de restauração voltados para a produção 
madeireira e não madeireira. Com o avanço das pesquisas aplicadas certamente serão desenvolvidos 
mais modelos de exploração econômica adequados a este bioma. Alguns modelos serão apresentados 
no item 4) Oportunidades de Investimento na Mata Atlântica. 
 
O Instituto Agroicone e o Instituto Input Iniciativas para o Uso da terra apresentam um prático esquema 
dos caminhos que podem ser seguidos para a regularização da Reserva Legal da propriedade.  

 

 
O uso de parte da reserva legal, dentro dos contornos legais, para fins de aproveitamento econômico, 
deve considerar vários aspectos para que não haja expectativas acima das possibilidades dessas 
atividades. 
 
O uso para fins econômicos da RL é um possível gerador de rendas suplementar para a propriedade e 
não uma finalidade em si. Esta afirmação é fruto de várias entrevistas com empresários e proprietários 
rurais. Porém empresas, muito especializadas, podem desenvolver sistemas de aproveitamento 
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econômico múltiplo de reserva legal, em diversas propriedades, proporcionando um volume que gere 
escala suficiente para que justifique investimentos a serem feitos e atrair recursos internos ou externos 
para esses empreendimentos. Um projeto só pode não gerar escala, mas vários projetos numa mesma 
região podem gerar a escala necessária para despertar o interesse econômico em se implantar projetos 
e uso múltiplos da RL, que nem precisam ser operados pelos proprietários, mas por empresas 
especializadas. 
 
Na região da mata Atlântica há a possibilidade de se utilizar a reserva legal como área produtora de bens 
sem valor comercial, para uso na propriedade. A exploração eventual de lenha em medida inferior a 
15m3/ano e retirada de madeira para benfeitorias abaixo de 20 m3, a cada período de três anos, em 
imóveis de até 50 ha, segundo o decreto 6.600/2008 cap II Art 2o §1o que regulamenta dispositivos da Lei 
nº11.428, de 22 de dezembro de 206, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica. 
 
Nesta modalidade sem propósito comercial o produtor rural, deixando de gastar com a compra de tais 
produtos (palanques, mourões de cerca, estacas, postes, serapilheira, etc.) tem uma renda indireta gerada 
em sua propriedade. 
Para se gerar renda na propriedade rural devem ser consideradas as áreas de uso alternativo do solo-
UAS, próprias para a exploração agrícola e pecuária, nas quais se utilizará as melhores práticas 
agronômicas, visando-se a maximização dos resultados econômicos, dentro dos princípios das melhores 
práticas agropecuárias e tendo como meta a produção sustentável. 
 

2) O Mercado de produtos florestais da Mata Atlântica;  
 

Neste documento como o foco é na recuperação da Reserva Legal nas áreas da Mata Atlântica cita-se 
Brancalion, P. H., GarciaL.C.,  Loyola,R. ,Rodrigues,R.R., Pillar,V.D., e Lewinsohn,T.M. 2016 : “Reserva 
Legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural que tem a função de assegurar o 
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de 
fauna silvestre e da flora nativa”. 
 
E para que as metas de restauração do déficit de Reserva Legal em especial nas áreas da Mata Atlântica 
o grande desafio é a adoção de estratégias e metodologias que possam reduzir o custo da restauração 
(alternativa viável em áreas com maior resiliência) ou o desenvolvimento de modelos de restauração que 
gerem renda para o produtor rural por meio da exploração de produtos florestais madeireiros e não 
madeireiros a partir da floresta em restauração, bem como pelo pagamento por serviços ecossistêmicos.  
 
Dessa forma, potencialmente, os Produtores Rurais que tem as áreas em restauração da Reserva Legal 
podem não só cobrir os custos da implantação e da manutenção, como também obter resultados 
econômico-financeiros, superando o custo de oportunidade da manutenção de áreas com mau uso do 
solo (a exemplo, com pecuária extensiva ou severamente áreas degradadas).  
 
Plantios mistos de espécies nativas para a produção de madeira tropical podem ser alternativa promissora 
para garantir o custeio da restauração, bem como o suprimento de madeira tropical para o mercado. 
 
O que deve também ser considerado é que se tratando da Reserva Legal e não área dedicada ou com a 
finalidade exclusiva à produção madeireira, há carências básicas de conhecimento que precisam ser 
supridas para o melhor planejamento de modelos de restauração focados na produção madeireira de 
espécies nativas em área de reserva legal na Mata Atlântica. Analisando o potencial produtivo e de usos 
de madeiras de espécies nativas em áreas de restauração, Carina Camargo Silva (2013) 
apresentou oportuna Tese “Potencial de espécies nativas para a produção de madeira serrada em 
plantios de restauração florestal”. Nesse estudo avaliou o crescimento de 16 espécies nativas com 
potencial para produção de madeira serrada em 13 reflorestamentos mistos, com idades entre 6 e 96 
anos, localizados no domínio da Floresta Estacional Semidecidual no interior do estado de São Paulo. 
Como premissas buscava respostas a duas importantes questões: a)Qual o potencial de espécies nativas 
madeireiras, considerando condições atuais de crescimento e manejo silvicultural, para a produção de 
madeira serrada em plantios de restauração florestal? b)Qual o potencial de espécies nativas madeireiras, 
considerando condições mais favoráveis de crescimento e manejo silvicultural, para a produção de 
madeira serrada em plantios de restauração florestal? 
 
O Jequitibá rosa (Cariniana legalis) e o Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) e algumas outras 
espécies apresentaram potencial satisfatório de produção de madeira serrada em plantios de restauração 
florestal, principalmente em condições ambientais favoráveis e se submetidas a manejo silvicultural 
adequado. No entanto, mesmo sob condições favoráveis, algumas espécies apresentaram crescimento 
excessivamente lento, desestimulando seu plantio para a produção de madeira.  
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O ciclo de produção de madeira esperado para cada espécie foi muito variável em função das condições 
ambientais da área em restauração, reforçando a importância de escolha orientada de espécies para cada 
condição de sítio, do preparo adequado do solo e da consideração dessas condições ambientais para 
definir os modelos de restauração para fins de exploração de madeira. Da mesma forma, a maior parte 
dos indivíduos encontrava-se dominada na estrutura da floresta, reforçando a importância do 
espaçamento, da composição de espécies na vizinhança e de desbastes no potencial de produção de 
madeira. Alguns resultados do trabalho são mostrados na tabela Características Silviculturais, 
recomendações de manejo, ciclos de produção e usos da madeira para dezesseis espécies nativas da 
floresta estacional semidecidual no estado de São Paulo. Ver anexo 5. 
 
Além da qualidade e uso correto das espécies, e mais ainda para a comercialização dos produtos colhidos 
e processados pela exploração sustentável de madeira da Reserva Legal do Produtor Rural, o bom 
resultado econômico pode ser ainda potencializado com medidas de reconhecimento da origem legal e 
eventualmente certificada dessa madeira. É sabido que há espécies da Mata Atlântica raras e protegidas, 
muitas delas de alto valor. É, portanto, necessário que haja não só a legalização do comércio mas o 
reconhecimento do processo pelo qual esse produto, no futuro, possa ser ainda mais valorizado, 
incentivando o seu plantio, a manutenção e exploração sustentável. 
 
Em algumas regiões, mesmo espécies de crescimento pioneiras tem uso possível, em alguns casos, 
bastante valorizado. 
 
A recomposição das Reservas Legais do Sul pode ser acelerada com o uso da bracatinga, diversificando 
a renda do homem do campo e permitindo outras formas de uso renovável das matas nativas. 
 
A bracatinga (Mimosa scabrella) é uma árvore nativa das regiões mais frias do Sul do Brasil que pode 
ser aproveitada para lenha e também para a construção painéis, movelaria. É uma excelente espécie a 
ser usada em recuperação de áreas degradadas, com rápido crescimento. Sua madeira tem alto poder 
calorífico, podendo ser aproveitada como um excelente combustível. 
 
A bracatinga é uma importante forrageira melífera, visto que floresce em períodos de escassez de pólen 
e atrai cochonilhas que secretam um líquido açucarado, utilizado pelas abelhas para a fabricação do "mel 
de casca de bracatinga". 
 
A caixeta (Tabebuia cassinoides), também chamada caxeta, pau-caixeta, pau-paraíba, pau-de-
tamanco, tabebuia, tabebuia-do brejo, tamancão, tamanqueira e pau-de-viola, é uma 
árvore paludícola do litoral. A espécie está ameaçada de extinção no Brasil. Fornece madeira branca, 
levemente rosada, própria para marcenaria fina. 
 
A aroeira (Schinus terebinthifolius) aroeira-mansa, aroeira-vermelha, aroeira-precoce, aroeira-
pimenteira, aroeira-do-sertão, nativa de várias formações vegetais do nordeste, centro-oeste, sudeste e 
sul do Brasil. A aroeira é uma fornecedora de madeira para a construção de cercas, para lenha e carvão. 
A madeira, por possuir grande resistência mecânica, é usada para obras externas, como postes, moirões, 
esteios, estacas, dormentes, vigas e armações de pontes. Em olarias, a madeira tem grande procura, pois 
sua queima é lenta e o poder calorífico muito alto (BANDES, 2008). 
 
Mas é também conhecida por seus frutos, apreciados na culinária francesa, onde é conhecida 
como poivre-rose, a pimenta rosa. 
 
Além de seu uso mais comum na culinária, a aroeira possui diversas outras aplicações e utilidades. Desta 
forma, a produção de pimenta-rosa gera uma série de subprodutos, que também podem ser 
comercializados. Segundo Inhetvin,T. 2010 O mercado para as sementes de aroeira está em franca 
ascensão, mas também impõem importantes exigências quanto a sua qualidade ao longo da cadeia de 
valor. Os devidos cuidados pelos agentes mercantis não é difícil, mas igualmente necessário para agregar 
valor à pimenta rosa. A produção da aroeira requer cuidados limitados, não exigindo, portanto, elevada 
capacidade técnica dos agricultores. Além disso, o manejo desta planta já é conhecido pelas populações 
e apresenta uma rentabilidade muito interessante. As maiores barreiras de acesso ao mercado 
representam, entretanto, a escala de produção e o processo agroindustrial de beneficiamento da semente 
com o necessário investimento em tecnologia88 do lado produtivo (a extração de óleo essencial depende 
ainda mais de processos químicos e maquinários complexos), bem como o know how comercial referente 
ao mercado.  Muitos outros exemplos de usos conhecidos e potencial de aproveitamento de espécies 
(também) madeireiras podem ser citados. E é certo que alguns deles são regionais, alguns limitados, 
especialmente por questões edafoclimáticas.  
 
No entanto, tratando-se da recomposição da RL e considerando o seu uso econômico eventual e 
sustentável, de forma a incentivar o plantio e manutenção de boa composição de espécies de forma a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ntano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcenaria
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promover e manter os atributos a que se destina a Reserva, parece-nos ser oportuna busca de modelos 
de utilização múltipla, madeireira e não madeireira. 
 
A possibilidade do uso de espécies exóticas para uso madeireiro, embora permitida, parece-nos 
merecedora de uso muito cuidadoso. Espécies de crescimento rápido e de exploração precoce, se por 
um lado fornecem o incentivo da renda também em prazo mais rápido, provocam impactos de plantio, 
condução e exploração a nosso ver incompatíveis com a atribuição ecológica da Reserva Legal. 
Eventualmente o plantio em faixas, nas bordas das áreas a serem recuperadas possam promover 
impactos mais controláveis. E as “linhas” ou “faixas” de espécies exóticas podem até ser positivas para a 
proteção dos futuros fragmentos, seja pelos cuidados contrafogo, seja pela proteção ao vento e efeito de 
borda aos fragmentos com nativas.  
 
Os modelos de recomposição da RL para utilização mista também são muitos, especialmente 
caracterizados pela região, escala, da ausência ou disponibilidade de mão de obra, tipificação do produtor, 
entre outros. 
 
Os modelos de SAF parecem ser mais indicados para pequenos produtores familiares ou produtores com 
disponibilidade abundante mão de obra ou de parcerias.  Em muitos casos, a diferenciação (garantia, 
atestado, reconhecimento, certificação) de origem dos produtos pode ser incentivador de maior sucesso 
nos resultados econômicos.   
 
Há modelos com predominância florestal resultados já conhecidos e consagrados. A produção de cacau 
no sistema de cabruca, que apresenta naturalmente uma baixa densidade agronômica (produtividade por 
hectare), porém alta biodiversidade de espécies arbóreas nativas e exóticas, que conserva os recursos 
naturais.  
 
O cacaueiro (Theobroma cacao) é uma planta perene e seu ciclo produtivo pode ultrapassar os 100 
anos. O seu ciclo produtivo comercial ideal gira em torno de 35 anos, com início da produção econômica 
no 4º ano e atingindo sua produtividade máxima a partir do sexto ano após o plantio.  
 
O cacau é tradicionalmente uma cultura com forte apelo ecológico, devido às suas características 
fitológicas, que demandam a preservação da floresta nativa ou árvores plantadas para o seu 
sombreamento. Desta maneira, o cacau favorece a manutenção do equilíbrio ambiental e é altamente 
adequado aos ecossistemas frágeis dos trópicos e subtrópicos. Outras vantagens ambientais de se 
produzir cacau no sistema de cabruca são: 
 
1. A qualidade: o cacau possui sabor inconfundível, valores nutricionais importantes e uma gordura de 
excepcional qualidade para a manufatura de produtos de chocolate e confeitaria em uma vasta gama de 
diferentes formas, tipos, consistências e sabores; 
2. Como planta perene, o cacau promove a cobertura vegetal permanente em sistemas agroflorestais com 
elevados índices de biodiversidade; 
3. A lavoura de cacau mantém a erosão do solo sob controle; 
4. O cultivo proporciona a reposição de matéria orgânica. 
 
Em termos socioeconômicos, a principal variável crítica do cultivo do cacau, além dos altos custos de 
produção e a baixa produtividade, representa o processo de formação dos preços locais, estritamente 
atrelado, como em todas as commodities, aos preços internacionais no mercado mundial. Sem 
governabilidade sobre movimentos cíclicos de oferta, especulações com estoques nas bolsas de 
mercadorias e futuros e crises no mercado financeiro, o produtor de cacau in natura está sujeito à dinâmica 
de uma economia globalizada e altos riscos individuais na estratégia de reprodução econômica e social 
de sua propriedade. 
 
Entre os fatores econômicos positivos da lavoura de cacau podem ser citados os seguintes aspectos: 
1. A não-sazonalidade: apesar de que a atividade cacaueira, na sua fase de estabilização, gera apenas 1 
emprego direto para cada 2,5 hectares cultivados (Zugaib et al 2006), a colheita do cacau acontece 
praticamente ao longo do ano todo, propiciando desta maneira uma fonte de renda contínua ao produtor; 
2. Sua afinidade para a agregação de valor: o cacau em amêndoas é matéria prima para a fabricação de 
um produto de altíssima qualidade e muito procurado pela indústria alimentícia – o chocolate -, que chega 
a ocupar uma posição no segmento premium nos mercados consumidores com alto poder aquisitivo. A 
agregação de valor produtiva e mercantil neste processo de transformação equivale a 
3.260% em relação ao produto primário; 
3. O cacau produzido no sistema cabruca valoriza a Mata Atlântica como espaço econômico de produção 
e geração de renda. 
Do ponto de vista econômico é uma atividade muito promissora. Informações da Associação Nacional das 
Indústrias de Processadoras de Cacau-AIPC relatam que o preço internacional da amêndoa de cacau 
está em novembro de 2016 ao redor de US $3.000,00/t e os preços pagos ao produtor segundo a CONAB-



 
 

7 
 

Companhia Nacional de Abastecimento variaram no ano de 2016, na Bahia, entre R$8,00 e R$10,00 /kg 
preços bastante estimulantes segundo a AIPC. Ainda segundo a Associação o Brasil é o terceiro 
consumidor mundial de chocolate atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha. Em 2016 o Brasil 
importará cerca de 80 mil t de amêndoas o que abre amplas perspectivas para produção para o mercado 
interno. Plantado em condições de manejo muito rústicas o cacau produz em média 30 @/ha. Porém 
segundo dados técnicos da AIPC o potencial genético da planta permitiria mais que quintuplicar esse valor 
com os devidos cuidados e técnicas. 
 
A palmeira juçara (Euterpe edulis) apresenta grande potencial ecológico, social e econômico e 
potencialmente pode representar oportunidade de obtenção de renda obtida de área de Reserva Legal. 
Essa palmeira foi tradicionalmente explorada para a produção de palmito que implica no sacrifício da 
planta.  
 
Ultimamente tem sido dada maior atenção ao potencial dos frutos da juçara para a produção de polpa, 
como uma importante estratégia de conservação da espécie e das florestas nativas, bem como de 
conservação e crescimento do potencial socioeconômico da floresta, na medida em que a referida 
atividade promove geração de renda. 
 
O estímulo para o manejo dos frutos ao invés da extração do palmito contribui para reduzir a pressão 
antrópica sobre a planta, auxilia a recuperação e conservação das florestas e propicia maior abundância 
de alimento para a fauna polinizadora e dispersora, além de contribuir para a resolução dos conflitos 
socioambientais relacionados ao uso de recursos naturais (SILVA, 2013). 
 
Após a retirada da polpa dos frutos, sobram como resíduo do processo de produção da polpa, quantidades 
de sementes que podem ser utilizadas para incremento das populações da espécie e repovoamento de 
áreas onde houve extinção e que não apresentam capacidade de regeneração natural, como também em 
sistemas de consórcio ou agroflorestais, ou ainda na produção de mudas de Palmeira juçara para 
comercialização. 
 
A extração de palmito da palmeira juçara ainda representa uma opção de renda para muitas famílias de 
agricultores de comunidades tradicionais, o que é considerado crime ambiental previsto na Lei de Crimes 
Ambientais - Lei 9.605 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998). Os dados econômicos da juçara encontram-
se no item 4 deste relatório. 
 
A pupunha (Bactris gasipaes) apresenta uma série de vantagens ecológicas e econômicas para seu 
cultivo destinado à produção de palmito em escala semi-industrial ou industrial. Assim, as principais 
vantagens de se produzir palmito de pupunha são: 
1. A rusticidade: a planta não necessita a utilização de controles químicos para pragas e doenças; 
2. A precocidade: o primeiro corte ocorre entre 15 a 24 meses após o plantio no campo, contra 8 a 12 
anos da juçara; 
3. O perfilhamento: a pupunha apresenta brotações de novas plantas, junto à planta mãe, permitindo que 
se possam repetir os cortes nos anos seguintes, sem necessidade de replantio da área; 
4. A não-oxidação: a pupunha não escurece após o corte, favorecendo o processamento e permitindo 
venda in natura; 
5. A qualidade: o palmito de pupunha tem um comprimento ao redor de 40 cm e diâmetro de 1,5 - 4 cm e 
é muito macio e saboroso, não tendo problemas de aceitação pelo mercado interno mais exigente e 
internacional (boa palatabilidade); 
6. A não-sazonalidade: por ser uma atividade não sazonal, proporciona emprego e renda para o produtor 
rural e outros agentes mercantis da cadeia de valor durante 12 meses por ano; 
7. A produtividade: adequadamente plantado e manejado, um hectare produz entre 5.000 a 12.000 
palmitos por ano, dependendo do número de perfilhos que se deixa após o corte da planta mãe e do 
diâmetro do palmito que se produz; 
8. Sua afinidade para a agregação de valor: como produto de alta qualidade no segmento premium do 
mercado, detém grande potencial para a agregação produtiva e mercantil, do plantio à industrialização; 
9. A segurança para o produtor: o palmito não estraga, já que o agricultor pode deixá-lo no pé ou, então, 
envasá-lo, guardando os vidros e realizando as vendas quando achar conveniente. Ao contrário de outros 
produtos, como hortaliças e frutas em geral, que, quando maduros, precisam ser colhidos, vendidos e 
consumidos rapidamente; 
10. Vantagens agroecológicas: a pupunha pode ser produzida em áreas agrícolas tradicionais, 
degradadas ou abandonadas a pleno sol (ao contrário da juçara, que exige sombreamento e só se 
desenvolve bem em mata densa), na forma de cultivo em regime de alta produção, em culturas 
consorciadas ou em sistemas agroflorestais. Essa característica, além de ser um grande apelo comercial, 
sobretudo para exploração do palmito, como um produto ecológico no mercado internacional, leva a uma 
série de outras vantagens ambientais; 
11. Como planta perene, a pupunha promove a cobertura vegetal permanente, pois o corte é realizado 
seletivamente; 
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12. Mantém a erosão do solo sob controle; 
13. Proporciona a reposição de matéria orgânica; 
14. Diminui a pressão extrativista sobre a Mata Atlântica. 
 
Em estudo feito por Inhetvin,T. 2010 os custos iniciais de implementação da cultura foram de R$ 5.500 e 
verificou-se um custeio anual de R$ 1.875 por hectare, incluindo-se aqui o controle de mato, adubos e 
corretivos, energia e mão-de-obra para corte e transporte dos palmitos. No segundo ano inicia-se a 
produção com 3.000 hastes, que se eleva no terceiro ano para 4.500 unidades. A partir do quarto ano a 
produção atinge o seu potencial com 8.000 hastes cortadas de palmito. Os retornos econômicos da 
atividade a partir do segundo ano permitem a recuperação do investimento inicial durante o quarto ano, 
quando atingem também seu maior valor R$ 6.125. A rentabilidade do investimento de 74,8% foi calculada 
para um período de 10 anos. Dependendo do sistema de produção e dos bons tratos culturais, este ciclo 
produtivo da pupunha pode ser ampliado para até 15-20 anos, com respectivos ganhos adicionais na 
rentabilidade do cultivo desta espécie com taxa de retorno do Investimento em 15 anos = 87,0 %; e para 
20 anos = 93,1%. 
 
Meliponicultura . A produção do mel das melíponas (chamadas de abelhas sem ferrão, ou indígenas) é 
quantitativamente inferior à da abelha africanizadas e gira em torno de 1 até 6 kg por ano e colméia, 
dependendo da espécie, manejo e florada. Mas as melíponas possuem vantagens muito importantes em 
relação às abelhas com ferrão: são mais adaptadas à polinização das árvores das florestas nativas, das 
quais nem todas são frequentadas pelas abelhas africanizadas (Nogueira-Neto, 1997). O mel das abelhas 
indígenas também obtém melhor preço por se tratar de um produto especial, orgânico e raro. Esses méis 
são diferentes em aroma, sabor, cor, consistência, acidez e composição . São considerados medicinais, 
daí terem preços elevados e alta procura. O hábito de consumir mel no Brasil é baixo. O consumo per 
capita é de cerca de 60 gramas por ano, enquanto que em alguns países europeus chegam a ser 
consumidos até 1 Kg por ano. Institutos de pesquisa como a Embrapa da Amazônia Oriental e o INPA de 
Manaus começaram há 15 anos a pesquisar e desenvolver metodologias adequadas para o manejo das 
diferentes espécies. E o preço alcançado no mercado varejista supera em até 3 vezes o do mel da abelha 
africanizada. No Corredor Central da Mata Atlântica são encontradas espécies de abelhas nativas sem 
ferrão com importância econômica como a Uruçuamarela (Meliponia rufiventris), Tubuna (Scaptotrigona 
binpuctata), Jataí (Tetragonisca angustula), Mandaçaia (Melipona quadrifasciata), Guaraipo ou Guarupu 
(Meliponia bicolor), Manduri (Meliponia marginata), Uruçu negra ou pé-de-pau (Meliponia capixaba). 
Trabalho feito por Inhetvin, 2010 mostra projeções com 20 colméias e 50 colméias no sul da Bahia. A 
produção inicia-se já a partir do primeiro ano com 80 e 200 kg, respectivamente. Usou-se como preço 
pago ao produtor pelo mel de uruçu R$ 15,00/kg, bastante conservador. Mesmo assim, s retornos 
econômicos constantes da atividade permitem a recuperação do investimento inicial durante o terceiro 
ano com 20 colméias e já no segundo ano com 50 colméias. A rentabilidade da meliponicultura foi 
calculada para um período de 10 anos. Para o primeiro caso o retorno do investimento é de 22,3% e para 
o segundo de 48,2%. O que parece muito bom. Preços atualizados de mel de Mandaçaia (Melipona 
quadrifasciata) em região de mata atlântica de altitude em Setembro de 2016 estavam ao redor de 
R$40,00 a R$50,00 /kg o que melhoraria ainda mais a performance da atividade. 
 
Como se vê há muitos produtos com origem na Mata Atlântica comercializados atualmente. Porém há um 
potencial muito maior se forem considerados produtos como hervas medicinais, óleos essências, mel de 
abelhas europeias, guaraná, piaçava, frutos de açaí e de juçara além de seus palmitos, flores tropicais e 
plantas ornamentais. A lista é grande, mas a maior parte esses produtos ainda é extraída ou produzida 
de forma artesanal.  
 

3. Diferentes Metodologias de Custo de Restauração de Reserva Legal na Mata Atlântica;  
 

3.1 “Quanto o Brasil precisa investir para recuperar 12 milhões de hectares de floresta? “ 
Opções de custos e retorno de vários métodos de restauração da RL-Instituto Escolhas 
 
O Instituto Escolhas lançou em maio de 2016 um estudo intitulado “Quanto o Brasil precisa investir para 
recuperar 12 milhões de hectares de floresta? “ Este estudo bastante completo e abrangente, possui 
também uma ferramenta de cálculo de custo de restauração com diversas modalidades e para diversos 
biomas. Apresenta-se um mapa do Brasil dividido em biomas onde os parâmetros variam para cada um 
deles. Há a possibilidade de se incluir o custo de cercas ou não na projeção.  
 
Esta ferramenta parece interessante para se ter uma base de cálculo a respeito dos custos de 
recuperação utilizando-se de variáveis como: presença ou não de cercas no projeto, localização 
geográfica dos biomas, velocidade de crescimento das espécies, taxa de valor presente ou de descontos 
variando de 1 a 10 % e modalidades de restauração. Maiores detalhes no Anexo 1. 
 
Quando se faz as simulações com esta ferramenta de cálculo a primeira percepção que se tem é a de 
que os investimentos por ha são bem altos em todas as modalidades de recuperação e o tempo de 
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maturação dos projetos é bem longo. Os valores por ha variaram de não menos de R$10.000,00 /ha até 
R$17.000,00 e os horizontes de amortização dos investimentos não foram inferiores a 14 anos chegando 
até a 30 anos dependendo das regiões e das espécies. Esses fatores são bastante críticos para 
empresários rurais.  Poderá haver uma preferência em colocar esforços nas áreas de uso alternativo do 
solo-UAS, nas quais eles tem expertise na produção ao invés de fazê-lo em áreas muitas vezes marginais, 
de baixa produtividade e fertilidade, em atividades nas quais o produtor tem pouca ou nenhuma 
familiaridade. Para isso haveria a necessidade de um aprendizado específico, para o qual ele raramente 
ele tem tempo em face de suas rotinas. 
 
Segundo Castanho Fo. E Campos (2015): “Áreas recuperadas têm um custo muito alto e a remuneração 
precisa ser condizente para que a política avance. Assim, a renda por hectare/ano deve refletir não apenas 
o custo da terra, mas o do investimento de longo prazo que se fará sobre ela. Rendimentos atuais de 
R$150,00/hectare/ano (pecuária leiteira no Vale do Paraíba) são compatíveis com uma terra que vale de 
R$5 mil a R$7 mil o hectare. Para que essa terra remunere os investimentos em recuperação florestal, 
atualmente em cerca de R$10 mil por hectare, seria necessário que a renda anual fosse, no mínimo, 
R$350,00/ha/ano. “ 
 
Aparentemente os dados do Instituto escolhas mostram que nos projetos há a necessidade de se ter 
outras fontes de renda que gerem receita enquanto os produtos de ciclo mais longo não estão prontos. 
Cabe checar se esta metodologia é realista e se é condizente com a prática rural. 
 
 

3.2 Custos de Restauração de Reserva Legal em Fazendas de café em região de Mata 
Atlântica. Projeto Instituto Terra /Illycaffè 
 
Serão apresentados os custos praticados na restauração florestal para Reserva Legal em três fazendas, 
onde se desenvolveram os experimentos do projeto illycaffè/Instituto Terra. Uma delas fica no município 
de Itirapuã-SP (Alta Mogiana), cujo relevo é levemente ondulado, a outra localiza-se no município de Cabo 
Verde-MG (Sul de Minas) e a terceira localiza-se em Caputira-MG (Matas de Minas). As duas últimas 
fazendas caracterizam-se por estar em relevo montanhoso. Nas três propriedades foi feito o uso da mão 
de obra local para 100% das operações. Os detalhes estão no Anexo 2.  
 
O Manual Instituto Terra /Illycaffè recomenda sugestões de manejo de restauração de acordo com o perfil 
do produtor sendo um mais conservacionista e outro mais empresarial. A diferença entre as duas 
propostas está no uso ou não de espécies de diversidade, que requerem mais cuidados. Para diminuir os 
custos, o manual indica usar espécies de alta performance, que deverão recobrir a área rapidamente e 
criar condições para que ocorra a regeneração natural. Essa estratégia mais econômica, independente 
do perfil, pode ser usada quando o meio ambiente deixa indicações de que há alto potencial de dispersão 
de sementes e regeneração natural. Para o perfil mais empresarial, procurando mais resultados 
econômicos recomenda plantio no entorno das florestas nativas, espécies arbóreas econômicas, como 
eucalipto, cedro australiano, mogno africano, seringueira, macadamia e outras, que possam promover 
sombreamento nas bordas das florestas e protege-las do efeito de borda. De modo geral os custos de 
restauração medidos foram verificados através de trabalhos de implantação reais nas três regiões foram 
muito semelhantes. Para maiores detalhes ver Anexo 2. 
 
Custos de restauro por Hectare em três regiões cafeeiras de Mata Atlântica Custos atualizados para 11/2016 

Ano\Município Itirapuã-SP Cabo Verde-MG Caputira-MG. 
2012 R$10.242,00/ha R$ R$10.359,19/ha R$11.154,00/ha 
2016 R$14.913,64/ha R$15.648,03/ha R$16.541,68/ha 

 Fonte: Illy/Instituto Terra 2012 
 
A questão da restauração em propriedades de café ainda enfrenta outra questão que é o caminho, 
apontado no organograma apresentado no item 1) deste relatório, que é a regularização da Reserva Legal 
realizada em outra propriedade por meio de aquisição. Através de entrevistas efetuadas com empresários 
do Setor Café e com dirigentes de federações de associações de produtores e cooperativas encontrou-se 
a seguinte situação relativa à discussão de se fazer a restauração da Reserva Legal dentro de 
propriedades totalmente ocupadas com café.  São áreas altamente produtivas e com áreas de uso 
alternativo do solo totalmente ocupado e com alto custo de oportunidade. Caso se renunciasse à produção 
dessas áreas para se fazer a restauração o custo de oportunidade não compensaria.  Uma opção 
apontada pelos produtores foi a de se fazer a regularização compensando a Reserva Legal através da 
aquisição de áreas externas à propriedade.  
A lógica econômica desse processo é o seguinte:  
 

Uso do solo Valor médio R$/ha (10/2016) 
Café em produção 80.000,00 
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Grãos em produção 30.000,00 
Pastagem não degradada em produção 20.000,00 

Áreas Marginais não produtivas  6.000,00 

Fonte: Entrevista com Associação de produtores e produtores-Setembro 2016 
 
O custo de oportunidade da terra ocupada com atividades agropecuárias é muito maior do que aquele das 
áreas marginais não produtivas. Caso essas áreas, de alto custo de oportunidade fossem transformadas 
em outro uso que não o atual o haveria impacto econômico para os produtores com perda imediata de 
receitas. Assim verifica-se a lógica econômica da preferência dos produtores que precisam regularizar 
suas áreas, em muitos casos, em não fazê-lo dentro de sua propriedade. Como alternativas poderiam 
ainda fazer arrendamento no modo de servidão florestal ou doação em áreas de conservação. As 
alternativas de arrendamento e servidão foram consideradas complicados, burocráticos e morosos pelos 
produtores entrevistados. Restaria ainda a possibilidade da aquisição de CRA-Cotas de Reserva 
Ambiental que carece ainda de um marco regulatório. A alternativa do uso econômico de parte da reserva 
legal pode ser uma alternativa a ser considerada, para a redução dos custos de restauração da Reserva 
Legal. Segundo entrevista com o Gerente da Brasilwoods no Mato Grosso do Sul muitos produtores 
utilizam-se dessa possibilidade com Eucalipto, como pioneira, em projetos de restauração da reserva 
legal, intercalado com espécies nativas. Porém essa informação foi obtida para condições de domínio de 
Cerrado e não de Mata Atlântica. 
 

3.3 Estudo sobre Custos da Restauração da Vegetação Nativa no Brasil – The Nature 
Conservancy-TNC e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA 
 
Neste trabalho elaborado pela The Nature Conservancy-TNC e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-
IPEA tentou-se reunir informações fundamentais sobre custos de restauração da vegetação nativa 
brasileira de forma sistematizada e organizada para vários Biomas. Como o foco de interesse deste 
trabalho é a Mata Atlântica apenas este Bioma será mencionado. Segundo os autores foi dado um passo 
para uma primeira avaliação de quantificação e eventual redução de tais custos, se possível. A proposta 
é ainda estudar de forma mais abrangente as técnicas de enriquecimento e adensamento e custos para 
a implantação de sistemas agroflorestais-SAF’s de maneira a apoiar o desenvolvimento de políticas fiscais 
e legislativas que possam facilitar esses processos de restauração em escala maior, com participação de 
experts em implantação de projetos, consultores, gestores públicos e privados e acadêmicos. A meta é a 
restauração em larga escala através de incentivos às cadeias econômicas regionais.  
 
Os métodos adotados na simulação foram: 
- Dividir a técnica Adensamento/Enriquecimento em Adensamento/Enriquecimento com Mudas e 
Adensamento/Enriquecimento com Sementes, para uma caracterização mais precisa tendo em vista a 
significativa variância nos custos. 
 
- Um segundo cenário para a composição das técnicas, no qual priorizou-se atividades e insumos 
considerados essenciais às técnicas validadas. 
 
Com base no cruzamento dos dados de caracterização com o custo médio identificado para cada atividade 
e insumo, descritos na matriz de presença/ausência montou-se o cenário 1 adotaram o critério: Plantio 
Total, Regeneração Assistida, Regeneração Passiva, Adensamento/Enriquecimento 
(com sementes)  e Adensamento/Enriquecimento (com mudas)  
 
Cenário 2 os mesmos critérios porém com condições ambientais favoráveis possibilitando a redução do 
número de atividades e insumos necessários. 
Vide anexo 3. 
 

Custo de restauração (em R$/hectare) para o bioma Mata Atlântica-2016: 
 

Plantio Total Regeneração 
Assistida 

Regeneração 
Passiva 

Adensamento/Enriquecimento 
(com sementes) 

Adensamento/Enriquecimento 
(com mudas) 

Cenário 
1 

Cenário  
2 

Cenário 
1 

Cenário 
 2 

Cenário 
1 

Cenário  
     2 

Cenário 
1 

Cenário 
2 

Cenário 
1 

Cenário 
2 

1.443,00    2.676,00           1.414,00         331,00 228,00               0         9.059,00        1.130,00      5.075,00  6.725 ,00                        

 
Fonte: Estudo sobre Custos da Restauração da Vegetação Nativa no Brasil –-TNC e IPEA-2016 
*A esses custos caso sejam feitos aceiros e cercas (mão de obra e material) acrescenta-se um custo de R$12,45 por m/linear. 
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Este estudo pode apoiar a elaboração de projetos de restauração, contribuindo com os dados econômicos 
oriundos de uma exaustiva pesquisa, para o aumento do conhecimento no setor silvicultural.  
 

4) Oportunidades de Retorno de Investimento na Mata Atlântica (Oportunidades 
econômicas promissoras nas RL da MA);  
 

4.1 Análise financeira da exploração de produtos madeireiros e não madeireiros em 
remanescentes secundários de floresta atlântica por técnica de enriquecimento. 
 
Este estudo foi feito por Maier; Fachini; Benini e Santana nos municípios de Cajati e Barra do Turvo, 
localizados na região do Vale do Ribeira, no sudeste do Estado de São Paulo, Brasil. Esta região tem 
grande valor ecológico para o bioma Mata Atlântica. Este projeto é parte do projeto denominado “Sustenta 
A Mata”, implementado em 130 hectares distribuídos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, 
Brasil, pela The Nature Conservancy do Brasil (TNC), com apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e conduzido em conjunto com as comunidades locais. As áreas deste 
estudo totalizam 17 hectares, que estão dentro das Reservas do Desenvolvimento Sustentável (RDS) de 
Lavras e Pinheirinhos que compõe o Mosaico do Jacupiranga. São Unidades de Conservação de uso 
sustentável que permitem a exploração do ambiente de maneira sustentável. 
O método utilizado foi de restauração por enriquecimento com espécies do estágio médio e final da 
sucessão ecológica. As áreas se encontravam ocupadas apenas por espécies do estágio inicial da 
sucessão e com baixa diversidade. O enriquecimento consiste em reintroduzir num remanescente de 
floresta degradada, espécies que foram extintas localmente e permite também a escolha de espécies que 
possibilitem retorno econômico. 
O modelo implantado é constituído por quatro grupos:  
1) madeiras médias (espécies com desenvolvimento moderado e exploração prevista a partir de 20 anos;  
2) madeiras finais (espécies produtoras de “madeira nobre”, com madeira de alta densidade e 
durabilidade, e exploração a partir do 35º ano);  
3) não madeiráveis (frutíferas nativas e medicinais que representam fonte para autoconsumo e alternativa 
de renda ao agricultor)   
4) juçara (constitui um grupo a parte, com potencial para gerar fonte constante de renda, sendo implantada 
em maior proporção e em linhas exclusivas no plantio).  
A exemplo de outros modelos há uma especificidade de aplicação dos modelos quanto a locação, tipo de 
produtor que o utilizará, região e aptidão agroflorestal, disponibilidade de recursos humanos, insumos, 
conhecimento e assistência técnica, linhas de credito e mercado para os produtos.  
Os custos totais de mão de obra neste exemplo foi um ponto que chamou a atenção. Eles são bastante 
superiores aos demais custos (68,4%) mas como se está tratando de produção familiar este ponto pode 
não ser representativo de impedimento para este tipo de projeto. Este projeto demanda também pouca 
mão de obra por/ha/ano –cerca de 12,8 diárias por ha a partir do 7o ano para colheita e separação dos 
frutos de juçara , não considerando a produção madeireira que ocorre apenas em 3 anos. Mesmo com a 
baixa densidade considerada neste projeto, e a baixa intensidade de coleta de frutos, a juçara teve um 
papel importante na contribuição da geração de renda do sistema de produção, assegurando a viabilidade 
econômica teórica deste. Pode-se inferir então que esse fato disponibilizaria horas para o produtor utilizar 
em outras atividades geradoras de renda na propriedade.  
Há que se considerar também a questão do uso que será dado à madeira. Se destinada ao uso próprio 
de comunidades sustentáveis em Reserva de Desenvolvimento  Sustentável , como neste caso, 
calculando o custo de oportunidade pela substituição da compra a madeira ou em outras comunidades e 
tamanhos de módulos fiscais onde se teria uma comercialização do produto madeira diretamente ao 
mercado. Estes estudos têm seu valor pelo menos por demonstrar que, em determinadas comunidades, 
de produção familiar, eles podem ser viáveis. O mérito de ser um estudo realizado baseado em pratica de 
campo, na espera de resultados reais frutíferos, não invalida as projeções teóricas feitas até então, mas 
estas devem ser utilizadas com o devido cuidado. 
De acordo com os autores os resultados globais da avaliação econômica demonstraram que o projeto de 
enriquecimento com espécies econômicas da Mata Atlântica visando benefícios às famílias das Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável (RDS) é viável economicamente. Isto foi demonstrado pelos indicadores 
Valor Presente Líquido-VPL > 0, Taxa Interna de retorno-TIR > taxa mínima de atratividade (TMA) que é 
de 6% e Razão Benefício/Custo (B/C) > 1.  

Indicadores de Viabilidade Econômica 
Indicador Valor obtido 

VPL US$ 4,610.28 
TIR 14,6% 

Razão B/C 1,67 
Retorno 12 anos 
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Considerando-se a taxa de 6% ao ano, que é remuneração básica do investimento em Poupança, os 
autores do estudo mostram que os indicadores de avaliação econômica sinalizam a viabilidade econômica 
e uma alternativa de renda para as comunidades a médio e longo prazo. Maiores detalhes ver Anexo 4. 
Este exemplo mostra uma das possíveis alternativas para uso econômico da reserva legal e se mostra 
promissor do ponto de vista econômico com bons indicadores de viabilidade econômica, especialmente a 
Taxa de Retorno que é boa para projetos dessa natureza voltados para agricultura familiar. 
 

4.2 Potencial de espécies nativas para a produção de madeira serrada em plantios de 
restauração florestal 
  
Dissertação de mestrado foi apresentada à Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, no Programa 
Recursos Florestais, Conservação de Ecossistemas Florestais em 2013 por Carina Camargo Silva. O 
trabalho avaliou o potencial de espécies nativas para a produção de madeira serrada em plantios de 
restauração florestal. Estes trabalhos são importantes em função da carência de conhecimentos sobre o 
potencial de produção de espécies nativas em reflorestamento para aplicação em larga escala. Tem 
importância também para a restauração e aproveitamento para uso econômico de madeiras em Reserva 
legal. Avaliou-se nesse trabalho o crescimento de 16 espécies nativas com potencial para produção de 
madeira serrada em 13 reflorestamentos mistos, com idades entre 6 e 96 anos. O domínio foi de floresta 
estacional semidecidual de mata atlântica em São Paulo. Avaliou-se crescimento em diâmetro real, 
potencial, altura total, e altura comercial. 
Os resultados encontrados são bastante valiosos. Várias das espécies nativas estudadas apresentaram 
potencial satisfatório de produção de madeira serrada em plantios de restauração florestal, principalmente 
em condições ambientais favoráveis e se submetidas a manejo silvicultural adequado. No entanto, mesmo 
sob condições favoráveis, algumas espécies apresentaram crescimento excessivamente lento, 
desestimulando seu plantio para a produção de madeira. O ciclo de produção de madeira esperado para 
cada espécie foi muito variável em função das condições ambientais da área em restauração, reforçando 
a importância de escolha orientada de espécies para cada condição de sítio, do preparo adequado do 
solo e da consideração dessas condições ambientais para definir os modelos de restauração para fins de 
exploração de madeira. Os resultados principais podem ser vistos na tabela a seguir de forma bastante 
resumida para o interesse deste relatório.  
Agrupamento das espécies de acordo com os ciclos de maturação comercial esperado para a perspectiva 
melhorada da produção de madeira nativa no estado de São Paulo, segundo sítios de alta, média e baixa 
produtividade; Clas. Mad. = classificação de Rodrigues et al. (2009) para as espécies potencialmente 
produtoras de madeira, sendo a expectativa de ciclos de corte das espécies de madeira média igual a 20 
anos e das espécies de madeira final entre 30 e 40 anos. As tabelas com a descrição das espécies estão 
no Anexo 5.  

 
Fonte: Silva,C.C. Potencial de espécies nativas para a produção de madeira serrada em 
plantios de restauração florestal Piracicaba, 2013. 87 p: il. Dissertação (Mestrado)  Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2013. 
 
Segundo a autora essa perspectiva pode representar uma importante alteração na visão que se tem sobre 
a produção de madeira nativa no estado de São Paulo. Alerta que que outros estudos precisam ser 
desenvolvidos para que mais espécies sejam estudadas e possivelmente indicadas para esse fim, na 
restauração florestal. Esta dissertação pode ser acessada na íntegra em: 
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13092013-172350/pt-br.php 
 
 

4.3 Projeto de Reflorestamento com Espécies Nativas no Bioma Mata Atlântica Relatório 
dos custos e ganhos econômicos. Reservas de Desenvolvimento Sustentável de Jacupiranga, 
São Paulo 
 
Este trabalho foi feito com o objetivo apresentar as informações econômicas referentes aos modelos de 
plantio pré-estabelecidos para Reflorestamento com Espécies Nativas no Bioma Mata Atlântica. 
 
Aborda custos operacionais relativos à implantação de uma área e sua manutenção, as espécies 
sugeridas para plantio, assim como seus usos e potencialidade econômica, o potencial econômico da 
exploração da polpa de juçara, e o balanço econômico que este projeto trará aos agricultores.  
 
O modelo se utiliza de três grupos de espécies arbóreas: o de madeiras iniciais (utilização como lenha, 
mourão para cerca, acabamentos internos para a casa e ferramentas), madeiras médias e madeiras 
finais. As chamadas iniciais que iniciam o ciclo de colheita com 10 anos, as médias com ciclo de colheita 
aos 20 anos (madeiras de melhor qualidade que as iniciais) e as finais com ciclo de colheita aos 30 anos 
( madeiras nobres de  alta densidade e durabilidade).  
 
Os autores do projeto pensaram na produção de não madeireiros, para gerar um retorno de investimento 
em menor prazo, e cuja exploração não resultasse na supressão dos indivíduos arbóreos. Proporcionando 
uma  fonte constante de renda.  
 
Os produtos não madeireiros podem ser: frutas e polpas, produção de sementes, utilização de partes dos 
indivíduos (folhas, casca de tronco e afins) para produção de chás, remédios, cosméticos e produtos 
derivados. Neste caso foi escolhida a juçara por sua maior possibilidade de produção e comercialização. 
O trabalho prevê três modelos de exploração. 
 
A principal fonte de renda planejada para os modelos de plantio, chamada de “carro chefe”, é o palmito 
juçara, através da exploração da polpa e da semente. Apesar de não ser o produto com maior valor 
agregado dentro dos modelos, a produção de polpa de juçara terá a função de garantir uma renda 
uniformizada ao agricultor no decorrer dos anos, sem que haja a necessidade de se realizar cortes rasos 
ou replantios para obtenção do produto final. 
 
Os diferentes grupos de exploração possuem uma função de complementaridade na geração de renda 
da propriedade, evitando que haja longos períodos sem produção, buscando otimizar a utilização da terra. 
Modelo de Plantio Total Escalonado 
 
Neste modelo, será realizado o plantio total de mudas de espécies arbóreas nativas em situações onde 
houve total supressão da vegetação florestal. A escolha das espécies sugeridas para o plantio foi definida 
junto aos aprendizes do projeto, de acordo com o seu potencial de exploração e familiaridade dos 
agricultores. A lista de espécies, com seus respectivos usos pode ser visualizada no anexo 6.  
Os usos das espécies do modelo são: lenha, carvão, mourões, obras internas, construções civis, frutas e 
polpa. Ver Anexo  6. 
 
O balanço econômico mostra resultado para o plantio total escalonado por ha para 30 anos considerando-
se todos os custos inclusive equipamentos para colher, despolpar, processar e refrigerar a polpa a ser 
comercializada. 
 

 
 
Com a margem de lucro ao longo de 30 anos no valor de R$ 268.201,31 estima-se uma média de R$ 
8.940,00 por hectare/ano considerando os anos em que não há produção. Após o 13º ano de produção, 
é que será possível cobrir todos os gastos envolvidos. Porém, estes representam apenas um agricultor 
iniciar a produção onerando demais os resultados. Para pequenos agricultores a sugestão é que os 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13092013-172350/pt-br.php
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investimentos em equipamentos sejam feitos em conjunto para que o investimento inicial possa ser diluído 
entre outros produtores. Daí a Taxa interna de retorno-TIR ser relativamente baixa, 7,61% , quando 
comparada com a remuneração da poupança de 6% . Quando se observam os resultados por propriedade 
em 15 e em 30 anos os valores melhoram. Ver anexo 6. 
 
Modelo de Plantio de Enriquecimento com carro chefe de juçara 
 
Neste modelo, é realizado o plantio de enriquecimento de mudas de espécies arbóreas nativas em 
situações de formações florestais degradadas. A escolha das espécies sugeridas para o plantio foi 
definida junto aos aprendizes do projeto, de acordo com o seu potencial de exploração e familiaridade dos 
agricultores. A lista de espécies, com seus respectivos usos pode ser visualizada no anexo 6. Os usos 
mais recorrentes das espécies do modelo são: lenha, carvão, mourões, obras internas, construções civis, 
canoas, cercos de peixes, remos, frutas e polpas.  
 
Balanço econômico da exploração da polpa e semente de juçara por hectare, ao longo de 30 anos 
de plantio. 

 
O consórcio de diferentes espécies de diferentes estágios sucessionais proporciona uma alta variedade 
de produtos ao longo dos anos, saindo do paradigma de que a exploração florestal se dá após vários anos 
de plantio e através do corte raso. A escolha da palmeira juçara como carro chefe mostrou-se 
economicamente viável para contribuir com a renda gerada na propriedade. Além disso, ao se considerar 
os custos de implantação que foram cobertos pelo projeto, e os custos futuros relativos ao processamento 
dos produtos, pode-se atestar a importância de projetos que busquem contribuir para o desenvolvimento 
da pequena propriedade rural familiar. Principalmente quando a proposta é a contribuição com custos de 
implantação e produção. As tabelas do anexo 6 mostram o potencial de renda da juçara ( polpa e 
sementes) por área a ser restaurada mostrando a expectativa de ganho anual que cada propriedade terá. 
Consideram uma produção de 100% da polpa disponível após 15 anos de plantio do projeto e de 30 
anos de plantio o que dá uma ideia melhor da situação das entradas de receitas. 
 
Talvez seja este exemplo um dos modelos mais promissores em termos de geração de receitas e 
viabilidade técnico-econômica para o domínio da Mata Atlântica em função da facilidade da existência de 
sistema agroindustrial e mercado para os produtos oriundos dos projetos especialmente a juçara.  
 

4.4 A restauração por integração de fontes de renda 
 

Em trabalho intitulado “Encontrando recursos para restauração de florestas tropicais Brancalion,P.H.S ; 
Viani, R.A.G. Strassburg, B.B.N. ; Rodrigues, R.R., apresentam estudo explorando o  potencial de uso das 
áreas a serem restauradas frente a um uso como pasto degradado, com uma pecuária extensiva de baixa 
produtividade. A argumentação e a ideia força dessa proposta é a de que a diversificação das fontes de 
renda, obtidas na restauração de áreas com pastagens degradadas, por exemplo, em função de seu baixo 
custo de oportunidade, auxiliam na redução dos riscos das atividades agropecuárias.  
Um problema da produção de madeira é o ciclo, em geral longo, das espécies nativas, o que torna os 
investimentos neste segmento menos atrativos do que aqueles como a agricultura, que tem geração 
contínua de renda. A combinação de várias fontes de renda, parece o modo mais racional para a redução 
de riscos.  Instrumentos de crédito como linhas do Programa ABC do BNDES, ver anexo 8 ,com taxas de 
juros ( 8%a.a.) mais compatíveis com o retorno dessas atividades, como visto nos itens anteriores podem 
tornar esses sistemas mais interessantes . O risco é um importante fator de decisão de investimentos 
para proprietários rurais. Um desafio é o de criar condições e oportunidades para se reunir geradores de 
renda de maneira que os projetos de restauração possam reunir:   
 

• Produtos madeireiros-PM, as limitações do longo tempo do ciclo de corte das árvores podem 
ser encaradas de forma a amenizar a questão tal como o plantio misto de espécies de 
crescimento lento e mais rápido para permitir o início da produção madeireira em dez anos a 
partir do plantio. 
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• Produtos não madeireiros-PNM tais como fibras,cacau, sementes de essências várias, 
palmáceas como Euterpe edulis –palmito e fruto - e outras, apicultura e meliponicultura. 

• Serviços ecossistêmicos-um ou mais. Esse serviço já tem experiências exitosas em Extrema, 
Minas Gerais onde produtores de água que restauraram e isolaram com cercas suas Áreas de 
Preservação Permanente (APP) recebem mensalmente recursos da prefeitura para fazer esta 
atividade.  

• Carbono 
Os projetos de restauração podem também gerar créditos de carbono. Papeis que eventualmente 
podem ser comercializados com base no protocolo de Kyoto.  

 
Segundo os autores Brancalion et alii, 2012 plantios mistos de essências nativas em Mata Atlântica 
acumulam 15 t. de CO2 equivalente por ano/ha e então 450 t de CO2 equivalente nos 30 anos usuais do 
ciclo dos contratos de créditos de carbono. Descontando-se as emissões durante o plantio e manutenção, 
corte processamento tais plantações ainda teriam 300 t equivalentes de CO@ por hectare por ciclo de 30 
anos. Os preços do credito de carbono variaram muito de 2005 para 2016. Nas crises econômicas 
mundiais mercados, como os de carbono, se ressentem muito da recessão. Seus preços desabaram de 
US$11/ton equivalente em 2012, época edição do artigo citado para US$5,89/t em outubro de 2016. 
Naquele preço e para este exemplo citado no artigo a renda média mensal/ha por este serviço geraria 
uma média de US$110,00 durante 30 anos. Já aos preços atuais mostrados no gráfico de preços de 
carbono  no anexo 7 , eles cairiam para US$58,20/ha/mês durante os 30 anos, resultando num total de 
US$1.746,00/ha/30 anos. Tais valores cobririam todos os custos envolvidos nos projetos de restauração 
com regeneração natural assistida, mas talvez não cubra, segundo os autores, os custos de projetos 
envolvendo recuperação ativa. Mas o importante é que os recebimentos por créditos de carbono a receber 
nos primeiros anos do projeto auxiliariam na compensação financeira aos proprietários pela falta de renda 
da madeira por conta do ciclo das árvores, dos produtos não madeireiros, e da atividade pecuária ou 
agrícola prévia.  Neste exemplo o arcabouço conceitual apresentado para juntar essas oportunidades é a 
concentração em serviços ecossistêmicos durante os primeiros dez anos, seguido pela exploração de 
produtos não madeireiros, e depois numa segunda fase por produtos madeireiros composto por espécies 
de madeiras de rápido crescimento. Após isso a colheita de madeira de alto valor poderia começar depois 
de vinte anos ou mais do início do plantio. Assim, apresentam uma tabela deste conceito usando como 
método principal para recomposição florestal a restauração e mais a combinação de três ou mais 
alternativas de renda. O total de sete propostas podem ultrapassar a linha de base de custo de 
US$8.000,00. Neste valor está incluído o custo de oportunidade para a remoção da pecuária de corte 
estimada em US$100,00/ha/ano por 30 anos, e o custo da restauração, estimado em US$5.000,00/ha.  
Após o décimo ano do início do projeto a restauração de florestas tropicais poderiam tornar-se mais 
rentável do que o uso dado ao solo com a exploração extensiva da pecuária. A tabela e o fluxo de caixa 
gráfico apresentados no anexo 7 enfocam essa situação.  
 
O fator animador nesta situação de comparação de custos de oportunidade é que pode-se perceber 
claramente uma vantagem para o uso múltiplo da área, acrescentado da externalidade positiva do restauro 
em si com a mudança e melhoria da paisagem,  da legalização do passivo ambiental eventual, da 
contribuição para a preservação do ambiente, para a conservação do solo e água, para o aumento dos 
serviços ecossistêmicos essenciais básicos como a produção de água e os serviços ecossistêmicos mais 
políticos como as metas de redução de emissões em compromissos assumidos pelo governo brasileiro. 
Modelos como esse podem auxiliar as metas de reflorestamento e restauro do bioma Mata Atlântica e 
outros biomas. Necessita-se de um conjunto de modelos que sejam adequados às expectativas dos 
produtores rurais e sejam viáveis do ponto de vista de negócios, retorno de capital e inserção na economia 
local ou regional.  
 

5) Parâmetros mínimos para viabilizar o uso econômico da Reserva Legal na Mata 
Atlântica 
 
Para que se possa efetuar exploração da econômica da RL, bem como de qualquer exploração 
agropecuária é interessante que se faça uma análise dos sistemas agroindústrias a serem estudados ou 
tratados na fase de planejamento para implantação. Como não se sabe exatamente qual produto será 
explorado, pode-se seguir o método de análise de sistemas genéricos. Embora os sistemas sejam 
complexos e tenham diferentes desenhos, a figura abaixo ilustra os quatro elementos fundamentais que 
são: 
 
-O Setor Produtivo 
-O Ambiente Institucional 
-O Ambiente Organizacional 
-As transações que conectam os agentes produtivos. 
 

Modelo de Análise do Sistema Agroindustrial-SAG 
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FONTE: Adaptada de Zylbersztajn,1995 
 
O Setor produtivo é um dos pilares do Sistema Agroindustrial-SAG e a sua análise enfocará a existência 
de insumos para a atividade. Neste caso seja de produção madeireira, necessita-se da disponibilidade de 
insumos nos locais de produção tais como: sementes e mudas das espécies desejadas, nativas ou 
exóticas, fertilizantes, hidrogel, calcário, formicida, herbicida, grampos, mourões, palanques, balancins, 
arame e outros. Seja de produção não madeireira serão necessários os insumos para adensamento de 
palmáceas, elementos para a produção apícola, coleta extrativista de frutos, e outras atividades que sejam 
consideradas viáveis nas áreas.  
 
A questão da prestação de serviços para o setor produtivo também e fundamental nos SAG’s sejam eles 
quais forem. A presença de mão de obra especializada para a realização dos serviços: operação de 
máquinas, implementos e outros equipamentos, aceiramento, cercamento, manutenção de aceiros, 
controle de formigas, adubações de base, cobertura, calcário, aplicação de hidrogel, plantio de mudas, 
operações de implantação de mudas, ou plantio de sementes, sangramento de seringueiras, coleta de 
cacau e de outras palmáceas e frutos. 
 
Ambiente Institucional. Neste SAG interessa saber qual são as regras do jogo, as leis gerais e 
específicas para cada região. A Mata Atlântica tem legislação ambiental específica -Lei 11.428/06 , que 
redunda em reflexos sobre as atividades produtivas, nas ações que podem ou não ser executadas, os 
locais que podem ou não ser explorados, as dimensões das propriedades passiveis ou não de terem 
atividades econômicas. Influencia também a questão dos financiamentos. 
 
Ambiente Organizacional. Além dos setores e instituições nos SAG’s verifica-se a presença de 
diferentes organizações que dão suporte ao seu funcionamento. Podem ser organizações de ação coletiva 
como Cooperativas, Instituições de pesquisa, agentes certificadores especializados, agentes financeiros 
e outro. Existem também outros tipos de organizações, as chamadas não governamentais, , que atuam 
como terceira parte, não envolvidas diretamente na produção, mas por esta afetada. Na área agrícola e 
ambiental existe uma grande variedade de organizações que interagem e fazem parte dos sistemas de 
base agrícola.  
 
As transações.  
Na figura do SAG genérico acima, as transações estão identificadas com a letra T. Trata-se de relações 
especializadas entre os agentes que podem ser feitas puramente via mercado, onde são regidas pelo 
sistema de preços( oferta e demanda). Outra alternativa existente, e muito mais comum que a anterior 
são os contratos. Estes podem ser formais ou informais. São mecanismos de troca de direitos de 
propriedade com o objetivo de gerar valor. Pode-se concluir então que as transações são interfaces, onde 
ocorrem trocas de direito de propriedade com o intuito de gerar valor. Zylbersztajn e Giordano,2015. 
Estes então são os elementos que compõem os SAG’s genéricos. 
 
Elencou-se uma série de indicadores e parâmetros mínimos para nortear as atividades econômicas a 
serem desenvolvidas dentro da RL, visando a sua viabilidade econômica como negócio, dentro de um 
sistema de agronegócios. 
 
Elementos para a coordenação do SAG madeireiro e não madeireiro: 
Setor Produtivo: 

• Indústrias privadas ou Industrias Cooperativas 
É desejável a presença de indústrias de base transformadoras primárias e/ou secundárias, para absorver 
a demanda dos produtos. A indústria processador primária se constitui na fonte primária de demanda de 
commodities agrícolas e neste caso não é diferente. Outra função importante assumida pelas industrias 
de transformação é a questão da coordenação do sistema. Para bem ou para mal é ela quem induz 
transformações regionais no modo de produção, na tecnologia, na atração de capital para financiamento, 
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na organização da agenda da produção, na assistência técnica, na padronização dos produtos, nas 
relações contratuais à montante da produção com a indústria de insumos e máquinas. 
 

• Clusters de Transformação 
É desejável a existência (ou viabilização de sua criação) de Arranjos Produtivos Locais que possam servir 
como elementos de demanda dos produtos oriundos das áreas de produção. Polos de transformação 
primária industrial como serrarias, processadores de produtos coletados, e também transformação 
secundária como movelaria, indústria de alimentos e conservas, chocolates, confeitos, etc.  
 

•  Sistema agroindustrial  
É desejável a existência (ou que venha a se formar) de um sistema agroindustrial para a atividade que 
está sendo proposta. Este sistema teria de ter capilaridade regional para que o produto possa ser 
absorvido através de transações de mercado. 
 

• Demanda e Mercado  
Demanda pelo produto gerado, de modo que haja a viabilidade da comercialização do que é produzido e 
sua inserção nos mercados. Conhecimento dos produtos e valorização desses produtos pelo mercado 
comprador. 
 

• Sistema Logístico e Viário 
Para escoamento da produção existem raios máximos de trajetos para transporte da produção para que 
estes sejam economicamente viáveis. Estes fatores computando as áreas de produção e as áreas de 
processamento devem ser considerados nos passos iniciais dos projetos sob pena de inviabilização por 
problemas locacionais. O sistema viário também deve dar suporte ao transporte dos produtos em pauta. 
 

• Escala Mínima 
Atividade a ser desenvolvida deverá obedecer ao critério da economia de escala mínima, para que a 
atividade possa ser considerada economicamente viável. Ou seja, na fase de planejamento da atividade 
deve ser levada em conta qual é a escala de negócio que seja atrativa para investimento de capital, próprio 
ou de terceiros que possibilite retornos econômicos em prazos considerados razoáveis pelos investidores. 
 

• Calculo de viabilidade econômica dos projetos 
Deverá haver um cálculo de área mínima e geração de fluxo de caixa ao longo do tempo para que se 
possa determinar o retorno do investimento (TIR) com taxa de desconto compatível com atividade. Isto é 
importante para que se possa tomar decisões de investimentos de longo prazo com análise de capital 
próprio e de terceiros. 
 

• Indústrias  
É desejável a presença de indústrias de base transformadoras primárias e/ou secundárias, para absorver 
a demanda dos produtos. A indústria processadora primária se constitui na fonte principal de demanda de 
commodities agrícolas e neste caso não é diferente. Sem um processo de transformação regional que 
garanta o consumo dos produtos a serem produzidos na Reserva legal, sejam eles de origem madeireira 
ou não medeireira, faltará incentivos ao estabelecimento de mercados locais e, por consequência, da 
formação de sistema agroindustriais que estimulem os produtores a investirem nesses segmentos. 
Políticas públicas podem ajudar a implantar essas industrias. 
 

• Clusters de Transformação (Arranjos produtivos Locais) 
É desejável a existência (ou viabilização de sua criação) de clusters (Arranjos Produtivos Locais) que 
possam servir como fonte de dos produtos oriundos das áreas de produção. Polos de transformação 
primária industrial como serrarias, processadores de produtos coletados, e também transformação 
secundária como movelaria, indústria de alimentos e conservas etc. Da mesma forma que no item anterior 
Políticas públicas podem ajudar a implantar esses clusters. 
 
Ambientes organizacional e institucional: 

• Cooperativas 
As organizações de ações coletivas e o Associativismo tem sempre muita importância na organização 
social e econômica das comunidades envolvidas nas várias fases do sistema agroindustrial. As 
Cooperativas podem exercer suas várias atribuições, como produção, venda de insumos, compra de 
produtos, venda da produção, financiamento através do crédito cooperativo, assistência técnica, 
capacitação de produtores cooperados, monitoramento e controle de finanças, regulação regional de 
preços e outras funções. 
 

• Linhas de Crédito  
Disponibilidade de recursos financeiros Públicos e Privados oriundos de diversas fontes e/ou fundos para 
financiamento da produção, especialmente aqueles direcionados ao desenvolvimento florestal como as 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES programa Agricultura de Baixo 
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carbono-ABC com taxas de 8,5% ao ano e financiamento de R$ 3,0 milhões, em caso de financiamento 
à implantação de florestas comerciais (produtores rurais com até 15 módulos fiscais) e R$ 5,0 milhões, 
em caso de financiamento à implantação de florestas comerciais (produtores rurais com mais de 15 
módulos fiscais). Maiores detalhes ver Anexo 5. 
 

• A melhoria da eficiência técnica e operacional dos modelos de restauração ecológica discutidos torna-se 
ainda mais relevantes quando associada às questões econômicas referentes à geração de políticas de 
concessão de crédito de longo prazo a taxas de juros atrativas, oferecendo maior incentivo ao produtor 
rural que queira investir na introdução de florestas em sua propriedade. Como já citado esta ação tem 
necessariamente que estar coordenada com o estabelecimento de oportunidades de mercado e de 
sistemas agroindustriais para os produtos gerados nas diferentes regiões do país. A garantia da absorção 
destes produtos pelo mercado consumidor local, e/ou regional, nacional ou internacional é fator 
preponderante para o sucesso dos empreendimentos florestais. 
 

• Assistência Técnica Específica 
O Preparo de projetos técnicos alinhados com Agricultura de Baixo Carbono e atendimento de redução 
de emissões de gases da convenção de clima da qual o Brasil é signatário, seja através da Assistência 
Técnica Pública, Cooperativa, seja através da rede de consultores técnicos privados especializados em 
projetos dessa natureza é fundamental. O alinhamento técnico entre a elaboração dos projetos e a análise 
destes pelas agencias ambientais dos diversos estados do Brasil também deve ser incentivada para a 
melhoria da eficiência dos tramites processuais e entendimentos mútuos 
 

• Seguro Rural  
Dispositivos específicos devem ser criados para reduzir riscos e aumentar atratividade para os negócios. 
Este tipo de seguro ainda é incipiente no Brasil. 
 

• Segurança Jurídica 
Os proprietários necessitam de instituições, regras do jogo, que deem segurança aos seus investimentos.  
Os investidores nacionais e internacionais precisam deste requisito para que os recursos possam ser 
atraídos e eventualmente investidos. 

• Logística 
Em função das dimensões do Brasil e da atomização e dispersão das propriedades rurais existem fatores 
que complicam muito logística das operações dos sistemas agroindustriais. A existência de unidades 
processadoras nas proximidades dos polos de produção é um fator chave para a viabilidade econômica 
dos sistemas. Por exemplo a cana de açúcar, para ser economicamente viável para uma usina somente 
pode ser transportada em um raio máximo de 100 km desta. Ver detalhes no Anexo 5. 
 
 

6) Barreiras legais e incertezas. Sugestões para viabilizar a uso econômico da Reserva 
Legal na Mata Atlântica. 
 
A discussão do investimento em reserva legal na Mata Atlântica com finalidade econômica deverá 
permear os meios da produção pois haverá sempre um embate entre o custo de oportunidade do capital 
eventualmente utilizado (próprio, de terceiros ou financiado) e a aplicação desses recursos nas áreas de 
uso alternativo do solo-UAS para produção.  
Os investimentos em restauração podem ser feitos de diversas formas de acordo com as leis da Utilização 
e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica Lei 11.428/2006 e Lei de Proteção da Vegetação 
Nativa-LPVN,Lei 12.651/2012. A tabela a seguir mostra o tipo de remanescente, as ações permitidas, os 
pontos pró e contra em função das restrições legais e as dúvidas e incertezas.  
 

Tipo de Áreas Prós 
 

Contras Dúvidas 

Áreas em restauração 
Plantio e reflorestamento 
para atividades de manejo 
agroflorestal sustentável 
poderão ser efetivados de 
forma consorciada com 
espécies exóticas. O plantio 
de espécies exóticas 
combinadas com nativas de 
ocorrência regional não 
poderá exceder 50 % da área 
a ser recuperada. 

Quando se vai 
restaurar uma área o 
planejamento 
locacional das 
espécies a serem 
plantadas é mais fácil 
do que quando já 
existem 
remanescentes 
naturais, propiciando 
uma localização 
geográfica mais 
favorável à logística de 
transporte e extração. 
 

Existe pouco 
conhecimento 
silvicultural para 
espécies nativas de 
ocorrência regional, 
de modo a se ter 
segurança no 
planejamento 
econômico. 

O que são formas consorciadas de plantio?  
-Plantio em faixas pode ser uma alternativa? 
-De quantas árvores de cada espécie, nativa e exótica, 
ou consorciadas intercaladas 12? (12 parece ser um 
tamanho atrativo economicamente para a indústria de 
celulose segundo informações de técnicos de campo da 
área)  
-Quais espécies tem valor comercial reconhecidas pelo 
mercado madeireiro, além do eucalipto (Eucalyptus 
spp.), Cedro Australiano (Toona ciliata) Mogno Africano 
(Kaya ivorensis), Teca (Tectona grandis), Seringueira 
(Hevea brasiliensis) para látex ou madeira, angicos? 
-Quais essências arbóreas não madeireiras indicadas? 
-Qual o ciclo para corte dessas espécies, exóticas ou 
nativas (a depender do projeto realizado)? 
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Áreas com remanescentes 
naturais 
Vegetação Primária-VP 

Permite-se a coleta de 
subprodutos.  

Vedada a 
exploração.   
Não é permitido o 
adensamento com as 
espécies nativas que 
produzam produtos 
coletáveis, de valor 
comercial e nem com 
espécies exóticas. 

Quais são os tipos de medidas a serem adotadas no 
manejo de espécies exóticas que favoreçam a 
regeneração de nativas? 

Vegetação Secundária em 
Estagio Avançado de 
Regeneração-VSA 
 

Permite-se a coleta de 
subprodutos.  
-Permitida exploração 
de 50% do plantio no 
enriquecimento 
ecológico. 
-É permitido o 
adensamento com as 
espécies que 
produzam produtos 
coletáveis, de valor 
comercial em 50% da 
área. 

-Vedado o manejo.  
 

-Quais são os tipos de medidas a serem adotadas no 
manejo de espécies exóticas que favoreçam a 
regeneração de nativas? 

Vegetação Secundária em 
Estágio Médio de 
Regeneração-VSM 
 

-Permite-se a coleta de 
subprodutos. (Lei MA) 
-Permitida exploração 
/manejo nos imóveis 
até 50 ha. (Lei MA) 
-Permitida exploração 
de 50% do plantio no 
enriquecimento 
ecológico. 
-Permitida exploração 
seletiva das espécies 
arbóreas pioneiras 
com presença superior 
a 60% às demais 
espécies (pendente de 
portaria MMA)  

-Não permitida 
exploração /manejo 
nos imóveis com 
mais de 50 ha. 

-Quais são os tipos de medidas a serem adotadas no 
manejo de espécies exóticas que favoreçam a 
regeneração de nativas?- 

Vegetação Secundária em 
Estágio Inicial de 
Regeneração- VSI 

 

-Permitida a coleta de 
sub-produtos. 
- Permitido o manejo.  
-Permitida exploração 
de 50% do plantio no 
enriquecimento 
ecológico. 

 -Quais são os tipos de medidas a serem adotadas no 
manejo de espécies exóticas que favoreçam a 
regeneração de nativas? 

 
- Em função das dimensões do Brasil, mesmo tomando-se em conta apenas a Região de Domínio da 
Mata Atlântica, considerando-se a dispersão, localização e tamanho das propriedades, o perfil dos 
produtores e proprietários das áreas rurais objeto, existem barreiras legais e incertezas que podem 
interferir nas metas de recomposição de Reserva Legal.  Várias propostas e projetos em 
desenvolvimento buscam uma recomposição, se não ideal, possível de implantação, e também variados 
modelos de restauração florestal. Dentre as sugestões existentes há aquelas de composição da 
restauração exclusivamente com essências nativas, apesar do longo ciclo.  Há modelos mistos, com 
possibilidade de uso de espécies exóticas (com especial foco no uso do eucalipto para uso em processos 
industriais ou uso energético), e espécies não madeireiras. Há também estudos apontando custos 
presentes e futuros, da mesma forma como existem projeções de obtenção de renda pela exploração 
permitida seja em produtos madeireiros, seja na coleta de não madeireiros, seja na prestação de serviços 
ecossistêmicos. Muitas dessas modalidades foram compiladas e mostradas neste relatório para servirem 
de exemplos e modelos.  
 
- Os modelos em geral demandam investimentos iniciais e de condução consideráveis, conforme 
está demonstrado nas tabelas e planilhas de custos, representando retirar da conta de investimentos ou 
custeio anual das atividades do produtor rural o capital necessário para uma atividade não usual, a de 
plantar, manter e proteger áreas de reservas. Ou então tornar possível o acesso dos produtores a linhas 
de crédito com taxas de juros compatíveis, prazos de carência adequados às atividades e cronogramas 
de pagamento ajustado às entradas de receitas, a exemplo da linha de crédito para Agricultura de Baixo 
Carbono-ABC do BNDES, já vista anteriormente.  
 
- A atividade de recompor áreas de reserva não faz parte dos conhecimentos práticos dos 
produtores rurais em geral. O produtor rural, que histórica e culturalmente dedica-se a atividades 
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agrícolas e pecuárias, (ou mesmo na silvicultura de produção) deverá passar por um processo de 
capacitação para lidar com estas novas atividades. Isso demanda tempo, educação, energia, mão de obra 
especializada e recursos por conta dos custos do aprendizado. Estes cursos de capacitação poderiam 
estar inseridos nos programas educacionais do SENAR-Serviço Nacional do Aprendizado Rural da 
Confederação Nacional da Agricultura, presente em praticamente todos os estados. 
 
Sendo essas barreiras transpostas e considerando-se o sucesso na condução dos modelos silviculturais 
existentes, as possibilidades de exploração eventual dos produtos florestais podem apresentar incertezas. 
Tratando-se da Região da Mata Atlântica, há um potencial insegurança jurídica a respeito do que se pode 
ou não fazer , manejar , explorar e em qual horizonte de tempo. 
 
- A necessidade de conhecimentos básicos de manejo florestal para seleção de indivíduos, 
técnicas de exploração (derrubada, retirada do material com mínimo impacto e segurança de 
operadores, etc.) é outro ponto a ser discutido. Existe conhecimento disseminado para estes fins. Mas 
novamente estamos considerando uma extensão territorial grande, alta dispersão, escala grande quando 
se trata de 12 milhões de hectares. 
 
- Modelos de recuperação da Reserva Legal com a utilização de espécies exóticas necessitam 
debate e discussão ampla. Plantios em linhas alternadas, consorciado ou intercalado, conforme 
aceita a Lei de Proteção da Vegetação Nativa-LPVN (Lei 12.651/2012), implicam em retirada desse 
material para comercialização – por isso se for plantado- seja para uso em processos industriais, 
seja para uso ou venda para uso energético, a colheita e retirada desse material, poderá ser 
barreira a transpor nesse processo.  
 
- A questão da Qualidade. Há a necessidade de conhecimento e experiência por parte do produtor 
e/ou colaboradores e/ou prestadores de serviços para garantir a qualidade do produto a ser 
retirado, a segurança dos operadores e,  tratando-se de uma área em recuperação ambiental, deve 
garantir a sanidade da vizinhança, plantada com espécies de maior valor ecológico (espécies 
nativas regionais). 
 
-Plantios de espécies exóticas em blocos com várias linhas, alternadamente com blocos com 
espécies nativas. Aqui devem ser considerados os fatores já mencionados e adicionalmente, duas 
questões conceituais:  
Primeira: O corte raso está fora de questão em Reserva Legal de Mata Atlântica vedado pela Lei da 
Utilização e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) e decreto 
6.600/2008. 
 
Segunda: como eliminar as linhas e suas brotações de modo a causar o mínimo impacto em uma área 
destinada a ser reserva ambiental da propriedade, e qual seria o modelo de restauração a ser adotado. 
Isso sem considerar a extensão de tempo dedicado à restauração da RL da propriedade. 
Muitas outras dúvidas e questionamentos poderiam ser avaliados e discutidos mas tratando-se de um 
enfoque econômico, os pontos centrais devam ser aqueles relacionados com o capital necessário para a 
regularização das áreas de reserva e os retornos proporcionados à sociedade pela exploração econômica 
da RL..   
 
- O valor (custo de oportunidade) das terras produtivas. Este ponto pode funcionar, como já visto em 
entrevistas com produtores, como fortes desincentivos para recuperação de reservas ambientais in-situ.  
Tratando-se de áreas na Mata Atlântica que compreendem parte das melhores áreas produtivas do País, 
talvez os grandes esforços devessem ser em obter-se o conhecimento e dimensionamento real do que 
seriam as Áreas de Preservação Permanente das propriedades, que em algumas regiões estão totalmente 
desprotegidas. As APP, pelas suas características próprias, têm apelo e reconhecimento como 
provedoras de serviços ambientais. Este poderia ser o primeiro passo para buscar o que queremos nas 
Reserva Legal localizadas na Mata Atlântica. Áreas marginais das propriedades poderiam ser protegidas 
(cercas e aceiros para proteção contra a entrada de animais e fogo). Nada mais, confiando na 
recomposição natural, mesmo lenta e que dependendo da vizinhança (existência de fragmentos florestais) 
pode ter alguma aceleração no tempo. O adensamento também contribuirá para isso através de técnicas 
desejáveis. Se o produtor tiver recursos, poderá plantar algumas essências, nativas ou exóticas com ciclo 
lento para exploração. Ainda, se quiser, talvez uma ou duas linhas de árvores nas bordas, que sirvam 
para serem colhidas e proteger os futuros fragmentos naturais. As compensações parecem ser um 
caminho também a ser trilhável. Mas o ponto deve entrar em debate e ser discutido. 
 
Terras marginais ex-situ representam menor (ou até baixa) imobilização, com maior potencial de serem 
convertidas em reservas ambientais.  A possibilidade de uso de áreas de terceiros é uma opção ainda 
interessante dado que há a possibilidade de manutenção de fragmentos existentes, que na MA 
normalmente representam considerável valor ambiental. O lado a ser discutido nesta opção é a perda de 
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oportunidade econômica que produtores teriam na manutenção de serviços ambientais na região que não 
possui vegetação nativa, quando se faz compensação de RL em outros Biomas, como já apontado nos 
aspectos ecológicos. 
 
- Os modelos de Sistemas Agroflorestais-SAF onde as essências arbóreas servem de sombra e 
proteção podem e devem ser incentivados como método para transpor as barreiras legais, a partir 
do momento que a agricultura familiar sofre menos restrições, de acordo com a Lei da Utilização e 
Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) e a Lei de Proteção da 
Vegetação Nativa-LPVN (Lei 12.651/2012).  
 
Em sistemas de Produção familiar, na pequena e média propriedade rural, principalmente naquelas onde 
possa haver contratos e relações de parcerias, o sistema da produção de cacau na “cabruca”1, com 
banana e outras culturas intercaladas é exitoso em algumas regiões de domínio de mata atlântica na 
Bahia. E outros modelos tem o mesmo potencial. 
 
-A permanência de essências exóticas apenas num horizonte de 20 anos nas explorações 
econômicas da RL pode ser um entrave legal aos projetos de exploração econômica na RL em Mata 
Atlântica. Este ponto precisa ser bem discutido e definido pois pode ser uma questão decisiva nas opções 
dos produtores e proprietários rurais. 
 
-A exceção vai ficar por conta da agricultura familiar, explorando pequenas propriedades, com força 
de trabalho própria ou esporadicamente externa, nos Sistemas de Sistemas Agroflorestais, 
Agroextrativistas e outras modalidades que estejam de acordo com os princípios de sustentabilidade e 
preservação do bioma. Estas modalidades terão, provavelmente, sucesso nos empreendimentos de 
restauração com fins econômicos em domínio de Mata Atlântica de forma mais rápida e com menos 
entraves do que para outras modalidades de produtores.  
 

                                                        
1 “Cacau-Cabruca é um sistema ecológico de cultivo agroflorestal. Baseia-se na substituição de estratos florestais por uma cultura 
de interesse econômico, implantada no sub-bosque de forma descontínua e circundada por vegetação natural, não prejudicando 
as relações mesológicas com os sistemas remanescentes”. Dan Érico Lobão - Eng. Florestal – MSc Pesquisador da 
Ceplac/Cepec/Seram Diretor Técnico do Instituto Agroambiental Cacau-Cabruca in Cacau-Cabruca, um modelo de agricultura 
sustentável tropical disponível em http://www.ceplac.gov.br/radar/sistema_agro.htm 
 
 
 

http://www.ceplac.gov.br/radar/sistema_agro.htm
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Anexo 1 
Ferramenta de Cálculo de Custo de Restauração Florestal do Instituto Escolhas 

 
A ferramenta pode ser encontrada no site http://quantoefloresta.escolhas.org/ 
O Fluxo de Caixa é constituído de: 
Custos com mão de obra: tratoristas, auxiliares e assistência técnica; 
Custos com máquinas e implementos: aluguel de equipamentos, manutenção e combustível; 
Custos com insumos: mudas e sementes, arame e mourões para cerca, cal e fertilizante, inseticida e 
herbicida; 
Receitas: calculada a partir do preço da madeira em pé; 
Seguro florestal; 
Impostos: PIS/COFINS (3,65%) sobre a receita e IRPJ e CSLL sobre o lucro (34%). Adotou-se o regime 
de lucro real. 
Foram utilizadas médias de preços por macrorregião (ver Potencial Produtivo das Macrorregiões, Divisão 
em Macrorregiões e Valoração da madeira em pé), pesquisadas na literatura (veja em referências 
bibliográficas ). 
Também foram adotados valores para o incremento médio anual agrupando as espécies em rápidas, 
moderadas e lentas (ver Classificação das Espécies por Ritmo de Crescimento e Estimativa de 
Produtividade das Espécies). 
Os oito modelos florestais partem do restauro natural até o plantio no total da área e procuram seguir as 
definições oficiais do MMA, da academia e de organizações da sociedade civil com experiência direta no 
campo (ver Os Modelos Florestais). 
Os custos operacionais levaram em conta todas as principais operações florestais necessárias para 
implantar cada modelo (ver Custos Operacionais). 
Pode-se escolher a situação com ou sem cercas, e a diferença entre elas é o custo acrescido das cercas 
quando se opta por coloca-las. Pode–se optar por uma taxa de desconto para valor presente. 
A seguir as explicações do Instituto Escolhas sobre cada uma das alternativas e baseado em sua 
publicação. 
 
Restauração passiva: 
É recomendada para áreas pouco alteradas e que mantêm boa parte das características originais. Essas 
áreas são isoladas de eventuais perturbações (como a pastagem de gado, por exemplo) e é feito o 
controle de espécies de lianas (trepadeiras) ou de espécies pioneiras agressivas (gramíneas). 
Assume-se que nessas áreas não haverá plantio, corte e, portanto, receitas. 
 
Condução + Enriquecimento: 
Modelo adequado para áreas em estágio intermediário de alteração, que ainda mantêm algumas das 
características originais. Geralmente, essas áreas apresentam-se cobertas por capoeiras, com domínios 
de espécies dos estágios iniciais de sucessão. Nesse sistema, são introduzidas espécies secundárias ou 
clímax sob a copa das árvores pioneiras que já ocupam as áreas. Operações de manutenção das mudas 
plantadas podem incorporar os indivíduos de menor porte da regeneração natural já presente na área, 
caso seja de interesse acelerar o desenvolvimento da floresta na área, técnica conhecida como condução 
da regeneração natural. 
 
Adensamento + Enriquecimento: 
Modelo adequado para áreas em estágio intermediário de alteração, que ainda mantêm algumas das 
características originais. Geralmente, essas áreas apresentam-se cobertas por capoeiras, com domínios 
de espécies dos estágios iniciais de sucessão. Nesse sistema são introduzidas espécies secundárias ou 
clímax sob a copa das árvores pioneiras que já ocupam essas áreas. Há, ainda, a introdução de novos 
indivíduos das espécies já existentes no local, por meio de mudas ou sementes, para o recobrimento do 
solo, atividade necessária para o desenvolvimento do processo de sucessão. 
 
Plantio de sementes: 
Técnica indicada para áreas com possibilidade de mecanização, sendo viável quando há grande 
disponibilidade de sementes de espécies arbóreas a custos reduzidos: alia alto rendimento operacional e 
custo de implantação relativamente menor do que o plantio de mudas. 
 
Plantio de mudas nativas: 
Esse modelo permite o arranjo espacial adequado para cada grupo de espécies e o melhor ordenamento 
da exploração florestal nos diferentes ciclos de corte devido ao plantio em linhas. Tem maior garantia nos 
prognósticos de estoques dos produtos florestais e ainda apresenta maior facilidade para a mecanização 
das operações de implantação e de manutenção. 
 
 
 

http://quantoefloresta.escolhas.org/
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#fluxo-de-caixa
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#potencial-produtivo-das-macrorregioes
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#divisao-em-macrorregioes
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#divisao-em-macrorregioes
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#valoracao-da-madeira-em-pe
http://quantoefloresta.escolhas.org/saiba-mais#bibliografia-e-fontes-de-dados
http://quantoefloresta.escolhas.org/saiba-mais#bibliografia-e-fontes-de-dados
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#classificacao-das-especies-por-ritmo-de-crescimento
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#estimativa-de-produtividade-das-especies
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#estimativa-de-produtividade-das-especies
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#os-modelos-florestais
http://quantoefloresta.escolhas.org/metodo#custos-operacionais
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Plantio de mudas nativas e consórcio com 25% eucalipto: 
Esse modelo usa o mesmo padrão do plantio de mudas (modelo 5) em consórcio com 25% da área com 
muda de eucalipto proporcionando um retorno financeiro mais rápido. 
 
Plantio de mudas nativas e consórcio com 50% eucalipto: 
Este modelo usa o mesmo padrão do plantio de mudas (modelo 5) em consórcio com 50% da área com 
muda de eucalipto proporcionando um retorno financeiro mais rápido. Essa é a proporção máxima de 
exóticas permitida pelo Código Florestal para recuperação de reserva legal. 
 
Sistema Agroflorestal (SAF): 
É uma forma de uso da terra onde árvores ou arbustos são utilizados em conjunto com o cultivo agrícola 
numa mesma área e cujo plantio das espécies é escalonado no tempo de acordo com suas exigências e 
funcionalidade no sistema. 
 
Eucalipto 
A plantação de eucalipto é a mais rentável comercialmente em localidades fora das áreas de protegidas 
pelo código florestal brasileiro. RL e APP. 
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Anexo 2 
Custos de restauração em fazendas de café em região de Mata Atlântica 

São Paulo 
 

A restauração feita no sítio Miramontes, na cidade de Itirapuã-SP, propriedade da família Andrade, 
cafeicultores há muito tempo na região, foi de um hectare, em uma gleba de pasto recém abandonado, 
dominado por braquiária e colonião, onde foram plantadas 1.410 mudas. A implantação foi feita em 2010, 
com manutenções em 2011 e 2012. Não foi feito replantio e, ao final do experimento, a taxa de 
sobrevivência foi de 45%. A maioria das espécies que permaneceram pertencia ao grupo funcional de 
preenchimento. Mesmo com as perdas, mais de 30% da área já estava sombreada, a altura média das 
árvores era de 1,41 m e havia alguns indivíduos regenerantes. Os custos estão registrados a preços 
correntes da época de seu desembolsos e corrigidos nas tabelas abaixo para valor presente. Os adubos 
utilizados foram o Yorim Master S, 150 g/cova no plantio (equivalendo a 225 kg/ha) mais três aplicações 
do adubo 21-00-21, com 30 g/cova em cada aplicação (equivalendo a 135 Kg/ha) deste adubo ainda no 
1º ano. No segundo ano foi aplicado novamente o 21-00-21, em três aplicações de 80 gramas, 
equivalendo a uma adubação de 360 kg/ha. O herbicida usado foi o glifosato, na dosagem de 1,5 litro/ha 
em cada aplicação. Os valores das diárias praticados em 2010, 2011 e 2012 foram respectivamente R$ 
45,00; R$ 56,00 e R$ 72,00. O valor total dos custos, incluindo mão de obra, insumos e mudas para os 
três anos foi de R$ 10.242,00, conforme mostra a tabela a seguir. A distribuição dos recursos foi 55,67% 
no primeiro ano, 28% no segundo ano e 16,19% no terceiro ano. Cerca de 50% dos custos referem-se 
aos serviços para capinas e roçadas. 
 

Custos praticados nos plantios em Itirapuã - SP (Alta Mogiana) 
 

 
O valor total atualizado para 11/2016 em Itirapuã é :  

2010 2011 2012 Total 
R$8.599,00 R$4.079,34 R$2.235,30 R$14.913,64 

%57,65 27,35% 14,98% 100% 
 
Minas Gerais-Sul de Minas 
 
No município de Cabo Verde-MG, foi feita a restauração de 1,12 ha, na Fazenda das Almas, propriedade 
da família Muniz, produtores tradicionais de café na região. Os plantios foram realizados em cinco glebas 
com situação original que variava entre capoeira, capim e borda de floresta degradada. Foram feitos os 
plantios de 1.897 mudas, distribuídas assim: capim - 1.245 mudas; capoeiras - 402 mudas e borda de 
mata - 250 mudas. Aos três anos, a taxa de sobrevivência para o capim foi de 76%, para a borda de mata 
foi de 81% e para a capoeira 64%. A altura média das árvores foi de 1,6 m, variando de 0,9 a 3,9 metros. 
As áreas estavam mais de 50% sombreadas e havia muitos regenerantes. Os plantios puderam ser 
abandonados, já sendo considerados em estágio avançado de recuperação. No primeiro ano foram feitas 
três adubações, uma calagem e uma gessagem. Os adubos utilizados foram 05-22-05 e 21-00-21 (N-P-
K). O mato foi controlado com duas roçadas, uma aplicação de herbicida e uma capina. A manutenção do 
segundo ano consistiu em uma adubação com 21-00-21 e um controle de formigas. O controle do mato 
foi feito com duas roçadas, uma capina e uma aplicação de herbicida. A manutenção do terceiro ano 
consistiu em uma adubação com 21-00-21 e um controle de formiga. O controle do mato foi feito com 
duas roçadas, uma capina e uma aplicação de herbicida. Esse conjunto de operações resultou em um 
custo total de R$ 10.359,19. O custo por hectare foi de R$ 8.613,00. O primeiro ano consumiu 80% dos 
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custos totais e a mão de obra para controle de mato consumiu 45,83% dos recursos investidos nos 
plantios. 

Custos praticados nos plantios em Cabo Verde - MG (Sul de Minas) 

 
O valor total atualizado para 11/2016 em cabo verde-MG é : 

2010 2011 2012 Total 
R$12.891,98 R$1.361,62 R$1.394,43 R$15.648,03 

82,38% 8,7% 8,91% 100% 
 
Minas Gerais-Matas de Minas 
 
No município de Caputira-MG, foi feita a restauração de 1,5 ha, na Fazenda Santa Helena, propriedade 
da família Dutra, produtores tradicionais de café na região. Os plantios foram realizados em três glebas 
com situação original que variava entre capoeira, capim e borda de floresta degradada. Foram feitos os 
plantios de 2.102 mudas, distribuídas assim: capim 
 
- 1.463 mudas; capoeiras - 391 mudas e borda de mata - 250 mudas. O conjunto de operações praticadas 
resultou em um custo total de R$ 11.154,79. O custo por hectare foi de R$ 7.436,00. O primeiro ano 
consumiu 80,31% dos custos totais e a mão de obra para controle de mato consumiu 46,81% dos recursos 
investidos nos plantios. Aos três anos a taxa de sobrevivência para o capim foi de 23%. Esse resultado 
está relacionado ao tipo de solo, presença da braquiária e longos períodos de estiagem, típicos da região. 
 

Custos praticados nos plantios em Caputira - MG (Matas de Minas) 

 
O valor total atualizado para 11/2016 em Caputira-MG é : 

2010 2011 2012 total 
R$13.510,00 R$1.497,79 R$1.533,89 R$16.541,68 

81,67% 8,87% 9,27% 100% 
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Anexo 3 
Estudo sobre Custos da Restauração da vegetação nativa no Brasil-TNC-IPEA 

 
Neste trabalho tentou-se reunir informações fundamentais sobre custos de restauração da vegetação 
nativa brasileira de forma sistematizada e organizada para vários Biomas. Como no momento o foco de 
interesse deste trabalho é a Mata Atlântica apenas este Bioma será mencionado. Segundo os autores 
houveram muitas dificuldades no levantamento de informações em campo, mas é um passo dado para 
uma primeira avaliação de quantificação e eventual redução de tais custos, se possível. A proposta é 
ainda estudar de forma mais abrangente as técnicas de enriquecimento e adensamento e custos para a 
implantação de sistemas agroflorestais-SAF’s de maneira a apoiar o desenvolvimento de políticas fiscais 
e legislativas que possam facilitar esses processos de restauração em escala maior, com participação de 
experts em implantação de projetos, consultores, gestores públicos e privados e acadêmicos. A meta é a 
restauração em larga escala através de incentivos às cadeias econômicas regionais.  
 
Os métodos adotados na simulação foram: 
-dividir a técnica Adensamento/Enriquecimento em Adensamento/Enriquecimento com Mudas e 
Adensamento/Enriquecimento com Sementes, para uma caracterização mais precisa tendo em vista a 
significativa variância nos custos. 
 
-um segundo cenário para a composição das técnicas, no qual priorizou-se atividades e insumos 
considerados essenciais às técnicas validadas. 
 
Com base no cruzamento dos dados de caracterização com o custo médio identificado para cada atividade 
e insumo, descritos na matriz de presença/ausência montou-se o primeiro cenário através de uma matriz 
representativa do perfil geral de cada uma das técnicas elencadas, em termos de presença/ausência dos 
itens de custo (insumos e atividade). Os autores adotaram o critério: para cada combinação técnica-bioma, 
considerou-se como presente qualquer item de custo que fosse citado ao menos uma vez nas respostas 
ao formulário previamente enviado. Os perfis resultantes foram avaliados por especialistas em 
restauração, de forma a validar os insumos e as atividades características de cada técnica. Essa nova 
avaliação resultou numa redução do número de técnicas alvo de estudo, no caso, técnicas com um baixo 
número de informações (Nucleação, Sistemas Agroflorestais e Bomba de Biodiversidade) foram excluídas 
da matriz, visto que haveria uma maior dificuldade em caracteriza-las com segurança. Juntamente a essa 
avaliação optou-se por dividir a técnica Adensamento/Enriquecimento em Adensamento/Enriquecimento 
com Mudas e Adensamento/Enriquecimento com Sementes, para uma caracterização mais precisa tendo 
em vista a significativa variância nos custos.  
 
Elaborou-se o segundo cenário para a composição das técnicas onde se priorizou atividades e insumos 
considerados essenciais às técnicas validadas na pesquisa, porém com condições ambientais favoráveis 
possibilitando a redução do número de atividades e insumos necessários. Com base no cruzamento dos 
dados de caracterização com o custo médio identificado para cada atividade e insumo, descritos na matriz 
de presença/ausência Quadro 2 (primeiro cenário) e Quadro 3 (segundo cenário).  
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Obteve-se o custo médio de restauração (em R$/hectare) para os vários biomas sendo que aqui 
interessa a Mata Atlântica (Tabela 7). 
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Para a atividade Cercamento, além do custo de mão obra, são apresentados os custos com insumos 
(mourão, palanque, arame farpado, balancim e grampo) e custo total de instalação, o qual é constituído 
pela soma entre custo da mão de obra (Cercamento) e custo com insumos (Insumos cerca). 
 
Os valores obtidos referem-se ao custo total estimado para projetos representativos de cada combinação 
técnica-bioma, considerando as etapas de instalação e manutenção. Para avaliar como esse custo se 
distribuiria ao longo do tempo, usou-se s os dados sobre a duração média das etapas dos projetos 
estudados (implantação/manutenção; dados coletados via formulário) para estimar o período médio ao 
longo do qual se distribuiria o desembolso representado pelo custo total calculado (Quadro 4). Entretanto, 
essa relação entre a distribuição dos custos e os prazos estimados deve ser interpretada com cautela, 
pois a maior parte do custo deve encontrar-se na etapa de implantação, independente da técnica e de 
quanto tempo dure cada etapa. 
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Anexo 4 
 
Análise financeira da exploração de produtos madeireiros e não madeireiros em 
remanescentes secundários de floresta atlântica por técnica de enriquecimento 
 
Este estudo foi feito por Maier;Fachini; Benini e Santana nos municípios de Cajati e Barra do Turvo, 
localizados na região do Vale do Ribeira, no sudeste do Estado de São Paulo, Brasil. Esta região tem 
grande valor ecológico para o bioma Mata Atlântica. Este projeto é parte do projeto denominado “Sustenta 
A Mata”, implementado em 130 hectares distribuídos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, 
Brasil, pela The Nature Conservancy do Brasil (TNC), com apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES) e conduzido em conjunto com as comunidades locais. As áreas deste estudo totalizam 17 
hectares, que estão dentro das Reservas do Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Lavras e 
Pinheirinhosque compõe o Mosaico do Jacupiranga. São Unidades de Conservação de uso sustentável 
que permitem a exploração do ambiente de maneira sustentável. 
 
O método utilizado foi de restauração por enriquecimento com espécies do estágio médio e final da 
sucessão ecológica. As áreas se encontravam ocupadas apenas por espécies do estágio inicial da 
sucessão e com baixa diversidade. O enriquecimento consiste em reintroduzir num remanescente de 
floresta degradada, espécies que foram extintas localmente e permite também a escolha de espécies que 
possibilitem retorno econômico. 
 
O modelo implantado é constituído por quatro grupos:  
1) madeiras médias (espécies com desenvolvimento moderado e exploração prevista a partir de 20 anos;  
2) madeiras finais (espécies produtoras de “madeira nobre”, com madeira de alta densidade e 
durabilidade, e exploração a partir do 35º ano);  
3) não madeiráveis (frutíferas nativas e medicinais que representam fonte para autoconsumo e alternativa 
de renda ao agricultor) e  
4) juçara (constitui um grupo a parte, com potencial para gerar fonte constante de renda, sendo implantada 
em maior proporção e em linhas exclusivas no plantio).  
Abaixo o modelo de enriquecimento e tabela de distribuição e espaçamento por ha: 
 
Modelo de Enriquecimento Florestal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Plantas Espaçamento Plantas/ha 
Juçara 2 X 8 m 635 

Madeiras Médias 2 X 8 m 312 
Madeiras Finais 4 X 16 m 156 

Não Madeiráveis 4 X 16 m 156 
Total  1.248 
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Madeiras médias:  
 
Jacaranda puberula,  
Tabebuia alba (Cham.), Sandwith.,  
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan,  
Ocotea tabacifolia (Meisn.) Rohwer,  
Cabralea canjerana (Vell.) Mart,  
Cedrela fissilis Vell.  
 
Madeiras finais:  
 
Aspidosperma polyneuron Mull. Arg.,  
Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze,  
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek,  
Calophyllum brasiliense Cambess.,  
Centrolobium tomentosum Guillemin ex. Benth.,  
Copaifera langsdorffii Desf.,  
Hymenaea courbaril var stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh,  
Vitex montevidensis Cham.,  
Nectandra lanceolata,  
Ocotea catharinensis Mez, Persea pyrifolia Nees & Mart.,  
Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso,  
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer,  
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze,  
Virola bicuhyba (Schott).  
 
Não madeiráveis:  
 
Annona cacan Warm,  
Euterpe edulis Mart.,  
Campomanesia xanthocarpa O. Berg,  
Myrcia guianensis (Aubl.) D.C.,  
Myrciaria jaboticaba (Vell.) O.Berg,  
Eugenia uniflora L.,  
Eugenia pyriformis Cambess,  
Psidium cattleianum Sabine,  
Campomanesia phaea (O. Berg.) Landrum,  
Eugenia brasiliensis Lam., Pouteria sp. 
 
Avaliação econômica do projeto 
 
Na análise econômica utilizou-se os critérios Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), 
Razão Benefício/Custo (B/C) e Payback em período de 30 anos, considerando estimativas de entradas e 
saídas, em análise ex ante. A taxa de juros utilizada foi de 6% ao ano, a mesma da poupança. Este valor 
também se refere à taxa mínima de atratividade (TMA), que serviu de comparação ao resultado da TIR. 
O custo da implantação do projeto no ano 0 foi de US$ 1,329.00/ha. US$ 568.89 de mão de obra e US$ 
760.12 de insumos.  
 
A manutenção no ano 1 totalizou US$ 854.64 (US$ 655.57 de mão de obra e US$ 199.07 de insumos),  
No ano 3 em US$ 532.97 (US$ 525.54 de mão de obra e US$ 7.43 de insumos).  
O custo total para a implantação nestes primeiros anos foi de US$ 2,716.62. 
Ao longo do projeto, o total de custos de mão de obra foi de US$ 9,925.78 (68,4%) e de insumos US$ 
4,585.95 (31,65%). 
 
Os custos da produção de juçara iniciam no ano 5, e aumentam até o ano 7, quando a produção de frutos 
é estabilizada.  
 
No ano 5 a mão de obra necessária para coleta, separação e transporte dos frutos é de US$ 182.04; US$ 
218.88 no ano 6 e US$ 277.40 a partir do ano 7.  
 
O custo de insumos no ano 5 foi de US$ 474.94, US$ 106.35 no ano 6 e US$ 124.63 a partir do ano 7. O 
valor mais alto de insumos no ano 5 é devido a aquisição de equipamentos mais onerosos como 
equipamentos de escalada, balança e freezer horizontal (divididos em 2 hectares que é a área de uma 
família no projeto). 
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A colheita e o desdobro da madeira resultaram em US$ 371.51 nos anos 20 e 25 e US$ 743.04 de custos 
de mão de obra no ano 30. 
 
O gráfico mostra a relação entre custos totais de mão de obra e insumos por produto por hectare. O custo 
total de mão de obra e de insumos para produção de juçara foi de US$ 7,649,54 e US$ 3,632.23 
respectivamente. 
 
 

 
 
A produção de juçara gerou US$ 709.21 no ano 5, US$ 861.47  no ano 6 e US$ 1,013.15 a partir do ano 
7.  
A produção madeireira com o grupo de madeiras médias foi de US$ 1,332.59 nos anos 20, 25 e 30;  e 
pelo grupo de madeiras finais foi de US$ 2,374.40 no ano 30.  
 
A produção de lenha como subproduto do beneficiamento das madeiras médias e finais foi de US$ 45.61 
nos anos 20 e 25 e US$ 91.22 no ano 30. Cabe ressaltar que a produção madeireira corresponde ao que 
o produtor deixou de gastar, através do uso da madeira na sua propriedade (custo de oportunidade).  
 
A produção de frutos de juçara gerou maiores receitas e também maiores custos em relação a produção 
madeireira, o que afirma o foco na produção de juçara e a renda complementar da madeira. As receitas 
totais da produção de frutos de juçara foi de US$ 25,886.47 com um total de custos de US$ 11,281.77. 
As receitas totais da produção de madeira médias foi de 3,997.78, com um custo total de US$ 1,274.97; 
a produção de madeiras finais gerou US$ 2,374.40 com custo total de US$ 445.28; e finalmente a 
produção de lenha resultou em um total de receitas de US$ 182.44 e zero de custo, pois é um subproduto 
da madeira serrada. 
 

 

Custo de Mão de obra e Insumos por produto 

Frutos de Juçara| Madeira Grupo Médio| Madeiras Grupo Final| Lenha 

                       Mão de Obra   Insumos 

Custos totais e Receita por Produto  
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O projeto se paga no 12o ano conforme mostra o gráfico do fluxo de caixa abaixo. 
 

 
Os resultados econômicos 
De acordo com os autores os resultados globais da avaliação econômica 
demonstraram que o projeto de enriquecimento com espécies econômicas da 
Mata Atlântica visando benefícios às famílias das Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) é viável economicamente. Isto foi 
demonstrado uma vez que o VPL > 0, TIR > taxa mínima de atratividade (TMA) 
que é de 6% e Razão Benefício/Custo (B/C) > 1. Com isto, é possível verificar 
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que a uma taxa de 6% ao ano todos os critérios de avaliação econômica 
apontam o projeto como viável economicamente e uma alternativa de renda as 
comunidades a médio e longo prazo. 
 
Indicadores de Viabilidade Econômica 
Indicador          Valor 

obtido 
VPL  US$ 4,610.28 
TIR 14,6% 
Razão 
Beneficio/Custo 

1,67 

Retorno     12 anos 
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Anexo 5 
Potencial de espécies nativas para a produção de madeira serrada em plantios de 

restauração florestal 
 

Anexo 5 
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Anexo 5 
 

 

 
Anexo 6 

Projeto de Reflorestamento com Espécies Nativas no Bioma Mata Atlântica 
Relatório dos custos e ganhos econômicos. Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável de Jacupiranga, São Paulo 
 
 

Potencial de exploração dos modelos de plantio por hectare 

As projeções dos resultados econômicos para Modelo de Plantio Total Escalonado 
são positivas como pode ser visto abaixo. 
 
O fluxo de caixa para 30 anos fica positivo ao sétimo ano (sem custo dos equipamento para 
processamento). Apesar da irregularidade da produção da juçara ainda assim o resultado é 
positivo. 
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Modelo de Plantio de Enriquecimento com carro chefe de juçara 
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Anexo 7 
Restauração por integração de fontes de renda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:http://br.investing.com/commodities/carbon-emissions  
 
Custo de oportunidade e potencial de renda em restauração florestal em região de Mata 
Atlântica   
 

 
Fonte: Brancalion et alii 2012 

http://br.investing.com/commodities/carbon-emissions
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Anexo 8 
Programa ABC-BNDES 
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Mais informações: 
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/program
aabc/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8V4
WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-
l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-
hEFRfnpRYm5ibqJScn6BdlRkQCDvDjx/ 

 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programaabc/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hEFRfnpRYm5ibqJScn6BdlRkQCDvDjx/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programaabc/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hEFRfnpRYm5ibqJScn6BdlRkQCDvDjx/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programaabc/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hEFRfnpRYm5ibqJScn6BdlRkQCDvDjx/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programaabc/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hEFRfnpRYm5ibqJScn6BdlRkQCDvDjx/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programaabc/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hEFRfnpRYm5ibqJScn6BdlRkQCDvDjx/
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Anexo 5 
Logística de transporte 

 
No caso de reflorestamento os pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, Silva et all 2007, 
concluem em Análise de custo e do raio econômico de transporte de madeira de reflorestamentos para 
diferentes tipos de veículos a distancia fica ao redor de 100 km para qualquer tipo de veículo. Aplicando-
se os critérios de valor presente líquido-VPL, Taxa interna de retorno-TIR , Custo médio de produção.  Os 
autores mostram , no gráfico abaixo a distância máxima percorrida pelos diferentes tipos de veículos. 
Observa-se, nessa figura, que o equipamento chamado rodotrem percorre até 226 km sem que haja 
prejuízo, distância essa maior que as observadas em outros tipos de veículos. Já o caminhão truck, de 
menor capacidade de carga que os demais veículos, apresentou a distância máxima econômica viável de 
155 km. 
 

 
 
 
Verifica-se assim a importância da questão locacional das industrias de processamento em relação as 
áreas de produção e ao mesmo tempo a restrição imposta por essa condição.  
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