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Sobre o Água Brasil

O Programa Água Brasil surgiu da parceria entre o Banco do Brasil, a 
Fundação Banco do Brasil, a Agência Nacional de Águas e a WWF-Bra-
sil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água. 

O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamen-
to em sustentabilidade do Banco do Brasil e sua missão é promover 
transformações socioambientais em diversas regiões do país a favor da 
conservação e da gestão adequada da água.

Por meio de boas práticas de recuperação e conservação ambiental, 
gestão integrada de resíduos sólidos e ações de inclusão e promoção 
social, o Programa Água Brasil desenvolveu projetos demonstrativos, 
com o intuito de testar tecnologias replicáveis em todo o país.

Com quatro eixos de atuação - Projetos Socioambientais, Comunicação 
e Engajamento, Mitigação de Riscos e Negócios Sustentáveis -, o Pro-
grama Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco 
cidades brasileiras.

O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na con-
cessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento 
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da so-
ciedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.

A fim de promover a conformidade com o Novo Código Florestal e aten-
der à nova dinâmica para o campo, além da análise das políticas e 
programas de financiamento a boas práticas existentes no mundo e no 
Brasil, com foco no Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), 
o presente estudo investigou novas alternativas econômicas para viabi-
lizar os investimentos por parte do proprietário rural, no tocante à recu-
peração florestal de Reserva Legal.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternati-
vas que permitam compatibilizar a conservação ambiental e geração de 
renda agropecuária.

Para saber mais sobre o Água Brasil, acesse: 

http://bbaguabrasil.com.br
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1. Introdução

Este relatório visa analisar a viabilidade técnica e econômica da ca-
deia produtiva de restauração florestal em Reserva Legal (RL) e Áreas 
de Preservação Permanente (APP) hídricas e da utilização de sistemas 
agroflorestais para a recomposição da reserva legal nas propriedades 
rurais, conforme estabelecido no Código Florestal – Lei No 12.651, de 25 
de maio de 2012, Art. 66, Parágrafo 3, apresentando indicadores que 
possam subsidiar a atuação dos agentes financeiros.

Para tanto, este relatório é dividido em 5 capítulos, além desta Introdução. 

O capítulo 2 revisita os detalhes da Lei No 12.651 e posteriores regula-
mentações, objetivando esclarecer as alternativas de uso econômico do 
solo em RL e APP hídricas para a avaliação posterior da adequação da 
finalidade ABC – Ambiental aos possíveis projetos nessas áreas. 

O capítulo 3 apresenta uma revisão das iniciativas de pesquisa relacio-
nadas à recomposição florestal, bem como os princípios básicos na ade-
quação ambiental de propriedades rurais e os benefícios de restauração 
ecológica, que objetiva tal recomposição. No capítulo 4, apresentam-se 
todas as premissas para as análises, considerando as regulamentações, 
condições edafoclimáticas, entre outras variáveis do estado de São Paulo. 

Os resultados das análises, incluindo as principais conclusões e reco-
mendações referentes aos temas discutidos com foco nos agentes finan-
ceiros e intervenientes externos são apresentados no capítulo 5. Por últi-
mo, o capítulo 6 traz as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. 

1.1. Metodologia

Enquanto os capítulos 2 e 3 se baseiam em revisão de literatura, bem 
como entrevistas com especialistas da Embrapa (Sr. Eduardo Delgado 
Assad) e Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ (Sr. 
Sergio de Zen), o capítulo 4 se baseia, em termos de definição de custos 
de produção e curvas de produtividade, em metodologia desenvolvida 
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pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF (coordenação: 
Dra. Maria José Brito Zakia) a partir de demanda da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo. 

Por um lado, o processo de desenvolvimento do estudo do IPEF é des-
crito no item 2.4.1 e seus resultados no item 3.1, por outro, a metodo-
logia, bem como as premissas adotadas são descritas no capítulo 4. É 
também no capítulo 4 que são apresentadas as premissas financeiras 
e tributárias, bem como as relacionadas aos serviços ecossistêmicos 
considerados (água e carbono). 
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2. O Código Florestal e as Atividades Econômicas 
Permitidas em Áreas de Proteção

2.1. Histórico da Legislação Brasileira Sobre o Uso do Solo e 
dos Recursos Naturais para Produção Agropecuária

Visando contextualizar o Novo Código Florestal, listam-se, a seguir, os 
principais marcos jurídicos até a promulgação da nova lei em 2012 (Se-
nar, 2013) e seus posteriores marcos complementares.

1934: Decreto 23.793/1934: Cria conceito de floresta protetora visando 
proteger solo, água e mercados de madeira/lenha e carvão. Define o con-
ceito de Áreas de Preservação Permanente (APP) sem citar sua proteção;

1965: Lei 4.771/1965: Limita uso e ocupação de áreas florestais. Cria e 
define limites para as Áreas de Preservação Permanente (APP), que 
protegem rios, encostas, topos e morros, mangues e restingas. Cria a fi-
gura da Reserva Florestal: cobertura vegetal de 20% e 50% do imóvel, 
dependendo da região do imóvel;

1986: Lei 7.511/1986: Modifica o regime da Reserva Florestal. Modifica 
limites mínimos das APPs, passando de 5 m para faixa de 30 m a 150 m 
em imóveis próximos a rios com largura entre 10 m e 200 m. Rios com 
mais de 200 m de largura requerem APP com largura similar à do rio; 

1988: Constituição Federal: Em seu artigo 225, define que todos têm di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações; 

1989: Lei 7.803/1989: Define que a reposição florestal priorize espécies 
nativas, mas não proíbe o uso de espécies exóticas. Substitui o conceito 
de “Reserva Florestal” por “Reserva Legal”, definindo limites: 20% 
de área preservada nas áreas de Cerrado;
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1996: MP 1.511/1996: Amplia restrição à abertura de área em florestas. Li-
bera o desmatamento em até 20% em ambientes de fitofisionomia florestal;

1998: Lei 9.605/1998 Lei de Crimes Ambientais: Transforma várias infra-
ções administrativas em crime ambiental e define a aplicação de multas;

2000: MP 2.008/2000: Modifica os limites da Reserva Legal em regiões 
de floresta para 80% do imóvel rural;

2001: MP 2.166-67/2001: Substitui os limites da Reserva Legal de 50% 
para 80% nos imóveis da Amazônia e de 20% para 35% no Cerrado. As 
demais regiões e biomas devem ter preservados 20% da propriedade. 
As APPs passam a designar também as faixas marginais dos cursos 
d´água, cobertas ou não por vegetação;

2008: Decreto 6.514/2008: Estabelece penas rígidas para quem des-
cumprir as regras para Reserva Legal e APP. A não averbação da Re-
serva Legal passou a ser crime ambiental, passível de multas diárias. 
Prorrogado o decreto que impedia a aplicação de multas e sanções a 
proprietários ou possuidores de imóveis em situação irregular;

2012: Lei Nº 12.651/2012 (Brasil, 2012a) – Novo Código Florestal: No 
dia 25 de maio de 2012 foi publicado o Novo Código Florestal trazendo 
o conceito de áreas consolidadas. Dispõe sobre a proteção da vegeta-
ção nativa; altera as Leis nos 6.938/1981, 9.393/1996, e 11.428/2006; e 
revoga a Lei 4.771/1965 e todas suas as modificações posteriores;

2012: Lei Nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (Brasil, 2012b). Altera a Lei 
no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da ve-
getação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e 
revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, 
o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;
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2012: Decreto Nº 7.830/2012 (Brasil, 2012c): Em 17 de outubro de 2012 
foi publicado decreto que dispõe sobre: o Sistema de Cadastro Ambien-
tal Rural (SICAR); o Cadastro Ambiental Rural (CAR); normas de caráter 
geral sobre os Programas de Regularização Ambiental (PRA);

2014: Decreto Nº 8.235, de 5 de maio de 2014 (Brasil, 2014): Estabe-
lece normas gerais complementares aos Programas de Regularização 
Ambiental dos estados e do distrito federal, de que trata o Decreto no 
7.830, de 17 de outubro de 2012, institui o Programa Mais Ambiente 
Brasil, e dá outras providências;

2014: Instrução Normativa MMA Nº 2, de 6 de maio de 2014 (Brasil, 
2014d): Estabelece os procedimentos para a inscrição, registro, análi-
se e demonstração das informações ambientais dos imóveis rurais no 
âmbito do CAR, bem como os procedimentos para disponibilização e 
integração dos dados no SICAR.

Vale notar que essa nova Lei Florestal se insere no sistema jurídico am-
biental nacional, conforme ilustrado na Figura 1, emprestada de Imaflo-
ra (2013), e logo deve observar esses outros instrumentos.
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Figura 1. Sistema jurídico ambiental (parcial) aplicado ao meio rural. 
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Fonte: Imaflora (2013). 
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2.2. Lei Nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal

A nova lei florestal, em seu artigo 1º, estabelece o seu objetivo geral:

“Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, as 
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a ex-
ploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 
origem dos produtos florestais e o controle e a prevenção dos incêndios 
florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcan-
ce de seus objetivos”. No mesmo artigo, o Parágrafo único ressalta que 
a lei tem como objetivo o Desenvolvimento Sustentável. Dessa maneira, 
entende-se que a nova Lei busca conciliar a proteção das florestas com 
a promoção do desenvolvimento econômico. 

Além da proteção das áreas de remanescentes de vegetação nativa 
(controle do desmatamento), a utilização do solo, para os imóveis rurais, 
ficou definida em categorias de áreas, objetivando o uso sustentável e 
a proteção dos recursos naturais. São elas:

1. As de preservação permanente (APP): áreas protegidas, que po-
dem ser cobertas ou não por vegetação nativa, tendo como fun-
ção preservar os recursos naturais e a paisagem; proteger o solo; 
e assegurar o bem-estar das populações humanas;

2. As de reserva legal (RL): têm a função de assegurar o uso eco-
nômico de modo sustentável dos recursos florestais, auxiliar na 
conservação e na reabilitação dos recursos naturais;

3. As de uso restrito: são aquelas que necessitam de autorização de 
órgão ambiental estadual para uso alternativo, como as planícies 
pantaneiras, pantanais e áreas com inclinação entre 25° e 45°;

4. As áreas consolidadas: são aquelas com ocupação antrópica pre-
existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 
atividades agrossilvipastoris, bem como os espaços de uso mais in-
tensivo dos recursos naturais que configuram uso alternativo do solo;
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5. As de uso alternativo do solo: são aquelas em que ocorreu a subs-
tituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras 
coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de 
geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, 
assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

Com base nessas categorias de uso e cobertura do solo, têm-se os cri-
térios técnicos para planejamento econômico e ambiental dos imóveis 
rurais, que serão observados nas análises de viabilidade no capítulo 4, 
focando nas áreas de RL e APP, que precisam ser protegidas e manti-
das como florestas.

Para tanto, a data de 22 de julho 2008 é de suma importância, pois para 
o cumprimento dessa lei será considerado o tamanho do imóvel nessa 
data. Dessa maneira, discute-se a seguir a classificação dos imóveis de 
acordo com a área de propriedade. 

2.3. Classificação dos Imóveis para Aplicação da Lei 

Segundo a legislação fundiária brasileira (Lei Nº8.629/93), os imóveis 
rurais podem ser classificados em:

1. Minifúndios: até um módulo fiscal;

2. Pequenas propriedades: com área entre um e quatro módulos fiscais;

3. Médias propriedades: com área entre 4 e quinze módulos fiscais e;

4. Grandes propriedades: área maior do que 15 módulos fiscais.

Considera-se como módulo fiscal uma unidade de medida agrária que 
representa a área mínima necessária para que uma propriedade rural 
seja considerada viável. O tamanho do módulo fiscal varia de 5 a 110 
hectares, conforme o município (para uma lista completa de módulos 
por municípios ver Embrapa, 2012).
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O módulo fiscal já servia de parâmetro para definir os beneficiários do 
PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), que são os pe-
quenos agricultores de economia familiar, proprietários, meeiros, pos-
seiros, parceiros ou arrendatários de até 4 (quatro) módulos fiscais 
(Imaflora, 2013). 

De acordo com o Novo Código Florestal, o módulo fiscal se tornou um 
parâmetro também para definição de Reserva Legal e Áreas de Preser-
vação Permanente, conforme se discute a seguir nos itens 2.4 e 2.5. 

2.4. Reserva Legal

Em áreas abertas, após a data de 22 de julho 2008, o percentual de 
Reserva Legal que deve ser mantido conforme o Novo Código Florestal 
é apresentado na Tabela 1 a seguir. Nota-se que é permitido o cômputo 
das APP no cálculo da Reserva Legal (RL). 

Tabela 1. Percentual de Reserva Legal que deve ser mantido a partir do Novo 
Código Florestal.

Percentual 
(%) Localização Vegetação

80% Amazônia 
legal Floresta

35% Amazônia 
legal Cerrado

20% Amazônia 
legal Campos Gerais

20% Demais 
regiões

Demais 
vegetações

 Fonte: WayCarbon.
Importante notar que, áreas com até 4 módulos fiscais estão isentas da 
responsabilidade de recuperar ou recompor suas áreas de RL. 

Conforme já descrito no Relatório 3, o Novo Código Florestal permite 
que a regularização das áreas de RL ocorra por meio da compensação, 
que pode ocorrer de três formas: 
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1. Contratos entre produtores rurais: mediante assinatura de con-
trato com proprietário de terra que tenha excedente de RL por meio 
de RL averbada ou contrato de servidão (proprietário registra em 
cartório decisão de não desmatar – a área excedente é registrada 
no CAR – Cadastro Ambiental Rural, que é um mapa georreferen-
ciado do imóvel registrado em banco de dados eletrônico único 
da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA). Mais detalhes sobre o 
CAR serão discutidos no item 2.6;

2. Cota de Reserva Ambiental (CRA): Após a inclusão do imóvel no 
CAR, o CRA é emitido pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) 
atestando que há área de vegetação nativa excedente. Cada CRA 
equivale a um hectare de vegetação nativa e pode ser vendido no 
mercado, dentro do mesmo bioma;

3. Doação ao Estado: áreas inseridas no interior de Unidade de 
Conservação de domínio público que não tenha sido ainda desa-
propriada podem ser doadas como forma de compensação.

Neste estudo, foca-se na recomposição econômica da área de RL, que 
pode ocorrer por meio do plantio de espécies nativas intercaladas com 
espécies exóticas, ou seja, em sistemas agroflorestais, conforme o arti-
go 66 do Novo Código Florestal. Para tanto, deve-se observar que as es-
pécies nativas sejam regionais e que a área recomposta com espécies 
exóticas não exceda 50% da RL a ser recuperada. Importante salientar 
que a recomposição deve ocorrer em até 20 anos a partir da assinatura 
do CAR e em uma proporção mínima de 1/10 a cada dois anos. 

A despeito das alternativas à recomposição existentes e outras atenu-
antes previstas no Código, como a previsão de redução, na Amazô-
nia Legal, para até 50% da necessidade de recomposição, quando o 
Município onde a área está inserida tiver mais de 50% de seu território 
ocupado por Unidades de Conservação e/ou Terra Indígenas Homolo-
gadas, todo imóvel pode recompor sua RL de forma econômica, além 
de, é claro, apenas permitir ou apoiar na regeneração natural da área. 
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Portanto, por meio de manejo e exploração sustentável, a Reserva Le-
gal, além de promover a proteção dos recursos naturais, a conservação 
e a reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiver-
sidade e o abrigo e a proteção de fauna e flora nativas, pode ser uma 
oportunidade de diversificação da produção e da renda.

Contudo, além do Novo Código Florestal, devem ser observadas as regras 
estaduais, conforme estabelecido pelo parágrafo primeiro do artigo 59 do 
Novo Código Florestal. A seguir, apontam-se a leis estaduais de São Paulo, 
região definida como de estudo de caso no âmbito deste relatório. 

2.4.1. Reserva Legal no Estado de São Paulo

No estado de São Paulo, o artigo terceiro da Lei estadual Nº 12.927, 
de 23 de abril de 2008 e o decreto Nº 53.939, de 6 de janeiro de 2009 
define as condições mínimas para a recomposição econômica de RL: 

Artigo 3o. O plantio de espécies arbóreas exóticas intercaladas com 
espécies arbóreas nativas ou de Sistemas Agroflorestais (SAF) para a 
recuperação de reservas legais fica condicionado à observação dos 
seguintes princípios e diretrizes:

1. Densidade de plantio de espécies arbóreas: entre 600 (seiscen-
tos) e 1.700 (mil e setecentos) indivíduos por hectare;

2. Percentual máximo de espécies arbóreas exóticas: metade 
das espécies;

3. Número máximo de indivíduos de espécies arbóreas exóticas: 
metade dos indivíduos ou a ocupação de metade da área;

4. Número mínimo de espécies arbóreas nativas: 50 (cinquenta) es-
pécies arbóreas de ocorrência regional, sendo pelo menos 10 
(dez) zoocóricas, devendo estas últimas representar 50% (cin-
quenta por cento) dos indivíduos;

5. Manutenção de cobertura permanente do solo;
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6. Permissão de manejo com uso restrito de insumos agroquímicos;

7. Não utilização de espécie-problema ou espécie-competidora;

8. Controle de gramíneas que exerçam competição com as árvores 
e dificultem a regeneração natural de espécies nativas, tais como 
Urochloa spp, Panicum maximum, Mellinis minutiflora.

Conforme descrito na própria supramencionada Lei estadual, vale notar 
algumas definições, em particular:

1. Espécie zoocórica: espécie cuja dispersão é intermediada pela fauna; 

2. Espécie-problema ou espécie-competidora: espécie nativa ou 
exótica que forme populações fora de seu sistema de ocorrência 
natural ou que exceda o tamanho populacional desejável, interfe-
rindo negativamente no desenvolvimento da recuperação florestal;

3. Sistemas Agroflorestais (SAF): sistemas de uso e ocupação do 
solo, em que plantas lenhosas perenes (árvores, arbustos, pal-
meiras) são manejadas em associação com plantas herbáceas, 
culturas agrícolas e forrageiras e/ou em integração com animais, 
em uma mesma unidade de manejo, de acordo com um arranjo 
espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e intera-
ções ecológicas entre esses componentes.

Como leis estaduais podem ser mais rígidas, porém não mais brandas 
que leis federais, da definição de sistemas agroflorestais da supramen-
cionada Lei do estado de São Paulo, não se considera a possibilidade 
de interação com animais em áreas de RL. De acordo com o Novo Có-
digo Florestal e o Decreto Federal 7.830/2012, o poder público deve 
prestar apoio técnico gratuito à inscrição no CAR de pequenas proprie-
dades ou posses rurais (até 4 módulos fiscais). Nesse sentido, o estado 
de São Paulo estruturou algumas iniciativas, que merecem destaque:
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1. Convênio com Prefeituras Municipais: Cessão dos equipamen-
tos necessários para realização do cadastramento. Em contrapar-
tida, a prefeitura conveniada deve oferecer espaço e profissionais;

2. Poupa tempo do Produtor Rural (PPR): Visando aproximar o pro-
dutor rural de novas tecnologias, incluindo aquelas que facilitam o 
cadastramento rural, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(SAA) do Estado de São Paulo começou a disponibilizar unidades 
móveis técnicas em 79 cidades da região de Sorocaba; 

3. Núcleos Regionais da Coordenadoria de Biodiversidade: Ape-
sar de não terem sido criados para tanto, esses espaços também 
realizam atendimento para apoio à inscrição no CAR de pequenos 
proprietários ou posseiros; 

Além dessas iniciativas, uma página na internet foi criada (http://www.
ambiente.sp.gov.br/sicar/), contendo diversas informações, além das 
acima descritas, bem como as legislações relevantes e um passo a 
passo para o produtor sobre como realizar a inscrição no CAR. Adicio-
nalmente, o estado de São Paulo, via Secretaria de Meio Ambiente, tem 
promovido pesquisas relacionadas à silvicultura de nativas. No âmbito 
do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Instituto de Pes-
quisas e Estudos Florestais (IPEF) foi contratado para realizar estudos 
que buscam identificar e equacionar os entraves para a implantação de 
florestas nativas com finalidade ecológica e econômica.

Dentre os vários resultados, os trabalhos reuniram informações de pes-
quisas já desenvolvidas em um banco de dados na web, caracterizou e 
detalhou a necessidade de recuperação da Reserva Legal do Estado em 
termos de metas a serem alcançadas, e definiu áreas prioritárias para o 
plantio de florestas considerando a importância para a conservação dos 
recursos hídricos e da biodiversidade e a minimização de conflitos com 
atividades econômicas consolidadas. O grupo ainda selecionou espé-
cies madeireiras e não madeireiras adaptadas às diversas fitogeografias 
do Estado, com potencial de mercado e com informações ecológicas e 
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silviculturais, para as quais foi possível construir curvas de crescimento 
espacializadas. Para a avaliação econômica, foram considerados dados 
de produção e crescimento de espécies madeireiras e não madeireiras 
definidas como “carro-chefe” nas diferentes regiões fitogeográficas e 
condições climáticas, além de seus produtos, mercados e preços (mais 
detalhes sobre essa modelagem serão apresentados nos capítulos 4 e 
5). A próxima etapa prevista para o conjunto de estudos mencionados, 
financiada pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), é 
o desenvolvimento de um web-portal para a disponibilização dos dados 
e modelos a todos os interessados, facilitando a apropriação e o uso de 
informações que, de outra forma, ficariam restritas a especialistas. Mais 
interessante ainda é que os projetos de recuperação de reserva legal, por 
meio da silvicultura de nativas com exóticas, gerados pelo modelo dispo-
nibilizado pelo web-portal serão projetos pré-aprovados pela Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado. Esses projetos necessitarão, de acordo 
com o IPEF, de poucos ajustes (em especial, com relação ao polígono a 
ser recuperado e outras características específicas da propriedade rural) 
por um assessor técnico agrícola para que possam, então, ser apresen-
tados para financiamento dentro do Programa ABC. 

Considerando as diversas dificuldades identificadas nos relatórios ante-
riores com relação ao Programa ABC, em especial a falta de capacidade 
técnica, interesse dos técnicos em elaborar projetos mais complexos, 
como os de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), tal iniciativa se 
mostra como uma ferramenta exemplar de capacitação e dissemina-
ção de boas práticas, bem como de desburocratização e eficiência, ao 
menos, em teoria. Na prática, será necessário avaliar com o tempo a 
eficácia dessa ferramenta. Não obstante os esforços do estado de São 
Paulo, conforme estudos do Instituto Socioambiental e do WWF-Brasil, 
a maioria dos estados não está preparada para implementar as novas 
regras do Novo Código Florestal1.

1 http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/estados-ainda-nao-tem-
estrutura-para-implementar-novo-codigo-florestal-diz-sociedade-civil 
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2.5. Áreas de Preservação Permanente

As áreas de preservação de APP que devem ser observadas, conforme 
o Novo Código Florestal, são apresentadas na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2. Áreas de APP que devem ser mantidas a partir do Novo Código 
Florestal. 

Recurso 
hídrico

Largura 
do Rio 

(metros)

Distância* 
(metros) Topografia Localiza-

ção

Tamanho 
da APP 

(metros)
Rios <10 30 - - -
Rios 10 a 15 50 - - -
Rios 50 -200 100 - - -
Rios 200 - 600 200 - - -
Rios >600 500 - - -
Nascentes 
e olhos 
d’água

- - Todas - 50 ou +

Reservató-
rios d’água 
artificiais

- - - Rural/
urbana

Definido 
na Licença 
Ambiental

Lagos e 
lagoas 
naturais

- - - Rural 100

Lagos e 
lagoas 
naturais

- - - Rural 50**

Lagos e 
lagoas 
naturais

- - - Urbana 30

* A partir da borda da calha do leito regular. 
** Corpo d’água com até 20 hectares de superfície.

Fonte: Adaptado de Senar (2013).

Conforme explicado por Senar (2013), de acordo com o Novo Código 
Florestal, são ainda consideradas áreas de APP:

1. Área de APP nas encostas com declividade superior a 45º: A APP 
deverá ocupar o equivalente a 100% na linha de maior declive; 
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2. APP no topo de morros, montes, montanhas e serras com altura 
mínima de 100 metros e inclinação média de 25º ou maior: A APP 
será delimitada a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da 
altura mínima da elevação sempre em relação à base; 

3. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja 
a vegetação; 

4. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

5. Os manguezais, em toda a sua extensão; 

6. As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

7. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanente-
mente brejoso e encharcado;

8. Nota-se que em áreas de inclinação entre 25º a 45º serão permi-
tidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades 
agrossilvipastoris, assim como a manutenção da infraestrutura 
física necessária para essas atividades. Porém, a conversão de 
novas áreas é proibida, excetuadas as hipóteses de utilidade pú-
blica e interesse social;

Em áreas abertas antes de 22 de julho de 2008, o tamanho da APP, que 
deve ser recuperado varia conforme o módulo fiscal, sendo apresenta-
do na Tabela 3 a seguir.

Ainda, segundo Senar (2013), a nova lei permite a manutenção de resi-
dências e de edificações necessárias à atividade rural nas áreas já aber-
tas desde que não haja risco à vida ou à integridade física das pessoas. 
Os imóveis que têm declividade superior 45º, poderão manter suas ativi-
dades, mas sem a abertura de novas áreas. Nas acumulações naturais 
ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispen-
sada a reserva da faixa de proteção, vedada nova supressão de áreas 
de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente. 
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Em termos de atividades econômicas, nota-se que nos imóveis rurais 
com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nos cursos naturais 
d’água e entorno de lagoas e lagos naturais, a prática da aquicultura e a 
infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que autorizada 
pelo órgão competente.

A seção II do Capítulo XIII do Novo Código Florestal, que trata das áreas 
consolidadas em APP, em seu parágrafo décimo terceiro, define os mé-
todos de recomposição de APP. Dentre eles, é permitido, nos imóveis 
rurais de até 4 módulos fiscais, o uso de espécies nativas e exóticas em 
sistemas intercalados, desde que não exceda 50% da área total a ser 
recuperada. Ainda, conforme disposto pelo Artigo oitavo, com base nos 
conceitos do Artigo terceiro, incisos IX e X do Novo Código Florestal, é 
permitido em áreas de APP a intervenção para coleta de produtos não 
madeireiros e para exploração agroflorestal sustentável praticada em 
imóveis da agricultura familiar ou por povos e comunidades tradicionais, 
desde que não descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique a 
função ambiental da área. 

Conforme artigo 61-A do Novo Código Florestal2: “Nas Áreas de Preser-
vação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas 
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008”.

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm 
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Tabela 3. Áreas de APP que devem ser mantidas a partir do Novo Código 
Florestal em áreas abertas até 22 de julho de 2008. 

Recurso 
hídrico

Módulo 
fiscal

Largura do 
Rio (metros) / 

Tamanho

Distância 
(metros) *

Tamanho 
da APP 

(metros)

Largura 
mínima 
(metros)

Rios Até 1 Independente 5** - -
Rios Entre 1 e 2 Independente 8** - -
Rios Entre 2 e 4 Independente 15*** - -
Rios Entre 4 e 10 10 metros 20 - -

Rios Acima de 10
-

50% da 
largura do 

rio. ****
- -

Nascentes 
e olhos 
d’água Todos

Independente - 15 -

Lagos e 
lagoas 
naturais Até 1

Independente - - 5

Lagos e 
lagoas 
naturais Entre 1 e 2

Independente - - 8

Lagos e 
lagoas 
naturais Entre 2 e 4

Independente - - 15

Lagos e 
lagoas 
naturais >4

Independente - - 30

Veredas Até 4 Independente - - 30
Veredas >4 Independente - - 50

* A partir da borda da calha do leito regular. 
** Desde que não ultrapasse 10% do imóvel rural. 
*** Desde que não ultrapasse 20% do imóvel rural. 

**** Mínimo de 30 e máximo de 100 metros.
Fonte: Adaptado de Senar (2013).
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2.6. Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

O processo de adequação dos imóveis rurais, anterior à instituição do 
Novo Código Florestal, dava-se, a partir da apresentação de informa-
ções técnicas do imóvel e pessoais do produtor rural ao órgão ambien-
tal estadual ou municipal que, após análise e aprovação, permitia a 
averbação da reserva legal no cartório de registro de imóveis. 

Para a adequação dos imóveis rurais à nova legislação, foi criado o Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR). Conforme definido pelo Decreto 7.830, 
de 17 de outubro de 2012, o CAR é o registro público eletrônico de 
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finali-
dade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, plane-
jamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, incluindo 
a utilização econômica da APP e RL, bem como as demais atividades 
produtivas desenvolvidas nos imóveis rurais. 

Após a sua regulamentação, que só ocorreu com a Instrução Normativa 
MMA No 2, de 6 de maio de 2014, a adesão deveria ser feita em 1 ano, 
prorrogável por mais 1 ano, totalizando 2 anos de prazo. Ao fazer o 
CAR, se não existirem passivos, ficam cumpridas as obrigações legais 
intrínsecas ao imóvel rural. Caso contrário, um Programa de Regulari-
zação Ambiental (PRA) deverá ser seguido (será discutido no item 2.7). 

Enquanto a produção bibliográfica sobre o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) é restrita, sua relevância para a sustentabilidade agropecuária 
brasileira é muito abrangente. Baseado em dois estudos recentes, um 
do IPEA (2014) e um do IPAM (2014), apresenta-se a seguir uma bre-
ve discussão sobre o CAR, sua importância, bem como seus desafios, 
começando pelo histórico do CAR no País, que se iniciou, por meio de 
experiências regionais, antes mesmo do próprio Novo Código Florestal. 
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2.6.1. Histórico

De acordo com Ropper, citado em IPEA (2014), 21 experiências de pro-
jetos de cadastramento, executadas em nove estados com diferentes 
objetivos de gestão e planejamento, precederam o Cadastro Ambiental 
Rural, como instrumento de regularização ambiental. A seguir, apresen-
tam-se algumas destas. 

Ainda sem esse nome, já em 1999, o Sistema de Licenciamento em Pro-
priedades Rurais (SLAPR), desenvolvido pela Fundação Estadual de 
Meio Ambiente do estado do Mato Grosso, com o apoio do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), por meio do Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais Brasileiras, teve como principal motivação o contro-
le do desmatamento na Amazônia. Até 2006, foram cadastrados 46,5% 
dos quase 48,4 milhões de hectares de área rural do estado. Esse siste-
ma serviu de experiência para implementação de outras ações, como o 
Programa Mato-Grossense de Regularização Ambiental Rural (MT Legal), 
que visa realizar o CAR e o licenciamento ambiental dos imóveis rurais no 
estado. Em setembro de 2012, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(Sema) afirmava ter aprovado e emitido 18.925 cadastros e que o proces-
so de licenciamento abrangia mais de 21,6 milhões de hectares, restando 
somente 29% da área passível de licenciamento ainda não cadastrada, 
segundo Barbant (2012), também citado em IPEA (2014). 

Segundo o IPAM (2014), foi durante o processo de transferência da 
gestão florestal do IBAMA para os estados, que a discussão sobre o 
CAR teve início no Pará, no final de 2006. O Decreto Estadual Nº 1.148, 
de 17 de julho de 2008, instituiu o CAR no estado do Pará como um 
dos instrumentos da Política Estadual de Florestas e do Meio Ambien-
te, obrigando o cadastramento de todo imóvel rural localizado no esta-
do, mesmo que não exerça qualquer atividade rural economicamente 
produtiva. No Pará, definiram-se dois tipos de CAR, um provisório, que 
registra a área da propriedade rural total, e outro definitivo, que é expe-
dido após a aprovação pelo órgão competente. Segundo o IPEA (2014), 
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na base de dados da Sema do Pará estavam cadastrados, em julho 
de 2013, 83.236 imóveis rurais, dos quais 79.278 eram provisórios. O 
CAR provisório deu escala ao cadastramento, além de ter permitido a 
identificação de irregularidades por meio de cruzamento de dados de 
sensoriamento remoto. Porém, o CAR definitivo no Pará representa um 
desafio, visto que as informações apresentadas pelos proprietários e 
posseiros de imóveis rurais devem ser analisadas e aprovadas. 

Outra iniciativa, a Adequação Ambiental de Imóveis Rurais Através da 
Averbação de Reserva Legal, teve início em 2009 com o objetivo de 
identificar e delimitar as reservas legais de 28 municípios que compõem 
a região do Alto Vale do Itajaí. Por meio do apoio aos agricultores no pro-
cesso de adequação ambiental e em parceria com o Ministério do Meio 
Ambiente, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) e 
organizações não governamentais ambientalistas, foram protocolados 
1.602 processos, tendo sido homologados 78,2% destes (IPEA, 2014). 
Os três grandes diferenciais dessa iniciativa são: o bioma (fora da Ama-
zônia Legal); o objetivo (diferente das duas iniciativas apresentadas 
anteriormente, o foco não era o controle do desmatamento, mas sim o 
desejo de gerar economia aos agricultores e pecuaristas da região); e o 
protagonismo municipal e não estadual da iniciativa (IPEA, 2014). 

No âmbito nacional, o CAR se consolidou com a criação do Programa 
Federal de Apoio a Regularização Ambiental, denominado Programa 
Mais Ambiente (PMA), instituído pelo Decreto Nº 7.029, de 10 de de-
zembro de 2009. Contudo, sua implementação não se completou nos 
quase 2,5 anos de existência por diversas razões, como: a participação 
facultativa dos estados; o caráter voluntário da adesão dos proprietários 
e posseiros rurais e, principalmente, devido a debates e incertezas a 
cerca do Projeto de Lei Nº 1.876, de 1999, que veio a se consolidar no 
Novo Código Florestal somente em 2012. Com isso, apenas 2 mil imó-
veis foram cadastrados no PMA até maio de 2012 (IPEA, 2014). 

Do lado positivo, foram capacitados mais de 2 mil gestores ambientais 
estaduais e municipais em metodologias e processos de regularização 
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ambiental e implementação do CAR. Além disso, no período que o PMA 
vigorou foram alcançados outros resultados positivos como: o desenvol-
vimento do sistema de cadastramento no CAR; a aquisição das imagens 
de satélite de todo o País para integrar a base de informações do siste-
ma; o teste da operacionalização de adesão ao CAR, em cooperação 
com a Sema do Rio de Janeiro; e a celebração dos convênios com es-
tados e entidades representativas da agricultura familiar, totalizando um 
repasse de R$ 9,2 milhões (IPEA, 2014). 

2.6.2. Importância

A quantificação e a localização das áreas de uso alternativo do solo, 
bem como a delimitação e a efetiva proteção das APP, RL e áreas de 
uso restrito, como resultado do CAR, é fundamental para a garantia da 
sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira, pois somente 
após a integração dos dados de cada imóvel rural do País, será pos-
sível: identificar a situação exata da cobertura vegetal do território bra-
sileiro nas áreas privadas; promover o planejamento de paisagens e a 
formação de corredores ecológicos; localizar e conectar as RL e APP 
e; subsidiar a implementação de políticas de fomento e de pagamentos 
por serviços ambientais (IPEA, 2014). 

Além disso, essa base de informações poderá apoiar e facilitar as ações 
de licenciamento das atividades no imóvel rural, além de fornecer subsí-
dios para o planejamento da produção agropecuária, otimizando o uso 
das áreas sem vegetação nativa e evitando novos desmatamentos.

A inscrição do imóvel rural no CAR é, ainda, condição obrigatória para 
a adesão ao PRA, que por sua vez gera o termo de compromisso, que 
enquanto estiver sendo cumprido, impede que o proprietário ou possui-
dor seja autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, 
relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.
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É também por meio da inscrição no CAR, que as opções de compen-
sação (detalhadas no item 2.4) se tornam possíveis, bem como todas 
as alternativas de recomposição econômica e a continuidade de ativi-
dades em áreas consolidadas de pequeno produtor rural, como siste-
mas agroflorestais. Segundo o IPAM (2014), em alguns estados onde o 
CAR já existe, “a ele [CAR – nota inserida pelo autor] já são atreladas 
algumas exigências de mercado e a oferta de benefícios fiscais”. Para 
o estado de São Paulo, região de análise do presente trabalho, não foi 
encontrado tal vínculo, contudo. 

O CAR ainda possibilitará, conforme previsto em lei, que produtores 
rurais participem de sistemas de pagamentos por serviços ambientais 
(PSA), incluindo projetos de desmatamento evitado (do inglês REDD). 
A regularização do imóvel rural, que se inicia por meio da inscrição no 
CAR, permite que o produtor rural busque certificações, que valorizem 
seus produtos no mercado. 

Sob a ótica econômica, imóveis rurais que não estejam inscritos no CAR 
a partir de maio de 2017 não poderão mais obter crédito agrícola de 
qualquer natureza com as instituições financeiras (Artigo 78-A do Novo 
Código Florestal). Tal fato pode trazer prejuízos tanto para os produto-
res rurais, que dependem de financiamento de custeio e investimento, 
como para os bancos, em especial, os que têm grande parcela de cré-
dito rural em suas carteiras, como é o caso do Banco do Brasil. Nesse 
sentido, se faz premente que as gerências de agências locais, que têm 
contato direto com produtores rurais, incentivem seus clientes a se ins-
creverem no CAR o quanto antes. 

Para os municípios na Amazônia Legal, a inscrição de 80% do território 
significa, se em conjunto com a redução do desmatamento, sair da lista 
de municípios prioritários no combate ao desmatamento, o que por sua 
vez pode atrair mais investimentos para o município, segundo Portaria 
do MMA – 186/12, que dispõe sobre a lista de municípios com desma-
tamento monitorado e sob controle. 
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Saindo do ponto de vista micro para o macro, o Banco do Brasil, assim como 
os demais bancos, deve somar esforços aos estados e demais partes inte-
ressadas, como a cadeia de valor da agropecuária, para que os estados se 
prepararem para cadastrar os mais de 5 milhões de imóveis rurais do País 
no prazo exigido por lei. Considerando que nos 6 anos de experiência do 
SLAPR no Mato Grasso, menos de 50% dos imóveis foram cadastrados, os 
2 anos, já computando a possível prorrogação de 1 ano permitida, tornam 
o cadastramento um grande desafio. Apesar de não ser pequena, a atua-
ção da The Nature Conservancy (TNC), por meio de seu Programa CAR: Eu 
Apoio!, entre julho de 2010 e julho de 2011, aumentou em 400% os números 
de inscritos nas áreas onde atuou (36 municípios em 11 estados), oferecen-
do apoio técnico aos municípios3, demonstrando que é possível aumentar a 
taxa de cadastramento quando as condições corretas são oferecidas.

Segundo Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN (Federação Brasi-
leira de Bancos), citado em Febraban (2013), “Precisamos aumentar as 
nossas sinergias na implementação do programa. Do contrário, seria 
uma perda para todo o sistema e para o País”. Apesar do reconheci-
mento do desafio e da importância do CAR, sair do discurso significa 
pôr a mão no bolso. Haja vista a quase total predominância do Banco 
do Brasil no Programa ABC e o desinteresse aberto dos demais bancos 
neste outro, mas correlato tema, que entre outros, financia a recupera-
ção ambiental (ABC Ambiental), falta-nos evidência para afirmar que o 
setor bancário está, de fato, disposto a encarar o desafio. 

Nesse sentido, o Banco do Brasil, que já vem atuando isoladamente e 
em conjunto com outros importantes atores como a Agência Nacional 
de Água (ANA) e o próprio WWF-Brasil, demonstrando liderança, pode 
aproveitar esse momento de virada na agropecuária brasileira para se 
consolidar como agente de mudança chave, fortalecendo as iniciativas 
em andamento, bem como criando ou expandindo suas próprias, con-
forme será discutido no próximo relatório. 

3 http://www.tnc.org.br/nossas-historias/noticias-recentes/cadastro-ambiental-rural-car.xml 
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2.6.3. Desafios

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) 
em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais (UGMF) pro-
curou: avaliar os efeitos do CAR sobre o desmatamento; identificar as prin-
cipais motivações dos diferentes atores (governo, município e produtores) 
para apoiarem e aderirem ao CAR e; levantar os principais desafios para a 
implementação do cadastro na Amazônia e no País (IPAM, 2014). Para tanto, 
o estudo, após harmonização de dados, analisou a dinâmica de desmata-
mento em 19.191 e 3.548 imóveis rurais que se inscreveram no CAR, nas 
iniciativas discutidas acima, no Pará e Mato Grosso, respectivamente, no 
período de 2008 e 2012. Para detalhes metodológicos, ver IPAM (2014). 

Em termos de efeitos do CAR sobre o desmatamento, o estudo conclui 
que: o CAR teve efeito significativo na redução do desmatamento nas 
propriedades até quatro módulos fiscais em ambos os estados e entre 
quatro e 15 módulos naquelas estabelecidas somente no Pará. Inde-
pendentemente do estado, a redução do desmatamento nas proprieda-
des de maior tamanho (acima de 15 módulos fiscais) não foi perceptível. 

Em termos das motivações dos produtores rurais para desmatarem, o 
estudo aponta que: a percepção de falta de capacidade de monitora-
mento e controle pelos órgãos de fiscalização de detectar os pequenos 
desmatamentos (ex.: nas bordas), bem como a percepção de impuni-
dade para os grandes desmatamentos, foram os grandes motivadores 
de desmatamento mesmo em propriedades já inscritas no CAR. Fica 
evidente, portanto, a necessidade de monitoramento sistemático e fis-
calização punitiva nos casos cabíveis. 

Apesar de o estudo apontar que houve uma redução no interesse dos 
produtores rurais na inscrição do CAR devido à possibilidade de apli-
cação de multas no período estudado, com o Novo Código Florestal, as 
penalidades são muito mais severas (ex.: sem acesso a qualquer tipo 
de crédito), conforme discutido no item anterior, bem como as oportuni-
dades desperdiçadas (ex.: possível participação em PSA). 
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Dessa maneira, a percepção dos produtores rurais deve mudar/ter mu-
dado. Caso ainda isso não tenha ocorrido, é válido apontar para a ne-
cessidade de disseminação tanto das penalidades, como e especial-
mente dos benefícios, visto que se considera que incentivos são mais 
eficientes em mudanças de comportamento. 

Dentro desse contexto, a linha do Programa ABC deve ter boa atrativida-
de para todas as finalidades existentes. Porém, o conhecimento sobre as 
novas tecnologias e seus benefícios, bem como do próprio Programa ABC 
ainda não estão difundidos à altura do desafio imposto, seja pelo Plano 
ABC, conforme discutido no relatório 4. Esforços mais amplos e efetivos 
de comunicação e capacitação são essenciais, portanto, e formarão, em 
conjunto com o monitoramento e a maior interlocução entre as partes inte-
ressadas, a base de recomendações de melhorias no relatório 6. 

Tendo em vista o Novo Código Florestal e a partir dos resultados obser-
vados no estudo do IPAM (2014), o mesmo aponta para três recomen-
dações, que considera fundamentais: 

1. Apesar da necessidade de inscrição no CAR para a obtenção de 
crédito agrícola a partir de 2017, não há menção no Novo Código 
Florestal sobre o vínculo de aderência ao termo de compromisso 
do PRA e a liberação de crédito, segundo o IPAM (2014). Dessa 
maneira, o estudo aponta para a necessidade da exigência desse 
vínculo, sugerindo que indicadores do nível de legalidade dentro 
do CAR, como a porcentagem de propriedades cadastradas que 
desmataram ilegalmente a cada ano, sejam monitorados. Tal su-
gestão reitera as recomendações feitas nos relatórios anteriores 
(2, 3 e 4) sobre a falta de monitoramento do Programa ABC, sa-
lientando a urgência de sua implementação;

2. O CAR, no âmbito do Novo Código Florestal, prevê a capacidade 
de estabelecer os responsáveis pelo desmatamento. No entanto, 
segundo o IPAM (2014), questões legais ligadas à comprovação 
da materialidade e autoria do desmatamento ainda não estão cla-
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ras, sendo necessário que o judiciário e o executivo encontrem um 
consenso sobre o caminho a ser percorrido para a devida respon-
sabilização. Uma vez definido o caminho, o estudo sugere, apon-
tando para a demora de processos judiciais no País, que meca-
nismos de advertências, especialmente para casos de pequenos 
desmatamentos (sem reincidência) sejam implementados. Dessa 
maneira, os autores do estudo entendem que a percepção sobre 
falta de monitoramento e punição entre os produtores rurais seria 
reduzida, diminuindo o desmatamento ilegal de maneira efetiva, o 
que pode não ocorrer, caso a recomendação não seja observada; 

3. Por fim, o estudo, recomenda o máximo de transparência possível 
com relação aos dados do CAR. Dessa maneira, aponta o estu-
do, eventuais desmatamentos dentro de propriedades inscritas no 
CAR poderiam ser usados pelas cadeias de valor, que buscam a 
sustentabilidade de fornecedores, incluindo compras de gover-
nos, para diferenciar produtores rurais, beneficiando aqueles que 
demonstrem melhor conduta em suas propriedades. Ao mesmo 
tempo, compradores, bem como financiadores, estariam se prote-
gendo de riscos legais e reputacionais. 

2.7. Programa de Regularização Ambiental (PRA)

Segundo o Decreto Nº 7.830, 17 de outubro de 2012, serão instituí-
dos, no âmbito da União, dos estados e do distrito federal, Programas 
de Regularização Ambiental (PRA), que compreenderão o conjunto de 
ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e pos-
seiros rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização 
ambiental, com vistas ao cumprimento do disposto no Novo Código 
Florestal. Em 2014, por meio do Decreto Nº 8.235, foram estabelecidas 
as normas gerais complementares aos Programas de Regularização 
Ambiental dos estados e do distrito federal, de que trata o Decreto no 
7.830, de 17 de outubro de 2012, instituindo o Programa Mais Ambien-
te Brasil e dando outras providências.
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De maneira simplificada, o processo de regularização do imóvel, diante 
do Novo Código Florestal, segue os seguintes passos:

1. Inscrição no CAR dos dados requeridos no sistema do órgão 
competente via internet. O Sistema de Cadastro Ambiental Rural 
(SICAR) nacional ou os sistemas estaduais disponibilizados pe-
los entes federados; 

2. O CAR, com ou sem passivo ambiental, é analisado e formaliza-
do por meio da emissão de recibo, conforme Instrução Normativa 
MMA Nº - 2, de 6 de maio de 2014;

3. No caso de haverem passivos ambientais antes de 22 de julho de 
2008, é necessário firmar Termo de Compromisso Padrão, que 
inclui a definição do Plano de Recuperação de Área Degradada 
(PRADA), que deve ser analisado pelo órgão ambiental compe-
tente, considerando, entre outros, os objetivos e metas nacionais 
para florestas, a evolução da regularização das propriedades e 
posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima 
florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais.  Uma 
vez que o PRADA é aceito, o CAR é formalizado por meio da emis-
são de recibo, conforme Instrução Normativa MMA Nº - 2, de 6 de 
maio de 2014. Nota-se que o termo de compromisso firmado po-
derá ser alterado em comum acordo, em razão de evolução tecno-
lógica, caso fortuito ou força maior, mas somente pelo proprietário 
ou possuidor do imóvel.

Observando o Novo Código Florestal, a partir da assinatura do termo de 
compromisso, serão suspensas as sanções e punibilidades decorrentes 
das infrações anteriores a 22 de julho de 2008, conforme discutido an-
teriormente. Uma vez cumpridas as obrigações estabelecidas no termo 
de compromisso de regularização ambiental, nos prazos e condições 
nele estabelecidos, as referidas sanções e multas serão consideradas 
como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente.
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Porém, no caso de descumprimento do termo de compromisso, o curso 
do processo administrativo será retomado, sem prejuízo da aplicação 
da multa e das sanções previstas no termo de compromisso, bem como 
serão adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do 
processo criminal. 

Para infrações ao Novo Código Florestal, após 22 de julho de 2008, o 
órgão ambiental poderá notificar o infrator, que deverá apresentar de-
fesa no prazo previsto na notificação, sob pena de ter sua propriedade 
embargada ou interditada, paralisando as atividades produtivas. Com a 
apresentação da defesa ao órgão ambiental, o processo administrativo 
se inicia, sendo levado à apreciação do Conselho de Meio Ambiente, 
última instância que dará o parecer final. 

Nota-se, no entanto, que o Decreto Nº 7.830, 17 de outubro de 2012, trouxe 
certa incerteza jurídica com relação aos Termos de Ajustamento de Conduta 
– TAC, assinados com o Ministério Público antes do Novo Código Florestal, 
segundo o Observatório Florestal4. Isso porque o artigo 12 do supracitado 
Decreto prevê a possibilidade de rever o acordo para aplicar a regra menos 
severa ao produtor rural, que é o Novo Código Florestal. Por outro lado, o ju-
diciário, segundo o Observatório Florestal, tem se mostrado, na maioria dos 
casos analisados, contrário à revisão dos TAC, pois estas são decisões já 
transitadas em julgado. Conclui o Observatório Florestal que tal possibilida-
de de revisão de TAC “servirá, apenas, para desviar esforços da restauração 
florestal, que serão gastos em embates judiciais inúteis. Infelizmente, trouxe 
insegurança num campo que já estava praticamente pacificado”.

Muito além da análise do Observatório Florestal, três pareceres favo-
ráveis às ações diretas de inconstitucionalidade (ADIN) questionando 
artigos do novo Código Florestal foram enviados ao Supremo Tribunal 
Federal, em julho de 2014, sustentando que diversos pontos do novo 
código violam o dever geral de proteção do ambiente e a exigência 
constitucional de reparação de danos ambientais e que, portanto, de-
vem ser impugnados. São elas:

4 http://www.observatorioflorestal.org.br/?p=1479
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ADIN 49015: Os dispositivos legais da Lei 12.651/12 disputados são: 
art. 12, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º; art. 13°, § 1°; art. 15; art. 48, § 2°; art. 
66, §3º, § 5º, lI, III e IV e § 6ºe 68. Ainda, disputa-se a interpretação do 
art. 28 da Lei 12.651/12, conforme a constituição.

ADIN 49026 7: Os dispositivos legais da Lei 12.651/12 disputados são: § 3º 
do art. 7º; § 4º e § 5º do art. 59 e artigos 60, 61-A, 61-B, 61-C, 63, 67 e 78. 

ADIN 49038: Os dispositivos legais da Lei 12.651/12 disputados são: ar-
tigo 3º, incisos VIII, alínea b, IX, XVII, XIX e parágrafo único; artigo 4º, III, 
IV, parágrafos 1º, 4º, 5º, 6º; artigos 5º, 8º, parágrafo 2º; artigos 11 e 62.

No que tange a esse relatório, o impacto pode ser grande, visto que, 
entre outras, a autorização de plantio de espécies exóticas em 50% da 
área para recompor reserva legal (art. 66, parágrafo 3º) pode vir a ser 
considerada inconstitucional. 

5 Ministério Público Federal: http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/adis-
propostas/adi_4901_peticao_inicial_-_parte_1.pdf/view 

6 Ministério Público Federal: http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/adis-
propostas/adi_4902_peticao_inicial_-_parte_1.pdf/view 

7 Ministério Público Federal: http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/adis-
propostas/adi_4902_peticao_inicial_-_parte_2.pdf/view 

8 Ministério Público Federal: http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/adis-
propostas/adi_4903_peticao_inicial_-_parte_1.pdf/view 
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3. Recomposição Econômica de Áreas de Proteção 
Florestal

3.1. Iniciativas e Histórico de Pesquisa de Silvicultura de Nativas

Os trabalhos e estudos do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 
(IPEF), brevemente apresentados no item 2.4.1, se iniciaram em abril de 
2010 com o lançamento do Programa Cooperativo Silvicultura de Nati-
vas (PCSN). Esse programa foi estruturado em duas linhas de pesquisa 
e duas linhas de desenvolvimento, a saber:

Linha de Pesquisa 1: Recuperação e/ou restauração florestal de áreas 
degradadas (APP e RL);

Linha de Pesquisa 2: Silvicultura de espécies nativas com objetivo eco-
nômico (produção e geração de renda a partir de produtos florestais 
madeireiros e não madeireiros);

Linha de desenvolvimento 1: Programa de capacitação, formação 
e comunicação; 

Linha de desenvolvimento 2: Questões legais e políticas públicas.

Tendo definido como sua missão: i) disponibilizar informações técnicas 
e científicas para os diferentes setores da sociedade e participar, de 
maneira estruturada, das discussões para o aperfeiçoamento legal; ii) 
interagir e trabalhar de forma conjunta com outras instituições de pes-
quisas; iii) contribuir para que a ciência florestal se torne mais acessí-
vel a diferentes públicos. O Programa levou a resultados expressivos, 
como será apresentado a seguir. Além disso, o Programa demonstra 
não só a importância da interlocução de diferentes atores, mas também 
o papel fundamental que o setor privado (o IPEF é uma associação das 
principais empresas nacionais ligadas ao setor florestal) pode ter para 
a sustentabilidade da agropecuária brasileira, seja pela disponibilidade 
de recursos técnicos ou financeiros. 
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Antes do lançamento do Programa, a silvicultura de espécies nativas 
já fazia parte das atividades do IPEF desde a década de 1980, quando 
foi firmado um convênio entre a Companhia Energética de São Paulo 
(CESP) e o IPEF para pesquisa em restauração florestal, voltada à res-
tauração das margens dos grandes reservatórios da CESP e seus tribu-
tários. Esse convênio gerou “dados importantíssimos e é considerado 
uma referência histórica no que concerne à ecologia e à restauração de 
florestas no Brasil” (IPEF, 2010). A seguir, listam-se alguns dos resul-
tados do PCSN, considerados como mais relevantes, encontrados em 
IPEF (2010, 2011, 2011b, 2012a, 2012b e 2013):

1. 2010: Elaboração de lista de 167 espécies com potencial para uti-
lização em restauração para futuros estudos e detalhamento de 
tratos silviculturais. 2011: Avaliação das espécies sob o ponto de 
vista da presença ou não de espécies com potencial de invasão ou 
de se tornar uma espécie problema. Das 172 espécies analisadas, 
56 foram consideradas fornecedoras tanto de produtos madeireiros 
quanto de não madeireiros, 97 fornecedoras exclusivas de produ-
tos madeireiros e 19 exclusivas de produtos não madeireiros. Das 
espécies fornecedoras exclusivas de produtos madeireiros, 49 já 
têm registro de algum tipo de experimentação ou de informações 
silviculturais. Foram consideradas madeireiras promissoras nove 
dessas espécies, e não madeireiras potenciais, oito delas. 92 espé-
cies foram consideradas com potencial para uso em sistemas agro-
florestais e com funções múltiplas. 2012: Identificação e avaliação 
de 6 modelos de florestas nativas ou mistas para o estado de São 
Paulo nos biomas mata atlântica e cerrado, com 13 espécies “carro 
– chefe” e com os respectivos custos e tratos culturais;

2. 2010: Delineamento e acompanhamento da implantação de expe-
rimentos no campo para diferentes regiões e biomas. 2011: Expe-
rimentos para o método de controle de Pinus e de Eucalipto mais 
adequado em APP, levando-se em conta aspectos ambientais, 
econômicos e de segurança do trabalho;
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3. 2010: Em parceria com o Instituto Hórus, indicar métodos, dosagens 
e formas de aplicação para controle químico de gramíneas e arbó-
reas exóticas invasoras em florestas nativas. Para uma lista dos in-
gredientes ativos liberados para diferentes espécies, bem como os 
demais trabalhos do Instituto Hórus, no que tange a espécies inva-
soras (banco de dados com espécies e fotos, métodos de controle, 
legislação correlata, entre outros) visite: www.institutohorus.org.br; 

4. 2010: Em parceria com a empresa de comunicação para susten-
tabilidade – Planetária (www.planetariasol.com.br), realizou cursos 
de capacitação destinados aos profissionais de comunicação nos 
temas Código Florestal; Água e Floresta; Refazendo as florestas; 
Integrando Produção e Conservação; Estratégias de comunicação;

5. 2010: Elaboração de guia para a avaliação de viveiros florestais, 
que teve como principal objetivo o estabelecimento e a organiza-
ção de parâmetros de qualidade para a verificação (e no caso de 
empresas, pode ser utilizado como material para a homologação) 
da adequação legal, ecológica e socioambiental de viveiros for-
necedores de mudas florestais nativas. 2012: Levantamento da 
infraestrutura existente para viabilizar a atividade florestal com es-
pécies nativas (viveiros, serrarias, etc.) e indicação de lacunas;

6. 2010: Em parceria com o Laboratório de Ciências Biológicas - 
LCB/Esalq/USP, elaboração de guia fotográfico para identificação 
de plântulas recém-germinadas, composto de fotos de diversas 
espécies florestais nativas;

7. 2010: Participação na criação e estruturação da Rede Brasilei-
ra de Restauração Ecológica (REBRE), outra iniciativa referência 
sobre a restauração ecológica no Brasil. Dentre os programas da 
REBRE, destacam-se: Rede de Sementes de Árvores Nativas (ob-
jetivo: aumentar a diversidade florística e genética das sementes 
utilizadas nos esforços de restauração ecológica); Centro de Re-
ferência em Recuperação de Áreas Degradadas - Oeste Baiano 
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(objetivo: produção, difusão e promoção de tecnologias de Recu-
peração de Áreas Degradadas no bioma Cerrado); Restauração 
ecológica de ambientes ripários sob influência de atividades agrí-
colas e urbanas em mananciais de três bacias hidrográficas (ob-
jetivos: geração de métodos práticos e econômicos de restauro, 
protocolos e programas de monitoramento do manejo de áreas de 
restauro). Para mais detalhes dessa iniciativa e seus programas, 
visite: www.rebre.org; 

8. 2011: Estabelecimento de parceria com e Embrapa Norte para ela-
boração do projeto “Construção de boas práticas de bom manejo 
para extrativismo do Babaçu por quebradeiras de coco, Piauí”;

9. 2011: Em parceria com a Coordenadoria de Biodiversidade e Re-
cursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente/SP, foram ela-
borados protocolos de monitoramento de áreas em restauração, 
como contribuição para a evolução da normatização estadual no 
tema para o estado de São Paulo;

10. 2012: Proposição de indicadores e valores de referência para a 
avaliação de funções ecológicas e econômicas de florestas plan-
tadas. 2013: Definição de critérios e mapeamento das áreas prio-
ritárias para o plantio de florestas nativas com fins econômicos. 
O principal resultado obtido nesse trabalho foi demonstração de 
que há espaço para a implantação da RL no estado de SP sem 
competir com a atividade agropecuária já instalada;

11. 2012: Foi também, dessa parceria, que um workshop inicial foi pre-
parado, objetivando identificar modelos, instrumentos, mecanismos 
de financiamento e políticas públicas para viabilizar a restauração de 
florestas em larga escala, levantado o que existe e o que precisa ser 
feito para que a restauração seja economicamente viável. O even-
to contou com cerca de 80 participantes de instituições ambientais 
governamentais e não governamentais, universidades e setor priva-
do. No descritivo do evento (IPEF, 2012b) contendo as discussões, 
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ficam claras as dificuldades e desafios impostos aos participantes. 
Esses desafios serão discutidos no item 3.2 a seguir. Contudo, por 
meio dos esforços mencionados, em 2013, chegou-se aos seguin-
tes resultados da avaliação de metas estaduais, retorno econômico 
e investimento necessário para recomposição de RL no estado de 
SP: estimou-se que a recomposição de RL no estado de SP será de 
cerca de 420.000 hectares, requerendo investimentos acima de R$ 
11 bilhões; a análise, ainda, demonstrou que a atividade florestal é 
sempre melhor que a da pastagem (relação entre a remuneração da 
pastagem versus atividade florestal variou entre 1,87 de 3,40), porém 
nem sempre paga o valor da terra (relação entre valor da terra e a 
remuneração da atividade variou entre 0,60 e 3,84), mas pode ser 
tratada como uma alternativa interessante para o estado de SP (TIR 
variou entre 11% e 15%). Avaliou-se, por fim, que vários municípios 
teriam potencial para tornarem-se polos madeireiros. Não foram esti-
mados impactos no PIB estadual nem geração de empregos e renda; 

12. 2013: Em parceria com o Instituto Ipê (www.ipe.org.br), que já re-
alizava trabalho similar, foi criado banco de dados reunindo biblio-
grafia sobre o tema “Silvicultura de Nativas”, incluindo a digitaliza-
ção de documentos técnicos e científicos disponíveis em formato 
não digital. Ao todo 551 documentos foram cadastrados, estando 
disponíveis para os associados e parceiros do IPEF. Ainda sob 
coordenação do Instituto Ipê foi criado um banco de dados sobre 
espécies nativas do estado.

Além dos estudos e pesquisas elaborados pelo IPEF e seus vários par-
ceiros, outras iniciativas, identificadas neste trabalho, valem ser nota-
das, mesmo que pouco tenham a contribuir para o objetivo final deste 
relatório, que é a análise de viabilidade econômico-financeira de recom-
posição de RL e APP:

1. A Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CO-
NERH No 50/09 do estado da Bahia criou o Programa Estadual 
de Restauração e Conservação das Matas Ciliares e Nascentes 
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da Bahia – PERMAC. O PERMAC é formado por três eixos estraté-
gicos estruturantes: eixo 1. Restauração Florestal; eixo 2. Susten-
tabilidade da Restauração; eixo 3. Gestão do PERMAC. O eixo 1, 
Restauração Florestal é composto por várias metas, dentre elas, 
estabelecer um plano de comunicação do PERMAC. E dentro des-
se eixo foi elaborado um material didático: Manual sobre Restau-
ração e Conservação de Matas Ciliares e Nascentes como instru-
mento de capacitação, contendo todas as etapas envolvidas na 
restauração florestal e conservação de matas ciliares e nascentes 
(Damasceno, A. 2011). Enquanto o Volume I apresenta as Noções 
sobre Restauração de Matas Ciliares, o Volume II apresenta Mo-
delos de Restauração. Porém, não foram encontrados no supraci-
tado Manual dados quantitativos que pudessem nortear o objetivo 
do presente trabalho, que é a avaliação econômica de recupe-
ração de RL e APP. Para mais detalhes, visite: http://www.seia.
ba.gov.br/planos-e-programas/programa-de-restaura-o-e-conser-
va-o-de-matas-ciliares-e-nascentes; 

2. O Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP), sediado 
no Rio Grande do Sul, vem desenvolvendo, no decorrer de sua 
história, diversos trabalhos e projetos na área, demonstrando que 
sistemas agroflorestais podem aliar preservação e produção de 
alimentos. Apesar das várias publicações disponíveis no site do 
CETAP (http://cetap.org.br), não se identificou material que supor-
tasse os objetivos do presente trabalho;

3. Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF), da Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de 
São Paulo (ESALQ/USP), que atua há 13 anos no desenvolvimento 
de pesquisas aplicadas que permitem o melhor planejamento am-
biental e agrícola da propriedade rural, incluindo a conservação 
de APP e RL. Com forte ênfase acadêmica, mas também em tra-
balhos práticos, em seu sítio de internet (http://lerf.eco.br) inúme-
ros artigos, teses de doutorado e mestrado, guias, entre outros, 
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foram pesquisados no intuito de encontrar trabalhos que conside-
rem as variáveis financeiras explicitamente e com o nível de deta-
lhamento necessário para a criação de fluxos de caixa da implan-
tação de silvicultura de nativas. A despeito do grande acervo, não 
foram encontrados dados que pudessem subsidiar uma análise 
de viabilidade, conforme proposto neste trabalho, à exceção de 
um estudo para a Amazônia, contemplando as espécies casta-
nha-do-pará, andiroba, paricá e taxi-branco, que tiveram custos 
totais de implantação até o ano 6 de apenas R$ 3.300 por hectare. 
Esse estudo contempla um período de 30 anos e apresenta bons 
indicadores financeiros: TIR = 21,7% e fluxo de caixa acumulado 
positivo já no sexto ano (Brienza et al., 2008). Durante os 13 anos 
dessa iniciativa e seus 87 Programas de Adequação Ambiental 
(PAA), em áreas com dimensões médias de mais de 8.000 mil 
hectares, os custos médios têm sido de R$ 11.000 por hectare 
para os dois primeiros anos, sendo acrescidos entre 20 e 30% se 
forem usadas empresas terceirizadas para o serviço (IPEA, 2014). 
Os dados detalhados destes 87 PAA não estão disponíveis, talvez 
por serem trabalhos para empresas privadas;

4. Embrapa Cerrado: Apesar dos inúmeros estudos, iniciados há 
mais de 10 anos neste centro de pesquisa e que estão disponíveis 
no sítio de internet da Embrapa Cerrado - http://www.cpac.embra-
pa.br/quadro/474, não foram encontrados dados que pudessem 
levar aos objetivos deste estudo. Apesar das tentativas de contato 
direto com o coordenador do Núcleo de Manejo e Conservação 
dos Recursos Naturais da Embrapa Cerrado, esse esforço não 
levou a novas descobertas que auxiliassem no presente trabalho;

5. Dados de campo (fornecidos pela WWF-Brasil): Recomposição de 
APP hídrica no estado de São Paulo em áreas previamente usadas 
para o cultivo de cana-de-açúcar (dados de 2013/2014). Custo 
total de R$ 24.500 por hectare (ha), sendo divididos da seguinte 
maneira: implantação = R$ 8.705,00/ha + manutenção ano 1 = 
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R$ 6.725,00/ha; manutenção ano 2 = R$ 4.800,00/ha; manutenção 
ano 3 = R$ 4.270,00/ha. A APP em restauração fica em proprieda-
de com área maior que 4 módulos fiscais, logo, a recomposição 
não pode ser feita em sistemas agroflorestais (uso econômico). 
Dessa maneira, apresentam apenas os custos, sem perspectivas 
de receitas oriundas do plantio, assim como não foram disponi-
bilizadas as espécies utilizadas. Dessa maneira, os dados, que 
também são pouco detalhados, não contribuem para o objetivo 
do presente trabalho, no que tange à viabilidade econômica de 
recuperação de APP hídricas. Entretanto, como será discutido no 
item 3.4, existem vários benefícios tangíveis, mesmo que ainda 
não quantificados para este caso em particular. Nota-se que, con-
forme, levantamento em campo feito pela equipe da WWF-Brasil, 
esses custos envolveram empresa terceirizada local, na modali-
dade de contratação de empreitada global. Caso a empresa con-
tratada não fosse local, os custos aumentariam em torno de 40%. 
Algumas das dificuldades evidenciadas incluem: desistência de 
mão de obra; áreas mais próximas de remanescentes em termos 
de integridade foram evitadas devido ao substancial aumento de 
custos que essa abordagem acarretaria; impossibilidade de me-
canização em algumas áreas acarretaram em aumento dos cus-
tos. Observou-se, por fim, que os custos finais, podem ter grande 
variação, dependendo ainda de variáveis como: do tamanho da 
área; localidade; facilidade de acesso; declividade; tipo de ve-
getação exótica a ser combatida no local (ex.: capim colonião, 
Napier, brachiaria, etc.). 

Conforme descritivo do Workshop organizado pelo IPEF em 2011, que 
contou com mais de 80 especialistas (IPEF, 2012b) “há carência de tra-
balhos que preencham as importantes lacunas de informações silvicul-
turais para espécies nativas, quando comparadas a espécies exóticas 
produzidas em larga escala, como pinus e eucalipto. Há ainda carência 
de dados industriais, financeiros e organizacionais. Disso decorre um 
dos entraves para a adoção de sistemas florestais de nativas, pois com 
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a base de dados atual, não é possível garantir se um modelo implan-
tado hoje trará resultados positivos no futuro”. Observando os dados 
apresentados das iniciativas listadas acima, fica evidente a supramen-
cionada carência de dados e a substancial variabilidade de custos en-
volvidos – de R$ 3.300/ha até mais de R$ 24.000/ha.

Depois dos esforços de pesquisa, incluindo em campo, para a rea-
lização deste trabalho, considera-se que os estudos mais bem es-
truturados, abrangentes e detalhados, mesmo que só considerem o 
estado de São Paulo, são originários da parceria entre o IPEF e a Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. Nota-se, ainda, 
que devido às características consideradas nos estudos, conforme 
serão apresentadas no capítulo 4, muitos dos modelos gerados tam-
bém serão válidos, ao menos, nas áreas próximas às divisas do esta-
do de São Paulo, expandindo um pouco os resultados. De qualquer 
maneira, cabe ressaltar o grande valor da expansão dos estudos fei-
tos em São Paulo para as demais regiões do País. A iniciativa, como 
ferramenta de capacitação, é exemplar e poderia ser replicada con-
siderando outras finalidades do Programa ABC, em particular para 
a finalidade ABC – Integração, finalidade que prevê técnicas que 
podem ser consideradas tanto de mitigação quanto de adaptação às 
mudanças climáticas. 

A seguir, apresentam-se de maneira sucinta os princípios básicos para 
a adequação ambiental de propriedades rurais, sejam em áreas de Re-
serva Legal ou APP. Na sequência, apresentam-se as funções ecológi-
cas dessas áreas e os benefícios que trazem ao serem restauradas. 

3.2. Princípios para Programas de Adequação Ambiental 

Programas de Adequação Ambiental (PAA), segundo IPEA (2014), bus-
cam “garantir o planejamento ambiental e agrícola da propriedade rural 
no contexto da paisagem regional, promovendo a transformação dos 
usos da terra, muitas vezes semelhantes a uma simples “mineração dos 
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recursos” (por exemplo, água, solo, etc.), e estimulando melhor gestão 
e aproveitamento dos recursos disponíveis”. Atualmente, PAA são sus-
tentados em cinco princípios:

1. Sempre observar e considerar o potencial de autorrecuperação 
das áreas irregulares, que deveriam estar cobertas por formações 
naturais, por meio da avaliação das características locais e do 
entorno, considerando o uso atual e o histórico de degradação; 

2. Utilização de elevada diversidade de espécies nas ações de res-
tauração, pois estas aumentam as chances de restauração dos 
processos ecológicos e, consequentemente, de sua perpetuação 
no tempo – principalmente em paisagens muito fragmentadas his-
toricamente, com poucos fragmentos naturais, geralmente muito 
isolados e degradados; 

3. Devido à grande heterogeneidade de situações, é necessária a 
indicação de ações diferenciadas de restauração para cada situ-
ação de degradação, o que por sua vez aumenta as chances de 
sucesso. Isso quer dizer que não há receitas de bolo e que avalia-
ções, in loco, serão sempre recomendáveis; 

4. O estabelecimento das ações indicadas deve permitir a autossu-
ficiência dos executores das ações de adequação ambiental, ou 
seja, toda a orientação necessária deve ser elaborada de forma 
clara pelos consultores, incluindo o que se refere à aquisição de 
mudas e implementação das técnicas recomendadas; 

5. A adequação ambiental deve ser integrada à adequação agrícola, re-
definindo, se for o caso, as áreas produtivas de forma a potencializar 
sua produção com o menor impacto ambiental possível (IPEA, 2014). 

Os arranjos propostos no capítulo 4 observam, portanto, esses princí-
pios na modelagem, expondo claramente as premissas adotadas, em 
especial, quanto à caracterização inicial e das condições iniciais das 
áreas a serem recompostas (princípios 1 e 3). Ao menos dois arranjos 
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incorporaram claramente o princípio 2, que versa sobre a importância 
da alta diversidade de espécies na implantação, respeitando os limites 
técnicos e de conhecimentos atuais, como por exemplo quebra de dor-
mência de espécies nativas. 

Considerando o conhecimento acumulado durante este trabalho com 
relação à falta de disseminação de tecnologias e a dificuldade de, por 
exemplo, pecuaristas se tornarem de repente silvicultores, além da cla-
ra falta de experiência na silvicultura de nativas, mesmo entre especia-
listas, entende-se como essencial para o cumprimento do princípio 4 
que produtores rurais tenham assistência técnica estendida, algo que 
foi considerado no modelo também em termos de custos.

Observa-se que o princípio 5 não poderá ser aplicado na modelagem, 
uma vez que tal ação só pode ser feita caso a caso. 

3.3. APP Hídrica

Conforme já discutido no capítulo 2, apenas propriedades rurais considera-
das de pequeno porte e de agricultura familiar podem usar sistemas agro-
florestais para a recomposição de APP, ou seja, que tenham alguma receita, 
além dos benefícios ambientais que serão discutidos no item 3.4 a seguir. 

Nesse estudo os arranjos para a recuperação de RL e APP não serão 
distintos, observando apenas que um dos arranjos considera, dentre as 
nativas identificadas, as mais apropriadas para áreas de APP hídricas. 

Notando o princípio acima, que prevê que não existem “receitas de bolo”, 
para a recuperação de matas ciliares, definem-se 11 passos como um 
roteiro básico para a restauração de APP hídricas, conforme a seguir:

1. Avaliação detalhada das condições do local a ser recuperado: Em 
complemento aos comentários feitos aos princípios acima, uma 
das premissas gerais dos arranjos a serem modelados é que es-
tes são implementados em áreas degradadas pela pecuária, con-
forme será detalhado no capítulo 4 deste estudo;
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2. Seleção de espécies de árvores a serem plantadas: Serão utiliza-
das as espécies já identificadas como nativas do estado de São 
Paulo e uma exótica em cada arranjo (à exceção do arranjo para 
APP), conforme permitido por lei e já discutido no capítulo 2;

3. Coleta e beneficiamento de sementes: O modelo considera ape-
nas o uso de mudas;

4. Produção de mudas: O modelo considera a compra de mudas e 
não a produção;

5. Locais de plantio: O modelo adotado é espacializado, ou seja, ob-
serva as características edafoclimáticas regionais. O local exato 
do plantio não é considerado, mas deve ser observado o plantio 
nas nascentes, margem de rios e locais inclinados no caso de 
APP (SEMARH, 2007);

6. Modelos de plantio: O modelo adotado consiste na introdução de 
uma espécie exótica intercalada com nativas, conforme permitido 
pela lei do estado de São Paulo, já discutido no capítulo 2 (à exce-
ção do arranjo para APP, que só considera nativas);

7. Distribuição das mudas no local de plantio: Pesquisas indicam que 
a maneira de se distribuir as mudas envolve o plantio em linhas al-
ternadas, de preferência em curvas de nível, sendo uma linha com 
árvores pioneiras e outra com árvores não pioneiras. O modelo con-
templado usa as melhores práticas disponíveis, porém não define 
os polígonos de plantio, que devem ser elaborados caso a caso;

8. Época de plantio: O ideal é que seja feito no início após as primei-
ras chuvas, quando o solo já se encontra molhado o suficiente para 
receber as mudas. Deve-se observar se na área onde serão plan-
tadas as mudas ocorrem enchentes ou trombas d’água, pois, se 
as mudas não estiverem bastante enraizadas, poderão se perder 
completamente. Da mesma forma, não se deve plantar nessas áre-
as, espécies com baixa resistência ao encharcamento (SEMARH, 
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2007). Esse passo é uma premissa básica, que tem potencial de 
afetar o modelo quando implantado, logo, a implantação deve ser 
acompanhada por um assessor técnico. Esse possível risco é incor-
porado por meio da análise de variação do percentual do replantio;

9. Preparo do local para o plantio: O modelo considera todos os cus-
tos da implementação, conforme será apresentado no capítulo 4, 
incluindo: isolamento da área; controle de formigas cortadeiras; 
marcação das covas/espaçamento entre as mudas; limpeza do 
solo; preparo do solo; 

10. Plantio e replantio: O modelo, além de considerar os custos en-
volvidos com os custos da muda, considera os custos de plantio, 
bem como apresenta cenários distintos para o replantio, no caso, 
de as mudas plantadas inicialmente não vingarem, seja pelo ata-
que de animais (devido ao não isolamento da área – alguns es-
tudos apontam o ataque de capivaras em áreas não cercadas), 
encharcamentos, como já mencionado, ou ainda pela dificuldade 
de adaptação a uma área que já não mais representa, pelo nível 
de degradação, o bioma de origem da espécie;

11. Manutenção do plantio: Até que a mata esteja formada e se desen-
volva sozinha são necessárias que algumas atividades sejam execu-
tadas, como: coroamento; eliminação de trepadeiras; adubação de 
cobertura; irrigação na época de seca. Os detalhes das atividades, 
bem como os custos considerados são apresentados no capítulo 4. 
No caso de modelos econômicos, os custos de manutenção estarão 
presentes durante todo o período do fluxo de caixa considerado. 
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3.4. Benefícios Ambientais da Recomposição Florestal

3.4.1. Definições, Objetivos e Monitoramento

A recomposição florestal em áreas de Reserva Legal (RL) e Áreas de Pre-
servação Permanente (APP) visa à restauração ecológica, principalmente, 
à recuperação de características, principalmente relacionadas à estrutura 
e funcionamento, de ecossistemas naturais em processo de degradação 
ou já degradados. Como área da ciência, bastante recente, surgiu em fun-
ção dos desafios de se recuperar e/ou manter a capacidade desses ecos-
sistemas fornecerem os bens e serviços (conceito já discutido no relatório 
3), essenciais para o bem-estar humano, garantindo, ainda, sua perpetui-
dade no tempo para futuras gerações (Oliveira, R., 2011). 

De acordo com SER (2004), a restauração ecológica “é o processo de 
auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, da-
nificado ou destruído”. Tal definição, pela Society for Ecological Resto-
ration, foi adotada9 por inúmeras organizações governamentais, como a 
Agência de Proteção Ambiental (do inglês USA/EPA) dos Estados Uni-
dos da América (EUA), organizações não governamentais, como The 
Nature Conservancy (TNC), International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN), pelas Nações Unidas (FAO – Food and Agriculture Orga-
nization, entre outras agências do sistema ONU), e centros acadêmicos, 
como as Universidades de Alberta (Canadá) e Cranfield (Reino Unido). 

Para a SER (2004), um ecossistema é considerado recuperado quando 
contém “recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu de-
senvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais. Tal subsistema será 
capaz de se manter tanto estruturalmente quanto funcionalmente. De-
monstrará resiliência normal aos limites normais de estresse e distúrbios 
ambientais. Interagirá com ecossistemas contíguos em termos de fluxos 

9 http://www.ser.org/resources/resources-detail-view/adoption-of-ser-primer%27s-definition-
of-er 
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bióticos e abióticos e interações culturais”. Para determinar quando a res-
tauração foi alcançada, basta somente, no entanto, que os nove atributos, 
listados a seguir, demonstrem “uma trajetória apropriada de desenvolvi-
mento ecossistêmico orientada às metas ou referência desejadas”:

1. O ecossistema restaurado contém um conjunto característico de 
espécies que ocorrem no ecossistema de referência, fornecendo 
uma estrutura apropriada de comunidade;

2. O ecossistema restaurado consiste de espécies nativas até o má-
ximo grau possível. Nos ecossistemas culturais restaurados, se 
permite a ocorrência de espécies exóticas domesticadas e de es-
pécies ruderais não invasoras, além das arbóreas, que presumi-
damente coevoluíram com elas. As espécies ruderais são repre-
sentadas por plantas que colonizam sítios perturbados, enquanto 
as arbóreas crescem entre plantas de cultivo;

3. Todos os grupos funcionais necessários para o desenvolvimento 
contínuo e/ou estabilidade do ecossistema restaurado se encontram 
representados ou, caso não estejam presentes, os grupos ausentes 
possuem potencial para colonizar o ambiente por meios naturais;

4. O ambiente físico do ecossistema restaurado tem a capacidade 
de suportar as populações reprodutivas das espécies necessá-
rias para sua estabilidade contínua ou desenvolvimento ao longo 
da trajetória desejada;

5. O ecossistema restaurado aparentemente funciona de modo nor-
mal, de acordo com seu estado ecológico de desenvolvimento, 
não existindo sinais de disfunção; 

6. O ecossistema restaurado foi integrado adequadamente com a 
matriz ecológica ou a paisagem, com a qual interage por meio de 
fluxos e intercâmbios abióticos e bióticos; 

7. As ameaças potenciais à saúde e à integridade do ecossistema 
restaurado foram eliminadas ou reduzidas ao máximo possível; 
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8. O ecossistema restaurado é suficientemente resiliente para suportar 
os eventos periódicos normais de estresse que ocorrem no ambien-
te local e que servem para manter a integridade do ecossistema; 

9. O ecossistema restaurado é autossustentável, ao mesmo grau que 
seu ecossistema de referência, e possui o potencial para persistir 
indefinidamente sob as condições ambientais existentes. 

Entretanto, são os objetivos da restauração que vão determinar a rele-
vância relativa dos atributos, bem como a criação de outros atributos. 
Para Higgs (1997), citado em Oliveira (2011), a definição de objetivos 
para a restauração deve incluir aspectos históricos, sociais, culturais, 
políticos, estéticos e morais. Dessa maneira, conclui Higgs, um deter-
minante de sucesso da restauração ecológica deve, portanto, atender e 
levar em conta as limitações econômicas.

Uma vez estabelecidos os objetivos, indicadores que demonstrem a 
evolução da trajetória de recuperação devem ser escolhidos e acom-
panhados, permitindo, assim eventuais redefinições. Oliveira (2011) e a 
Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo (SEMA, 2009) ofe-
recem uma discussão ampla das abordagens de definição de objetivos, 
avaliação e monitoramento. Nota-se em SEMA (2011), a ausência de 
valores de referência para vários dos indicadores sugeridos, incluindo 
aqueles definidos como “universais”. Tal ausência é reflexo da já men-
cionada carência de estudos, que só recentemente ganharam maior 
atenção (Oliveira, 2011). 

3.4.2. Funções Ecológicas e Benefícios Considerados na Análise

Considerando os objetivos do presente trabalho, que é a análise de 
viabilidade econômica financeira de recuperação de RL e APP hídricas, 
não se pretende discutir, em profundidade, tema tão complexo e multi-
disciplinar. Alguns exemplos relevantes dos serviços ecossistêmicos de 
restauração de RL e APP incluem, segundo Gandara e Oliveira (2009): 
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1. Ciclagem de minerais: Carbono (C), nitrogênio (N) e potássio (P); 

2. Valor cultural; 

3. Tratamento de resíduos/ filtragem de produtos tóxicos; 

4. Controle de distúrbios climáticos; 

5. Armazenamento de água; 

6. Produção de alimentos; 

7. Regulação dos níveis de gases atmosféricos; 

8. Regulação de fluxos hidrológicos; 

9. Recreação; 

10. Fonte de matérias-primas; 

11. Regulação de gases que afetam o clima; 

12. Controle de erosão e sedimentação; 

13. Controle biológico de pragas e doenças; 

14. Proteção de hábitats; 

15. Preservação de polinizadores; 

16. Fonte de material genético; 

17. Intemperismo da rocha-matriz e formação do solo.

Foca-se, contudo, em dois desses benefícios, para fins desta análise: 
regulação de gases que afetam o clima (gases de efeito estufa – GEE) 
e regulação de fluxos hidrológicos. 

Para uma discussão ampla sobre o tema silvicultura e recursos hídricos, 
recomenda-se o arcabouço de estudos do especialista Walter de Paula 
Lima, que tem produzido, por mais de 20 anos estudos e pesquisas so-
bre o tema. Em relatório para o Instituto BioAtlântica (2010), intitulado “A 
silvicultura e a água: ciência, dogmas, desafios”, Lima conclui que “do 
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ponto de vista das informações científicas disponíveis, há evidências de 
que na escala de microbacias o corte da floresta aumenta e o reflores-
tamento diminui o deflúvio anual. Os resultados se mostram altamente 
variáveis, em função de que esses efeitos decorrem da interação de 
outros fatores, principalmente do regime de chuvas e das condições do 
solo. Ou seja, a relação entre a floresta e a água é complexa, o que não 
possibilita o estabelecimento de uma teoria geral”. 

Para uma visão detalhada sobre o efeito da cobertura do solo em APP 
Hídricas, recomenda-se o relatório do Comitê das Bacias Hidrográficas 
dos Rios PCJ (2004), intitulado: Preservação e Recuperação das Nas-
centes. Nessas áreas, o estudo aponta que “dentre os tipos de cober-
turas vegetais, a cobertura florestal é a que maior efeito exerce sobre 
as nascentes, não existindo, contudo, uma composição ideal, sendo 
essencial conhecer o indivíduo florestal para melhor entender sua con-
tribuição hidrológica e dele fazer-se melhor uso”. 

De qualquer maneira, conforme Tabela 4, a seguir, é clara a grande 
diferença entre o uso do solo e perdas de solo por meio da erosão. 
Comparando área de pastagem com reflorestamento, observa-se uma 
perda 10 vezes maior quando o uso é para pastagem. Por outro lado, 
na Tabela 5, na sequência, demonstra-se que áreas de pastagem de-
gradadas têm uma capacidade de infiltração de água 40% menor que 
uma floresta intacta, que é o objetivo final de recomposição da APP e Rl. 

Tabela 4. Relação entre cobertura do solo e erosão. 

Cobertura do solo Perdas de solo ( t ha-1ano-1)
Mata nativa 0,004
Reflorestamento 0,04
Pastagem 0,4
Citricultura 0,9
Cana-de-açúcar 12,4

Fonte: Adaptado de Gandara e Oliveira (2009).
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Tabela 5. Infiltração de água e manejo de solo.

Estado / Tratamento Diferença de infiltração de água entre floresta 
Intacta e demais tratamentos (%)

Piso florestal intacto 0,00
Piso removido 
mecanicamente -17,70

Piso queimado anualmente -18,66
Pastagem degradada -39,90

Fonte: Adaptado de Gandara e Oliveira (2009).

Para fins da análise de viabilidade econômica, os benefícios dos servi-
ços ecossistêmicos supracitados serão estimados da seguinte maneira:

1. Serviços de regulação dos fluxos hídricos: serão estimados a 
partir da segunda edição do Manual Operativo do Programa Pro-
dutor de Água (ANA, 2012), publicado pela Agência Nacional de 
Água por meio da Portaria No 196, de 30 de agosto de 2013 (Dis-
ponível em: http://produtordeagua.ana.gov.br/), que vincula paga-
mentos à praticas conservacionistas em três modalidades: 

• Conservação do solo: nesse caso, vincula-se aos pagamentos 
práticas de manejo contra a erosão de solo e a quantidade e qua-
lidade de água de recursos hídricos;

• Restauração ou Conservação de APP e/ou Reserva Legal: paga-
mentos são vinculados à qualidade da manutenção do projeto 
de recomposição;

• Conservação de remanescentes de vegetação nativa: i) em pro-
priedades onde há déficit de APP os pagamentos são vinculados 
aos percentuais de déficit e maturidade da área protegida (está-
gio sucessional: inicial ou médio/avançado); ii) em propriedades 
que não têm déficit de APP ripária dentro de seus limites, recebe-
rão pela conservação de remanescentes de vegetação nativa R$ 
160,00 hectare/ano para estágio sucessional médio/avançado e 
R$ 80,00 hectare/ano para estágio sucessional inicial.
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No Programa Produtor de Água, a “valoração dos serviços ambientais de 
proteção hídrica, baseia-se em um Valor de Referência (VRE), que é o 
custo de oportunidade de uso de um hectare da área objeto do projeto, 
expresso em R$/hectare/ano” (ANA, 2012). Esse valor é obtido para a 
área específica do projeto, levando em conta “a atividade agropecuária 
mais utilizada na região, ou em um conjunto de atividades que melhor 
represente os ganhos médios líquidos obtidos na sua utilização”. Esses 
valores são considerados, regionalmente, no capítulo 4, mas sempre con-
siderando a atividade pecuária. O custo de oportunidade estimado pelo 
modelo adotado para a cidade de Lençóis é de R$ 320,00/hectare/ano.

Os pagamentos para a recuperação de áreas de proteção, caso do pre-
sente trabalho, terão como valor máximo uma VRE. O valor, após certifica-
ção, pode ser reduzido em função dos resultados obtidos, que na Moda-
lidade Restauração de APP e/ou Reserva Legal, é efetuado com base na 
qualidade da manutenção do projeto de recomposição, da seguinte forma:

a. Restaurações com carência de zelo”: perdas no plantio alcançam 
níveis entre 30% e 50% por falta de zelo ou baixa qualidade da 
manutenção; 

b. “Restaurações medianamente cuidadas”: perdas no plantio alcan-
çam níveis entre 20% a 30% por falta de zelo ou baixa qualidade da 
manutenção;

c. “Restaurações bem cuidadas”: áreas onde as perdas no plantio não 
superam o nível de 20%.

No entanto, não há indicação no Manual Operativo do Programa Produ-
tor de Água sobre os fatores de redução que devem ser aplicados à VRE 
de acordo com a qualidade de recomposição alcançada. Aplicar-se-á 
fatores de 100% para “restaurações bem cuidadas” (racionalidade: va-
lor máximo e qualidade indicada máxima), ou seja, o produtor rural re-
ceberá R$ 320,00/hectare/ano; 75% para “restaurações medianamente 
cuidadas”, ou seja, o produtor rural receberá R$ 240,00/hectare/ano e; 
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50% para “restaurações com carência de zelo”, ou seja, o produtor ru-
ral receberá R$ 160,00/hectare/ano (racionalidade: desconto de 50% é 
aplicado em áreas sem déficit, conforme mencionado acima).

2. Serviços de regulação de GEE: foram estimados a partir de da-
dos de guia do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáti-
cas (IPCC, 2006) - Guidelines for National Greenhouse Gas Inven-
tories. Dados sobre a metodologia para estimar emissões do setor 
uso da terra e mudança do uso do solo, incluindo agropecuária e 
florestas foram obtidos do volume 4, capítulo 2. Do mesmo volume 
do guia do IPCC (2006), os capítulos 4 e 6 forneceram os dados 
para florestas e pastagens, respectivamente. 

Na Tabela 6, a seguir, apresentam-se as referências e premissas adota-
das para a definição dos cenários da linha de base (pastagem) e a do 
projeto (recomposição florestal). Os dados de referência bem como os 
resultados dos cálculos, baseados, nas premissas adotadas são apre-
sentados na Tabela 7 na sequência. Por fim, apresenta-se na Tabela 8, 
a evolução do estoque de carbono no projeto, bem como a diferença 
entre os cenários. Os valores da diferença entre cenários de linha de 
base e do projeto serão usados para efeito de cálculo de um eventual 
pagamento pelo sequestro de carbono.
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Tabela 6. Referências e premissas adotadas para estimar o sequestro de carbono. 

Cenário
Estoque de Biomassa Total 

(acima e abaixo do solo) 
massa seca / hectare / ano

Fração de carbono 
(tonelada de C por 

tonelada de biomas-
sa seca) médio

Incremento líquido de biomassa 
(acima e abaixo do solo) em flo-
restas naturais (tonelada massa 

seca / hectare / ano)

Razão C / CO2e 

Referência 
Pastagem

Estoque de 16,1: IPCC 
(2006), volume 4, capítulo 6, 

Tabela 6.4.

Fração de C de 0,40: 
IPCC (2006), volume 

4, capítulo 6, se-
ção 6.2 e subseção 

6.2.2.2.

Para a linha de base conside-
ra-se, conservadoramente, que 
não há mudança no estoque de 
carbono. IPCC (2006), volume 4, 

seção 6.2.2.2.

Igual = 44/12

Referência 
Recomposi-
ção Florestal

No ano de implantação, 
o estoque é considerado 

zerado devido às atividades 
de preparo para plantio (ex.: 

limpeza do solo).

Fração de C de 0,47: 
IPCC (2006), volume 
4, capítulo 4, Tabela 

4.3.

Incremento acima do solo de 7 
ton massa seca/hec/ano: IPCC 
(2006), volume 4, capítulo 4, 
Tabela 4.9; Razão biomassa 

acima / biomassa abaixo do solo 
de 20%: IPCC (2006), volume 4, 

capítulo 4, Tabela 4.4

Igual = 44/12

Fonte: IPCC (2006).
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Tabela 7. Cálculo dos incrementos anuais no estoque de carbono. 

Cenário

Estoque de 
Biomassa Total 
(acima e abaixo 
do solo) massa 
seca / hectare / 

ano)

Margem 
de erro

Fração de carbo-
no (tonelada de 
C por tonelada 
de biomassa 
seca) médio

TCO2e/
hectare/ano

Incremento líquido 
de biomassa (acima 
e abaixo do solo) em 

florestas naturais 
(tonelada de massa 
seca / hectare / ano)

Incrementos 
anuais da Recu-

peração Florestal 
(TCO2e/hectare/

ano)

Linha 
de base 

– pastagem
16,1 + ou -75% 0,40 23,61 0 0

Projeto - 
Recuperação 

Florestal 
0 0 0,47 0,00 8,4 14,48

Fonte: IPCC (2006).
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Nota-se a grande incerteza com relação à linha de base de pastagem. 
No Brasil, a Embrapa está terminando a linha de base para todos os bio-
mas e sistemas produtivos, segundo o Sr. Eduardo Assad. Porém, esses 
dados ainda não estão publicamente disponíveis. Com relação aos in-
crementos anuais do projeto de recuperação, o valor usado é uma média 
estimada pelo IPCC. Os arranjos a serem modelados terão diferenças em 
composição de espécies e número de indivíduos por hectare, portanto, é 
de se esperar que haja diferenças na prática. Porém, para fins de análise 
ex-ante, considera-se a abordagem proposta adequada, visto que nos 
arranjos a serem analisados só as curvas de crescimento florestal para as 
espécies econômicas são estimadas no modelo do IPEF.

Como possível melhoria futura, os arranjos podem estimar as curvas de 
crescimento florestal para todas as espécies e indivíduos. Dessa ma-
neira, uma metodologia alternativa para estimar os incrementos anuais 
de CO2e poderia ser elaborada a partir do m3 de madeira das diferentes 
espécies, considerando suas respectivas densidades. A razão biomas-
sa acima e abaixo do solo continuaria sendo a mesma em uma análise 
ex-ante. Esses fatores, na eventualidade da implantação dos projetos, 
deveriam ser monitorados para fins de uma análise ex-post, e efetiva 
garantia do total sequestrado pela silvicultura de nativas.

Apesar de ser sabido que projetos de recuperação florestal contribuem 
para o acúmulo do carbono, tanto em superfície quanto no solo, ainda 
existe uma incerteza relacionada aos efeitos que diferentes sistemas de 
gestão e produção têm no balanço final do ciclo do carbono (EPA, 2012; 
Levasseur et al., 2012).

Outros fatores que contribuem para aumentar as incertezas no cálculo 
do estoque de carbono de acordo com o uso do solo são: i) a variabi-
lidade espacial (biogeográficas) dos parâmetros utilizados nas equa-
ções de cálculo do valor de C acumulado; ii) a resolução (intensidade 
de amostragem) do processo de coleta das variáveis explicativas; e 
iii) as diferentes definições e classificações de uso e cobertura do solo 
que existem na literatura (IPCC, 2000). Um atento trabalho de campo in 
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situ ao longo do projeto de recomposição florestal representa a melhor 
forma de reduzir essa incerteza nos resultados; essa atividade, porém, 
foge do escopo e dos objetivos desse relatório, que será baseado em 
uma média dos valores sugeridos pelo IPCC (2006).

Em temos de precificação da tonelada de carbono, considera-se inade-
quado usar séries históricas de preços de REC (Redução de Emissão 
Certificado), no âmbito no mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL 
e VCS (Registro Voluntário de Carbono), devido às enormes flutuações 
que estes mercados têm apresentado. Considerando o exposto sobre as 
perspectivas positivas de precificação de carbono para o produtor rural 
no relatório 3, seja por meio de tributação ou mecanismo de mercado, no 
Brasil, sugere-se adotar um valor fixo de R$ 5,00 por tonelada de CO2e.
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Tabela 8. Evolução do sequestro de carbono do projeto.

Ano Linha de Base (TCO2e/
hectare)

Projeto 
(TCO2e/
hectare)

Diferença (TCO2e/
hectare)

0 23,61 0,00 -23,61
1 23,61 14,48 -9,14
2 23,61 28,95 5,34
3 23,61 43,43 19,81
4 23,61 57,90 34,29
5 23,61 72,38 48,77
6 23,61 86,86 63,24
7 23,61 101,33 77,72
8 23,61 115,81 92,19
9 23,61 130,28 106,67

10 23,61 144,76 121,15
11 23,61 159,24 135,62
12 23,61 173,71 150,10
13 23,61 188,19 164,57
14 23,61 202,66 179,05
15 23,61 217,14 193,53
16 23,61 231,62 208,00
17 23,61 246,09 222,48
18 23,61 260,57 236,95
19 23,61 275,04 251,43
20 23,61 289,52 265,91
21 23,61 304,00 280,38
22 23,61 318,47 294,86
23 23,61 332,95 309,33
24 23,61 347,42 323,81
25 23,61 361,90 338,29

 Fonte: WayCarbon.
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4. Análise de Viabilidade Técnica e Econômica de 
Recuperação de RL e App Hídricas

Conforme exposto na Seção 3, a recuperação de RL e APP pode se dar, 
em geral, da mesma maneira. Notou-se, contudo, que propriedades ru-
rais com menos de quatro módulos fiscais não necessitam recuperar 
suas RL. Notou-se ainda, que propriedades rurais com mais de quatro 
módulos fiscais podem ainda fazer o uso de espécies nativas e exóticas 
em sistemas intercalados, desde que não excedam 50% da área total 
a ser recuperada. Ainda, é permitido em áreas de APP a intervenção 
para coleta de produtos não madeireiros e para exploração agroflores-
tal sustentável praticada em imóveis da agricultura familiar ou por povos 
e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura 
vegetal e não prejudique a função ambiental da área. 

Feitas essas considerações, entende-se que, em não havendo os ca-
sos supramencionados, a recomposição de RL e APP pode se dar da 
mesma maneira. 

4.1. Premissas Financeiras

4.1.1. Termos e Condições de Financiamento

Conforme disponibilizado no sítio de internet do Banco do Brasil10 (aces-
so em junho/2014), os prazos para o financiamento variam de acordo 
com os projetos (Tabela 9). 

10 http://www.bb.com.br/portalbb/page100,8623,8625,0,0,1,1.
bb?codigoNoticia=30731&codigoMenu=11720 
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Tabela 9. Prazos de financiamento para diferentes finalidades do ABC. 
Projetos Prazos

Implantação de viveiros de mudas 
florestais

Até 5 anos com até 2 anos de 
carência

Implantação de sistema de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta

Até 8 anos* com até 3 anos de 
carência

Agricultura orgânica e recuperação 
de pastagens

Até 8 anos com até 3 anos de 
carência

Implantação e manutenção de flores-
tas de dendezeiro

Até 12 anos com até 6 anos de 
carência

Implantação e manutenção de flores-
tas comerciais

Até 12 anos com até 8 anos de 
carência

Recuperação, adequação e ma-
nutenção de área de preservação 
permanente ou de reserva legal

Até 15 anos com até 1 ano de 
carência

*O prazo pode ser estendido até 12 anos, quando a componente florestal estiver presente.
Fonte: Banco do Brasil.

Nota-se no sítio de internet do BNDES11 (acesso em junho/2014), que 
na implantação e manutenção de florestas comerciais, ao critério da 
instituição financeira credenciada e quando a espécie florestal o justifi-
car, o prazo pode estender-se até 15 anos. Dessa maneira, ao critério 
do Banco do Brasil, o prazo de financiamento de florestas comerciais é 
limitado a 12 anos. 

Comparando os diferentes prazos, salta à vista as condições menos 
atraentes de projetos relacionados a RL e APP em termos de prazo de 
carência, que é de apenas 1 ano. 

O limite de financiamento foi aumentado de R$ 1 milhão para R$ 2 mi-
lhões em julho de 2014 por cliente e por ano-safra, podendo, no caso de 
florestas comerciais, ser aumentado para R$ 3 milhões. 

11 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Programas_e_Fundos/abc.html 
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O financiamento, que pode chegar até 100% do valor do projeto, ofere-
ce taxa de juros efetiva de 4,5% a.a. para os produtores rurais que se 
enquadram no Pronamp (produtores que tenham, no mínimo, 80% de 
sua renda bruta anual originária da atividade agropecuária ou extrativa 
vegetal e possuam renda bruta anual de até R$ 1,6 milhão12) e de 5% 
para os demais produtores rurais, à exceção dos produtores familiares 
que não se enquadram nesta categoria.

Respeitando as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, as 
garantias são definidas a critério da instituição financeira credenciada 
que realizar a operação. Porém, não é admitida a constituição de pe-
nhor de direitos creditórios decorrentes de aplicação financeira. As ga-
rantias bancárias são pressupostas como satisfeitas.

Em ambos os sítios de internet não está claro se há capitalização dos 
juros durante a carência ou se deve ser feito o pagamento dos juros du-
rante a carência. Como confirmado pelo Banco do Brasil, os juros são 
cobrados durante a carência para projetos de florestas comerciais e os 
relacionados à RL e APP, pelas regras do Programa (BNDES).

Linha de financiamento alternativo ao Programa ABC:

O BNDES disponibiliza financiamentos via recursos do Fundo Clima de 
forma direta e indireta (bancos públicos somente). Para a finalidade Flo-
restas Nativas do Fundo Clima, os termos e as condições são detalha-
dos na Tabela 10 abaixo. 

Nota-se na Tabela 10, que quando a operação for direta com o BNDES, 
a taxa de juros efetiva pode ser, no pior dos casos (depende do risco de 
crédito) muito próxima (4,6% a.a.) à finalidade do Programa ABC Am-
biental. No caso da operação ser indireta, as taxas podem chegar até 
4,5% a.a., dependendo da avaliação de risco de crédito do tomador. No 
caso de pequenas e médias empresas rurais (MPEs), não há a cobran-

12 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Programas_e_Fundos/pronamp.html 
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ça de 0,5% de taxa de intermediação, levando a um custo efetivo total de 4% para MPEs. Comparando o prazo e 
carência, nota-se que ambos são muito maiores no âmbito do Fundo Clima (25 anos e 8 anos, respectivamente) 
do que no Programa ABC (15 anos de prazo e 1 de carência). Contudo, a finalidade Florestas Nativas exige finan-
ciamento mínimo de R$ 5 milhões de reais e só pode ser acessada por pessoas jurídicas. Pessoas físicas rurais 
não têm acesso a essa finalidade.

Tabela 10. Termos e condições da finalidade Florestas Nativas no âmbito do Fundo Clima13. 

BNDES
Custo 

Financeiro 
(a.a)

Remun. Bas. 
BNDES

Risco 
Crédito *

Tx. Intermed 
**

Rem. Inst. 
Cred. (a.a) 

***

Prazo 
(meses)

Carência 
(meses) **

Contraparti
da

Garantias
Valor 

mínimo
% 

Financiado

Fundo Clima 
- Florestas 
Nativas - 

Operação 
direta

0,10% 0,90% 3,60% 0,00% -- 300 96 10%
entre 100% 

e 130%
 R$ 5 

milhões 
90%

Fundo Clima 
- Florestas 
Nativas - 

Operação 
Indireta

0,10% 0,90% 0,00% 0,50% 3% 300 96 10%
entre 100% 

e 130%
 R$ 5 

milhões 
90%

* Valor máximo, que pode ser reduzido dependendo do cliente. Clientes que podem acessar essa linha: empresas com sede e administração no País;Estados, 
Municípios e Distrito Federal;entidades da Administração Pública Indireta Federal, Estadual e Municipal, inclusive consórcios públicos que tenham a natureza de 
associação pública

** Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) estão isentas desta taxa. 

*** Até 3,0% a.a., sendo negociada entre a instituição financeira credenciada e o cliente.

13 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Fundo_Clima/florestas_nativas.html 
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Seguros: 

Conforme explicado pelo Banco do Brasil com relação à disponibilidade 
e custos de seguros, não haverá apólice de seguro para os projetos de 
recomposição florestal, pois: 

Seguro de Vida: Não é obrigatório para nenhuma operação. Em todo caso, 
o prêmio médio indicado pelo BB é de 1,963% a.a. sobre o valor segurado e 
não importa a idade do tomador. Ele funciona como um seguro prestamista.

Seguro Florestal: Obrigatório para áreas financiadas, mas somente para 
floresta comercial, dessa forma, não se aplica a recomposição de reser-
va legal. O prêmio médio é de 0,68% a.a.

Seguro Lavoura: Provavelmente não estará disponível para o Programa 
ABC, visto que custeio não é objetivo dessa linha. Os prêmios variam de 
2,42% a 7,41% sobre o valor segurado, para as culturas de algodão, ar-
roz, milho, soja, café, batata, feijão e sorgo. As culturas de trigo e milho 
safrinha têm alíquotas na região de 10% e a alíquota de cana- de-açú-
car é de 1,6%. Importante destacar que sobre esses prêmios médios há 
ainda uma subvenção do Governo Federal de 50%.

Seguro Penhor: quando uma máquina, equipamento agrícola ou implemento 
agropecuário for dado como garantia de alguma operação, o seguro penhor 
será obrigatório. O prêmio médio é de 0,736% a.a. sobre o valor do bem.

Período de análise:

A análise neste estudo considerará o prazo máximo de 26 anos.

4.1.2. Indicadores e Benchmark de Atratividade do Projeto

Dentre todos os métodos utilizados para avaliar projetos, empresas e 
negócios, o mais utilizado, de uso mais abrangente e de aceitação mun-
dial é o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Por esse motivo 
este foi selecionado para o estudo de viabilidade econômico-financeira 
dos projetos escolhidos no âmbito deste estudo.
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O método do FCD parte do princípio de que o valor de um projeto de-
pende do fluxo de caixa futuro gerado por ele, líquido de quaisquer 
investimentos realizados, necessários para que o projeto seja realizado. 
Uma vez que estes fluxos líquidos ocorrem em datas futuras distintas e, 
portanto, não diretamente comparáveis, eles são trazidos para a data 
atual (valor presente), adotando-se uma taxa de desconto que deve 
refletir o risco e o custo de oportunidade do capital que será investido 
no projeto. Este valor presente líquido dos investimentos no projeto re-
presenta o valor do projeto para o seu investidor e é denominado Valor 
Presente Líquido (VPL). A fórmula abaixo indica como obter este valor:

VPL = FCa/(1+Tx)a + FCb/(1+Tx)b + FCc/(1+Tx)c + …

Onde:

VPL – valor presente líquido

FC – fluxo de caixa (receitas menos investimentos e despesas 
operacionais)

Tx – taxa de desconto

a, b, c – período do projeto em anos

Outro critério de avaliação de projetos também de uso muito difundido 
é o da Taxa Interna de Retorno (TIR). O critério de decisão deste mé-
todo estabelece que sempre que a TIR for superior à taxa de desconto 
adotada para o projeto, a sua execução é recomendada. Olhando isso 
de outra forma, se for considerada a taxa de desconto como o custo 
do capital investido no projeto, e a TIR como o retorno que ele oferece, 
faz sentido investir sempre que o retorno esperado do investimento for 
maior do que o custo do dinheiro. 
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Considerando a obrigatoriedade da recomposição das áreas de RL e 
APP, poderia ser argumentado que tanto o custo de oportunidade como 
os riscos do projeto, sejam de recuperação de RL ou APP, não devem 
ser considerados. Dessa maneira, o custo de capital e, logo, a taxa de 
desconto para cálculo do VPL seria igual à taxa de juros, visto que 100% 
do projeto podem ser financiados. 

No entanto, essa linha de argumentação não é válida para as demais 
finalidades do Programa ABC, não só porque os projetos podem apre-
sentar riscos diferentes, mas também devido às alternativas que um 
produtor rural pode ter, incluindo o de não realizar novos investimentos 
ou ainda a possibilidade de vender o ativo imobilizado, ou seja, a pro-
priedade rural. Visto dessa forma, até mesmo os projetos que envolvem 
a obrigatoriedade de recomposição de RL e APP têm uma alternativa. 
Outra alternativa seria o envolvimento de terceiras partes, por meio de 
contrato de parceria, em projetos de recuperação de RL e APP, uma vez 
que estes se tornem potencialmente atrativos. Nota-se que tais modelos 
de parceria são considerados práticas comuns em projetos de reflores-
tamento comercial. Portanto, considera-se inadequado usar como taxa 
de desconto o valor da taxa de juros. Dessa maneira deve ser calculado 
o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). 

O CMPC é calculado considerando a porcentagem dívida/patrimônio líqui-
do no financiamento e o custo médio do financiamento por dívida/patrimô-
nio líquido. O custo médio do financiamento por patrimônio líquido é cal-
culado utilizando o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (MPAF, 
do inglês Capital Asset Pricing Model - CAPM), um modelo de precificação 
amplamente usado em finanças para estimar o custo de capital próprio na 
composição da taxa de desconto dos fluxos de caixa para o método do 
FCD no Brasil (Garrán, 2007), usando dados publicamente disponíveis. O 
custo médio de financiamento por dívida refere-se ao custo esperado do 
financiamento que os tomadores de decisão de um empreendimento, rural 
ou não, esperam no momento da decisão do investimento. 
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O CMPC é calculado conforme a seguinte fórmula:

1) CMPC = Ke * We + Kd * Wd

Em que:

CMPC = Custo Médio Ponderado de Capital

Ke = Custo do patrimônio líquido (%)

We = Porcentagem do patrimônio líquido no financiamento (%). Foi usa-
da a relação dívida / patrimônio do setor Materiais Básicos: Madeira e 
Papel do Índice Materiais Básicos (IMAT) da BM&FBovespa. A carteira 
teórica foi composta pela Fibria, Duratex e Suzano. A Klabin teve de ser 
excluída por falta de dados históricos compatíveis com o restante das 
empresas e índices.

Kd = Custo da dívida (%)

Wd = Porcentagem de dívida no financiamento (%). Foi usada a relação 
dívida / patrimônio do setor Materiais Básicos: Madeira e Papel do Índice 
Materiais Básicos (IMAT) da BM&FBovespa. A carteira teórica foi composta 
pela Fibria, Duratex e Suzano. A Klabin teve de ser excluída por falta de 
dados históricos compatíveis com o restante das empresas e índices.

O retorno esperado/exigido sobre o patrimônio líquido foi calculado uti-
lizando-se o MPAF, como descrito a seguir.

2) Ke = Rf + β * (E(Rm-Rf))

Em que:

Rf = Taxa livre de risco (%) Dados usados: Título de longo prazo do 
Tesouro Nacional (tipo NTN-B) para os anos safra 2011, 2012, 2013 e 
2014 (julho a junho), levando em consideração o período de existência 
do Programa ABC. Racionalidade: Os governos controlam a emissão 
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de moeda, o que reduz a probabilidade de default, aproximando o Título 
do conceito de ativo livre de risco. O ativo utilizado é o NTN-B (data de 
liquidação: 15 de maio de 2035), título de longo prazo que reflete um 
horizonte temporal comparável a um investimento em projetos de reflo-
restamento no Brasil. Fonte: Publicamente disponível - Tesouro Nacional 
Brasileiro: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/;

β = Risco de investimento comparado ao mercado (adimensional). É 
estimado como uma proxy e mensurado como a sensibilidade dos retor-
nos do ativo em relação aos retornos de mercado. É calculado por meio 
da equação (3) abaixo;

E(Rm-Rf). Retorno esperado de um ativo de risco (retorno de merca-
do - Rm) subtraída da taxa livre de risco (Rf). Dados utilizados: Com 
base nos preços correntes mensais de uma amostra de pelo menos 
100 ações negociadas na BM&Fbovespa, a metodologia desenvolve, 
a seguir, o cálculo da média simples de retornos esperados implíci-
tos nesses preços. Portanto, trata-se de um retorno esperado – forward 
looking – ao contrário do enfoque usual, baseado em média de retornos 
passados. Racionalidade: Apesar do índice Bovespa ser o principal 
indicador da performance média do mercado de ações brasileiro, não 
foi possível utilizá-lo devido ao desempenho negativo de séries passa-
das, que por sua vez, levou a estimativas de riscos negativos. Dessa 
maneira, conclui-se que a metodologia e dados do Insper (Instituto de 
Ensino e Pesquisa) deveriam ser usadas. Fonte: Insper (Instituto de 
Ensino e Pesquisa). Publicamente disponível - http://www.insper.edu.
br/cefi/indicadores/premio-por-risco-de-mercado-equity-risk-premium/;

Nota: para que as taxas de retorno de mercado fossem obtidas em 
termos reais, aplica-se a equação de Fisher: Rm (real) = [(1+Nominal Rm) / 
(1 + Taxa de inflação)] – 1. O índice de inflação utilizado é o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice utilizado 
para calcular o retorno nominal do título NTN-B. Não haverá projeções 
de inflação nem de volatilidade das commodities produzidas, visto que 
o benchmark é dado em termos reais. 
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3) 2

),(

m

mi RRCov
s

b =

Em que:

Cov (Ri,Rm) = Covariância entre o retorno do ativo (Ri) e o retorno de 
mercado (Rm) (pontos percentuais);
s m

2
 = Variância do retorno de mercado (pontos percentuais).

Ri = Retorno esperado de um ativo do setor florestal (%). Dados utiliza-
dos: Retornos diários do Índice Materiais Básicos (IMAT) da BM&FBo-
vespa, considerando apenas as empresas do setor Materiais Básicos: 
Madeira e Papel, para os anos 2011, 2012, 2013 e 2014 (julho a junho). A 
carteira teórica foi composta pela Fibria, Duratex e Suzano. A Klabin teve 
de ser excluída por falta de dados históricos compatíveis com o restante 
das empresas e índices. Racionalidade: Não há índice de agropecuária 
na BMF&Bovespa. Usa-se como proxy do setor agropecuário para pro-
jetos de recomposição florestal, o setor de Materiais Básicos: Madeira e 
Papel. A análise financeira/econômica deve ser baseada em parâmetros 
que sejam padrão no mercado, considerando as características espe-
cíficas do tipo de projeto, mas que não sejam associados à expectativa 
subjetiva de rentabilidade ou perfil de risco de um determinado produtor 
rural. O Índice Materiais Básicos (IMAT) da BMF&Bovespa atende ao ra-
cional exposto, uma vez que segundo a BMF&Bovespa o índice tem o 
propósito de fornecer uma visão setorizada da performance do merca-
do de ações. Compostas pelas mais significativas empresas de capital 
aberto de setores econômicos específicos, representando a performance 
agregada do setor contemplado. Fonte: Publicamente disponível - BM-
F&BOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.br; 

Rm = Retorno esperado de um ativo de risco (retorno de mercado). Da-
dos utilizados: Retornos diários do IBOVESPA para os anos safra 2011, 
2012, 2013 e 2014 (julho a junho). Racionalidade: conforme o site da 
BM&FBovespa, o índice Bovespa é o principal indicador da performan-
ce média do mercado de ações brasileiro. Sua relevância provém de 
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dois fatos: o de refletir a variação dos papéis mais negociados na BM&-
FBOVESPA e o de ter tradição, tendo mantido a integridade de suas 
séries históricas sem mudanças metodológicas desde sua origem em 
1968. Portanto, é um índice adequado para refletir os retornos sobre 
ativos de risco (retorno de mercado). Fonte: Publicamente disponível - 
BMF&BOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.br; 

Payback: 

Outro indicador de retorno financeiro que será utilizado é o payback 
simples. O objetivo dessa avaliação é quantificar o tempo necessário ao 
pagamento do valor investido sem remuneração, servindo ainda como 
indicador de liquidez. Optar por projetos que tenham um retorno do 
capital dentro de um período menor é uma maneira de reduzir riscos, 
devido ao aumento de incertezas no tempo. Sua limitação é justamente 
não considerar o custo de capital e demais variáveis envolvidas, porém 
é, possivelmente, de mais fácil compreensão para o produtor rural.

Análise de sensibilidade: 

A análise de sensibilidade foi conduzida para demonstrar que a conclusão 
quanto à atratividade financeira é robusta às variações razoáveis em pres-
supostos críticos. As variáveis com maior peso em ordem de importância 
foram submetidas a variações razoáveis, conforme detalhado no item 4.3.

Quanto à taxa de atratividade serão usadas: 4,5% e 5% (considerando 
100% de financiamento, a taxa de atratividade mínima se iguala à taxa 
de juros). 4,5% para produtores enquadrados no Pronamp e 5% para 
os demais. Conforme metodologia explicada acima e disponibilizada na 
planilha Benchmark_BB_WWF_24_07_2014, todos os benchmarks para a 
TIR do projeto para cada linha são apresentados na Tabela 11 a seguir: 
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Tabela 11. Benchmarkings utilizados.

Benchmarking  
Pronampiano 4,50%
Demais produtores rurais 5,00%
Pronampiano – alternativo 6,99%
Demais produtores rurais – alternativo 7,25%
Fundo Clima – direto 4,60%
Fundo Clima – alternativo 7,04%
Fundo Clima – indireto MPE 4,00%

Fonte: WayCarbon.

Com relação à cobrança de juros na carência, será modelado tanto a 
capitalização dos juros como sua cobrança no período de carência.

4.1.3. Tributação 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):

Apurado anualmente, tem como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana 
do município, em 1º de janeiro de cada ano, como determina a legisla-
ção em vigor (Lei 9.393/96).

Segundo o Manual de Empreendedor Rural (Sebrae, 2004), o contribuin-
te, ao fazer sua declaração anual do ITR (DITR), deve ter conhecimento 
sobre o seu imóvel, apresentando as informações precisas e corretas, 
em relação às áreas de RL e APP. 

Dessa maneira, não só evita problemas com o Fisco (esses dados su-
jeitos à averiguação pela Receita Federal por meio de cruzamento de 
dados fornecidos à Receita Federal e ao IBAMA), mas uma vez que a 
alíquota do ITR é variável de acordo com o Grau de Utilização da Terra 
(GUT) e o dimensionamento do imóvel, podendo haver redução na alí-
quota do ITR, uma vez que áreas, outrora produtivas, sejam recupera-
das em formas de RL e APP. 



78

Essa possibilidade é considerada pouco provável e logo não considerada. 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF):

Conforme artigo 8º do Decreto Nº 6.306, de 14 de dezembro de 200714, a alí-
quota do imposto é reduzida a zero na operação de crédito em alguns casos, 
incluindo crédito rural, destinada a investimento, custeio e comercialização. 

Tributação da atividade rural:

Ainda, segundo o Sebrae (2004), as atividades rurais são tributadas 
“com base nas mesmas regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas, 
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, sujeitando-se ao adi-
cional do Imposto de Renda, à alíquota de 10% (dez por cento), confor-
me determina o RIR/99”. Além das pessoas jurídicas, a exploração de 
atividade rural pode ser feita na forma de pessoa física (ex.: produtor 
individual). A Tabela 12 a seguir relaciona as diferentes formas de tribu-
tação segundo sua categoria, tributos incidentes e alíquotas aplicáveis.

Serão consideradas duas alternativas para efeitos de modelagem dos 
arranjos: produtor rural pessoa física e produtor rural pessoa jurídica 
– lucro presumido, que conforme confirmado pelas entrevistas com ge-
rentes do Banco do Brasil, são a grande maioria dos produtores rurais. 
Racional da escolha: A recomposição de RL e APP não são atividades 
primárias, mesmo que lucrativas, portanto, não devem impactar forte-
mente na tributação de uma empresa que pague impostos pelo lucro 
real (em geral grande porte) ou que pague pelo simples (onde pode 
haver grandes variações de alíquotas). No caso do produtor rural pes-
soa física, serão computados os impostos referentes ao IRPF, contabili-
zando apenas o cenário de mais alta tributação, objetivando o conser-
vadorismo da modelagem. Por fim, no caso da pessoa jurídica – lucro 
presumido, não será computado o adicional de 10% mencionado na 

14 http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2007/dec6306.htm 
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Tabela 12 abaixo.

Tabela 12. Tributação e alíquotas por categoria.

Categoria Tributo Alíquota Comentários

Produtor rural - 
Pessoa Física

IRPF 15% ou 27,5%, limitada a 20% da Receita Bruta 
do período. -

FUNRUAL/
INSS

2,3% sobre a receita bruta; 2,7% sobre a remu-
neração, respectivamente. -

ICMS
Varia conforme o produto, a finalidade resultan-
te da venda, bem como se a operação é interna 
ou externa. 

A definir de acordo com os produtos geradores 
de receita nos diferentes modelos (ex.: palmi-
to e látex são isentos, quando a operação é 
interna). 

Produtor Rural 
Pessoa Jurídica 
- Lucro Real

IRPJ 15%
Adicional de 10% sobre a parcela do lucro que 
exceder R$ 20.000,00 / mês. Fonte: http://www.
receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribpj.htm

CSLL 9% -
PIS 1,65% -
COFINS 7,60% -
FUNRUAL/
INSS 2,85% e 2,70%, respectivamente. -

ICMS
Varia conforme o produto, a finalidade resultan-
te da venda, bem como se a operação é interna 
ou externa. 

A definir de acordo com os produtos geradores 
de receita nos diferentes modelos (ex.: palmi-
to e látex são isentos, quando a operação é 
interna).
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Produtor Rural 
Pessoa Jurí-
dica - Lucro 
Presumido

IRPJ 1,20% Adicional de 10% sobre a parcela do lucro que 
exceder R$ 20.000,00 / mês.

CSLL 1,08% -
PIS 0,65% -
COFINS 3% -
FUNRUAL/
INSS 2,85% e 2,70%, respectivamente. -

ICMS
Varia conforme o produto, a finalidade resultan-
te da venda, bem como se a operação é interna 
ou externa. 

A definir de acordo com os produtos geradores 
de receita nos diferentes modelos (ex.: palmi-
to e látex são isentos, quando a operação é 
interna).

Produtor Rural 
Pessoa Jurídica 
- Simples

IRPJ Entre 5,4% e 15,1%. Valores têm gran-
de variação em função da receita bru-
ta e podem ser consultados aqui: http://
www.receita.fazenda.gov.br/TextCon-
cat/?Pos=7&Div=GuiaContribuinte/
Simples/ 

Imposto único, que varia de acordo com fatu-
ramento mensal. Exclusivo para micro e pe-
quenas empresas (receita Bruta de até R$ 3,6 
milhões). 

CSLL
PIS

COFINS

FUNRUAL/
INSS - -

ICMS

Varia conforme o produto, a finalidade resultan-
te da venda, bem como se a operação é interna 
ou externa. Pode ainda estar incluso na alíquo-
ta única do Simples adicional à alíquota única 
de 2,5%. No caso da receita bruta atingir valor 
superior a R$ 720 mil, há um acréscimo de 1% 
sobre o excedente. 

A definir de acordo com os produtos geradores 
de receita nos diferentes modelos (ex.: palmi-
to e látex são isentos, quando a operação é 
interna). A definir de acordo com premissas de 
faturamento. Fonte: http://info.fazenda.sp.gov.
br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.
htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut

Fonte: Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
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Incentivos fiscais concedidos às pessoas jurídicas que exploram 
atividade rural: 

De acordo com Sebrae (2004), são admitidos os seguintes incentivos fiscais:

a. “Os bens do ativo imobilizado (máquinas e implementos agrícolas, 
veículos de cargas e utilitários rurais, reprodutores e matrizes, etc.), 
podendo ser depreciados, integralmente, no próprio ano-calendário 
de aquisição conforme o art. 314 do RIR/99 (com exceção da terra 
nua quando destinada à produção) e não fazendo jus ao benefício 
da depreciação, a pessoa jurídica rural que direcionar a utilização 
do bem exclusivamente para outras atividades estranhas à atividade 
rural própria”. Nota-se que podem ser incluídos como investimento 
da atividade rural e “como imobilizados, entre outros (art. 62, § 2o do 
RIR/99): cultura permanente: serviços técnicos especializados que 
visem aumento de produtividade e eficiência do uso de recursos 
naturais; sementes e mudas selecionadas; corretivos de solo; fertili-
zantes; atividades que visem especificamente à elevação socioeco-
nômica do trabalhador rural”. 

b. “A compensação dos prejuízos fiscais, decorrentes da atividade ru-
ral, com o lucro da mesma atividade, não se aplicando o limite de 30 
% (trinta por cento) de que trata o art. 15 da Lei no 9.065/95, art. 14 
da Lei no 8.023/90, art. 35, § 4º, da IN/SRF no 11/96, art. 2º da IN/SRF 
no 257/02 e art. 512 do RIR/99”.

Taxas:

Cadastro Técnico Federal: é destinado a todos que realizam ativida-
des potencialmente poluidoras e/ou aos utilizadores de recursos am-
bientais. O cadastro pode ser feito pela Internet (www.ibama.gov.br), 
onde é emitido o documento de arrecadação para pagamento da TCFA 
(Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) e logo em seguida o “Certi-
ficado de Registro” (Sebrae, 2004). Essa variável não será considerada 
na análise de viabilidade econômico financeira, visto que não é especí-
fica ao projeto, mas sim as atividades globais do produtor rural. 
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Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA): tem como fato ge-
rador o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para 
o controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e dos 
utilizadores de recursos naturais. Deve recolher a taxa trimestralmente todo 
aquele que exerça atividade constante do anexo VIII da Lei instituidora e 
tenha feito o Cadastro Técnico Federal no IBAMA. Os valores são variáveis 
conforme o porte da empresa (Sebrae, 2004). Essa variável não será con-
siderada na análise de viabilidade econômico financeira, pois não é espe-
cífica ao projeto, mas sim às atividades globais do produtor rural.

4.2. Premissas Técnicas

As iniciativas de implantação de florestas nativas com finalidade co-
mercial são ainda incipientes. Isso porque, de modo geral, há grande 
carência de informações das silviculturas de espécies da mata atlântica 
e do cerrado e muitas incertezas em relação a mercados para os produ-
tos e serviços florestais. Essas lacunas historicamente vêm impedindo 
uma adequada avaliação econômica da atividade e inibindo a contrata-
ção de financiamentos para a sua implantação. 

Considerando esse cenário, a Secretaria do Meio Ambiente de São Pau-
lo contratou, no âmbito, o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF15, já mencionado an-
teriormente, para realizar um estudo que procurou identificar e equacio-
nar os entraves para a implantação de florestas nativas com finalidade 
ecológica e econômica. 

Dentre os resultados do trabalho já mencionado anteriormente, estão as 
premissas utilizadas para o cálculo dos fluxos de caixa feitos no âmbito 
do presente relatório.

As premissas básicas dos fluxos de caixa calculados são:

15 Contrato UGL/PDRS 02/2013.
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1. As espécies madeireiras elencadas para a análise são as que se 
adaptam às fitogeografias do estado de São Paulo, têm tecnologia 
disponível para produção, desde a produção de sementes, que-
bra da dormência das sementes, tecnologia de manejo conhecida 
e dados em série histórica que possibilitassem a obtenção de cur-
vas de crescimento;

2. Os cálculos foram feitos por município e fitogeografia dentro do 
estado de São Paulo;

3. Para cada município-fitogeografia foram consideradas as espé-
cies madeireiras e não madeireiras adaptadas a cada fitogeogra-
fia e condições climáticas, nesse caso Lençóis Paulista;

4. Os dados climáticos médios de chuva, temperatura e umidade 
para cada município;

5. As equações de produção de cada espécie madeireira;

6. As equações de produção dependem da idade e condições climáticas;

7. As equações de produção, além do volume no tempo, nos indicam as 
idades em que devemos fazer desbastes (cortes seletivos de árvores);

8. Os desbastes são necessários para obtenção de renda intermediária 
e para permitir que as árvores remanescentes cresçam em diâmetro;

9. Para cada idade de desbaste, as equações nos dão a distribuição 
diamétrica (distribuição de Weibull), de tal maneira que se pode 
calcular quanto de volume ter-se-á de cada produto. O produto é 
definido pelo diâmetro das toras;

10. Para cada faixa de diâmetro (produto), temos preços diferentes. 
A madeira de maior diâmetro tem preços muito maiores do que a 
madeira de menor diâmetro;

11. As idades de desbaste e os volumes por produto que retiramos da 
floresta são a origem das receitas madeireiras ao longo do horizonte;
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12. Para as espécies não madeireiras, a equipe de pesquisa informou 
o período de produção de frutos, a quantidade de frutos por árvo-
re e os preços que podem ser obtidos no mercado;

13. A quantidade de frutos dentro do período de frutificação e os pre-
ços de mercado formam as bases das receitas provenientes das 
espécies não madeireiras;

14. Foram consideradas ainda restrições de densidade de plantio e 
de combinação ecológica de espécies para compor as duas es-
pécies carro-chefe (uma madeireira e uma não madeireira);

15. Os custos foram determinados baseados em pesquisa feita entre 
as instituições de pesquisa e empresas que colaboraram;

16. Os custos são baseados na premissa de que se está plantando 
em uma área de pecuária degradada com braquiária, que segun-
do as pesquisas, é a situação mais provável das áreas a serem 
recuperadas;

17. Para cada município-fitogeografia foram testadas todas as combi-
nações de espécies viáveis para determinar quais eram as combi-
nações viáveis economicamente.

A partir desse banco de dados foram selecionados sete arranjos, visan-
do aos objetivos deste relatório. Cada arranjo é explicado a seguir. 

4.2.1. Arranjo 1 – Máxima Biodiversidade

Apesar dos nossos biomas terem uma das maiores biodiversidades do 
planeta, tanto na mata atlântica como no cerrado, os nossos conheci-
mentos necessários ao plantio e manejo desses milhares de espécies é 
muito limitado. Não dominamos a tecnologia de produção de sementes, 
de quebra de dormência das sementes e condução das espécies para 
que todas elas se desenvolvam adequadamente.
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Considerando a experiência de trabalho e revisão de todo o material 
científico produzido a respeito do tema, os pesquisadores envolvidos 
no projeto referido acima concordam que não é preciso plantar pro-
priamente dezenas de espécies, mas é necessário criar um ambiente 
propício para que a natureza se recupere naturalmente. O solo, o vento, 
a água e os animais, tanto os mamíferos, quanto as aves e os insetos se 
encarregam da polinização, dispersão das sementes, quebra da dor-
mência e aumento da biodiversidade.

Por isso, é necessário que plantemos o que sabemos plantar e faça-
mos uma silvicultura adequada à manutenção da floresta, respeitando 
sua condição natural de crescimento. Além dos fatores ecológicos, é 
necessário que consideremos que as florestas serão plantadas nas pro-
priedades privadas que têm função econômica. Da mesma forma como 
a lógica ecológica da floresta teve que ser considerada, também foi 
necessário considerar a racionalidade econômica dos indivíduos que 
tomarão a decisão de plantar na reserva legal da sua propriedade. 

Considerando todos esses aspectos, a equipe do projeto buscou espé-
cies madeireiras e não madeireiras com as seguintes características:

1. Adaptadas à fitogeografia de cada região do estado de São Paulo;

2. Com dados de crescimento conhecido que fosse possível mode-
lar curvas de produção;

3. Com dados a respeito de comportamento fitossociológico conhecido;

4. Com potencial de mercado;

5. Com conhecimento de quebra de dormência de sementes;

6. Com conhecimento a respeito de produção de mudas;

7. Que cumprem as funções ecológicas básicas relacionadas ao 
solo, água e promoção da biodiversidade.
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Como proxy do máximo de biodiversidade este arranjo considera o nú-
mero máximo de indivíduos do ponto de vista técnico. Este arranjo ainda 
é subdividido em dois arranjos: 

1. Um que contempla o bioma Cerrado (Arranjo 1a) e;

2. Um que contempla a floresta Semidecidual (Arranjo 2a), que cons-
titui uma vegetação pertencente ao bioma da Mata Atlântica (Mata 
Atlântica do Interior). 

Todos os dados de custos, produtividade, preços de venda, premissas de 
financiamento, tributação, bem como o Demonstrativo de Resultados (DRE), 
resultados da análise e sensibilidade podem ser encontrados nas planilhas 
EVTE_BBWWF_A1a_final e EVTE_BBWWF_A2a_final, respectivamente. 

Arranjo 1a - Cerrado: 

Dentre as espécies madeireiras encontradas para o Estado de São Pau-
lo, com finalidade econômica, no âmbito desse trabalho, foram escolhi-
das as espécies mais adaptadas à região de análise: bacia de Lençóis. 
Esse arranjo contempla o bioma Cerrado e prevê o plantio e manuten-
ção de 1.110 mudas de árvores por hectare. Outras características são 
listadas a seguir. 

a. Município – fito: Lençóis – Cerrado;

b. Porcentagem madeireira: 50%; não madeireira 30%; biodiversidade 20%;

c. Espaçamento: 3,20 X 2,80;

d. Espécies madeireiras: Angico do cerrado, Angico do cerrado, Mu-
tamba, Eucalipto 15B (15 anos e baixa tecnologia) e Eucalipto 15B 
(15 anos e baixa tecnologia);

e. Espécies não madeireiras: Gabiroba e Jerivá;

f. Hectares plantados: 10.
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A Tabela 13 a seguir apresenta as espécies madeireiras e seus preços 
de venda conforme o diâmetro para o arranjo 1a. 

Tabela 13. Espécies madeireiras usadas no Arranjo 1a - Cerrado. 

Espécie para o Cerrado Nativa do cerrado Exótica

Nome comum Angico do 
Cerrado Mutamba Eucalipto

Nome científico Anadenanthera 
falcata

Citha-
rexylum 
myrian-

thum

Peltopho-
rum dubium

Preço do produto diâme-
tro <=14 (R$/m³) 55 32 55

Preço do produto diâme-
tro entre 14 cm e 20 cm  
(R$/m³)

144 84 144

Preço do produto diâme-
tro entre 21 cm e 40 cm  
(R$/m³)

342,85 200 342,85

Preço do produto diâme-
tro > que 40 cm (R$/m³) 408 238 408

Fonte: WayCarbon.

Para cálculo das produtividades das espécies e determinação das épo-
cas próprias para desbastes, foram feitas análises de dados de plantios 
experimentais em todo o estado.

As análises de dados geram séries de produção com as quais são feitas 
análises estatísticas de regressão. A partir dessas análises, os biome-
tristas determinam equações de produção. Foram feitas análises para 
cada uma dessas espécies e as equações de produção estão nas pla-
nilhas em Excel® entregues com este relatório.

Estão mostradas nas planilhas:

• Equações de produção de diâmetro alcançado por idade.

• Equações de altura em função do diâmetro.



88

• Equações de volume, em função do diâmetro e da altura.

• Equações de predição dos parâmetros de distribuição Weibull 
dos diâmetros por idade.

Com esse conjunto de equações, é possível conhecer a quantidade em 
volume de produtos (madeira em uma determinada classe de diâmetro) 
nas idades de desbaste.

A partir desses volumes por produtos, calculamos a receita multiplican-
do os volumes pelos preços da madeira em pé, descritos na Tabela 13.

Para as espécies não madeireiras, a equipe de pesquisa informou o 
período de produção de frutos, a quantidade de frutos por árvore e os 
preços que podem ser obtidos no mercado. Foram informados, ainda, 
a quantidade de frutos dentro do período de frutificação e os preços de 
mercado que formam as bases das receitas provenientes das espécies 
não madeireiras. Consideraram-se, por fim, as restrições de densidade 
de plantio e de combinação ecológica de espécies para compor as 
duas espécies carro-chefe (uma madeireira e uma não madeireira);

Espécies não madeireiras consideradas para finalidade econômica para 
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o bioma do Arranjo 1a e 1b foram:

1. Gabiroba (Campomanesia pubescens) frutífera:

Começo da exploração: aos 3 anos (a palmeira terá no mínimo 2 m)

Onde ocorre: em todas as regiões fitoecológicas de SP, em todo o 
estado

Exigências: rústico, se desenvolve mesmo em solos pobres, mesmo 
em locais com baixa pluviosidade

Espaçamento utilizado em plantios monoculturais: 2,0 x 1,5 m

Utilização: É um fruto arredondado, de coloração verde-amarelada, 
com polpa esverdeada, suculenta, envolvendo diversas sementes 
muito parecido com uma goiabinha. Ela pode ser consumida ao 
natural ou na forma de sucos, doces e sorvetes e ainda serve para 
fazer um apreciado licor.

Valor do produto na propriedade: R$ 2,50 / kg

2. Jerivá (Syagrus romanzoffiana) para uso ornamental (venda da 
planta adulta):

Começo da exploração: aos 3 anos (a palmeira terá no mínimo 2 m)

Onde ocorre: em todas as regiões fitoecológicas de SP, em todo 
o estado

Exigências: rústico, se desenvolve mesmo em solos pobres, cresce 
mais no sol

Espaçamento utilizado em plantios monoculturais: 2,0 x 1,5 m

Região de potencial para plantas ornamentais: em todo o estado, 
preferencialmente próximo a cidades que tenham Ceasas. 
 
Após a exploração, é necessário fazer o replantio, portanto, a explo-
ração ocorre de 3 em 3 anos, no mínimo.

Valor do produto na propriedade: R$ 30,00

As demais espécies devem ser nativas e devem ser plantadas à vonta-
de até completar no máximo 1.100 árvores por ha. Não é recomendado 
o plantio de mais de 1.100 árvores por hectare porque encarece o pro-
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jeto e, provavelmente, só sobreviverão no máximo essa quantidade no 
início das atividades de manejo, como por exemplo, o controle das gra-
míneas. Depois do estabelecimento da floresta, a natureza trará outras 
espécies que melhor se adaptarem às conduções locais. 

Os custos de produção se baseiam nas atividades que devem ser rea-
lizadas na área independentemente do número de árvores por hectare 
que será plantado. O único custo que varia com o número de árvores 
por área é o custo das mudas.

Os custos foram determinados baseados na necessidade de formar a 
floresta, são custos relativos às melhores práticas silviculturais, que de-
vem promover a restauração da área de reserva legal e ao mesmo tem-
po cuidar para que as espécies com fins econômicos se desenvolvam a 
contento para produzirem o esperado pelas curvas de produção.

São pontos relevantes que determinaram as atividades para cálculo 
dos custos:

1. Os custos foram determinados baseados em pesquisa feita entre as 
instituições de pesquisa e empresas que colaboraram com o IPEF;

2. Os custos são baseados na premissa de que se está plantando em 
uma área de pecuária degradada com braquiária, que segundo as 
pesquisas, é a situação mais provável das áreas a serem recuperadas.

As atividades que determinaram os custos estão também listadas com 
todos os seus valores de horas homem, horas máquina e insumos ne-
cessários nas planilhas supramencionadas. 

A seguir, resumem-se as premissas do modelo econômico-financeiro 
para o cenário central, ou seja, o modelo considera a finalidade ABC 
com suas condições atuais para pessoa física rural. 

Enquanto a Tabela 14 apresenta os tributos considerados no cenário 
central, a Tabela 15 apresenta a estrutura de capital e condições de 
financiamento para produtores rurais que se enquadram no Pronamp 
e, logo, conseguem obter taxa de juros efetiva de 4,5% a.a. (cenário 
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central). A sensibilidade em termos de regime de tributação foi a mu-
dança para pessoa jurídica – lucro presumido, conforme apresentado 
na Tabela 12 acima. Em termos de juros, os demais produtores, como já 
discutido, conseguem obter taxa de juros efetiva de 5% a.a.

Tabela 14. Regime de tributação – Pessoa Física Rural. 

Regime de Tributação Alíquota

PIS 0,00%
COFINS 0,00%
Imposto de Renda 27,50%
CSLL 0,00%
ICMS - madeira nativa em pé 0,00%
ICMS - eucaliptos em pé 0,00%
ICMS - látex 0,00%
ICMS - palmito / palmeira 0,00%

Fonte: WayCarbon.

Tabela 15. Estrutura de Capital – Pronampiano

Estrutura de Capital

Investimento Total - 4 primeiros anos 
(R$) R$ 95.141,56

Capital próprio  R$   -   
Financiamento R$ 95.141,56

Linha de financiamento ABC Ambiental 
- Pronamp

% do Financiamento 100%
Carência (meses) 12
Amortização (meses) 168
Pagamento de Juros durante carência Sim
Periodicidade de Pagamentos (meses) 3
Taxa de juros Pronampiano 4,50%
Taxa de juros final 4,50%

Fonte: WayCarbon.
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Outros itens sujeitos à variação para análise de sensibilidade são apre-
sentados na Tabela 16. Por outro lado, os pagamentos por serviços 
ambientais (PSA) no cenário central, bem como os itens para análise de 
sensibilidade adotados são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 16. Itens sujeitos a variações para análise de sensibilidade.

Variação para Análise de Sensibilidade

Mão de Obra - h/hom
Mão de Obra - h/maq
Sulfluramida (R$)
Replantio
Restauração - carência de zelo
Restauração - mediamente cuidadas
Restauração - bem cuidadas
Receitas com não madeireiras
Receitas com madeireiras

Fonte: WayCarbon.

Enquanto os três primeiros itens da tabela 16 formam os principais cus-
tos e, logo, os que mais podem afetar a viabilidade do projeto foram 
sujeitos a variações de -20% e +20%, o replantio foi considerado não 
só pelo aumento de custos, mas principalmente por seu impacto no 
PSA água. No cenário central, o replantio é de 5%, mas varia para 10% 
(o que só afeta os custos e não o PSA água, conforme explicado ante-
riormente), 21% e 40%. Nestes dois últimos cenários, o impacto ocor-
re ainda no valor do PSA a ser recebido pelo produtor rural, conforme 
ilustrado na Tabela 17 a seguir. O PSA carbono, bem como seu período 
não sofreram variações, diferentemente do PSA água, que além das va-
riações mencionadas sofrem alterações no período de pagamento que 
podem variar de 5 anos no cenário central, para 10 e 15 anos, assim 
como não existir. 
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Neste último cenário é possível observar o impacto somente do PSA carbono. 

Tabela 17. Premissas e sensibilidades para PSA.

PSA  

Carbono (R$/TCO2e) – fixo R$ 5,00
Período de PSA carbono (anos) – fixo 26
PSA - água modelado – central R$ 320,00
Água med. (R$/hectare) – sensibilidade – 21% R$ 240,00
Água baixo. (R$/hectare) – sensibilidade – 40% R$ 160,00
Período de PSA água (anos) – central 5
Período de PSA água (anos) – sensibilidade 10
Período de PSA água (anos) – sensibilidade 15
Período de PSA água (anos) – sensibilidade 0

Fonte: WayCarbon.

Foram ainda considerados na análise de sensibilidade variações nas 
condições de financiamento: período de carência (sobe de 12 meses no 
cenário central para 24, 36 e 48 para fins de análise de sensibilidade); 
período de amortização (respeitando o limite máximo de 180 meses para 
o cenário central, as sensibilidades da amortização variam em função do 
período de carência adotado) e capitalização de juros durante a carência 
(não no cenário central e sim para a sensibilidade). Por fim, as receitas 
tanto com as madeireiras como com as espécies não madeireiras foram 
sujeitas a variações de -40% e -20% para fins de análise de sensibilidade. 

Resultados – ABC Ambiental:

Os resultados para o cenário central tanto para os Pronampianos como 
para os demais produtores, incluindo e não incluindo as receitas dos 
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PSA considerados são apresentados na Tabela 18 abaixo. 

Tabela 18. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo 1a. 

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos 15,64%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 59.671,16

VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 34.055,15

Payback sem PSA (anos) 11,32
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 29,48%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 83.900,99
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 53.891,09
Payback com PSA (anos) 2,97

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos 14,61%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 50.765,49
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 29.592,33

Payback sem PSA (anos) 11,69
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 26,11%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 73.959,79
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 49.063,57

Payback com PSA (anos) 4,15

Fonte: WayCarbon.

Nota-se, na Tabela 18 acima, que tanto no cenário central como para os 
demais, a TIR, em todos os casos, está acima dos benchmarks estabe-
lecidos anteriormente e, logo, o VPL de todos é positivo, demonstrando 
a viabilidade do projeto. O menor payback, não surpreendentemente, 
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aparece no cenário central para Pronampianos com PSA, seguido do cenário para demais produtores com PSA. 

Sensibilidades:

Enquanto a Tabela 19, a seguir, apresenta os resultados de variações nos principais custos, já definidos ante-
riormente como sendo os mais relevantes, a Tabela 20, na sequência, apresenta os resultados das variações nas 
receitas, conforme explicado acima para o cenário central. 

Tabela 19. Análise de sensibilidade dos principais custos – Arranjo 1a. 

Pronampiano Sem PSA

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra - h/
hom 18,29% R$ 67.368,75 R$ 40.509,81 10,47 13,40% R$ 51.771,49 R$ 27.442,23 14,06
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Mão de Obra - h/
maq 16,29% R$ 61.507,11 R$ 35.636,49 11,08 15,03% R$ 57.807,91 R$ 32.452,24 11,56

Sulfluramida (R$) 15,75% R$ 60.103,42 R$ 34.392,00 11,27 15,54% R$ 59.236,75 R$ 33.716,60 11,36
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra - h/
hom 37,98% R$ 91.598,58 R$ 60.345,74 2,82 23,53% R$ 76.001,32 R$ 47.278,16 10,12

Mão de Obra - h/
maq 31,54% R$ 85.736,94 R$ 55.472,42 2,92 27,64% R$ 82.037,74 R$ 52.288,18 3,24

Sulfluramida (R$) 29,74% R$ 84.333,25 R$ 54.227,94 2,96 29,23% R$ 83.466,58 R$ 53.552,53 2,97

Fonte: WayCarbon.

Obviamente, no cenário de redução de custos, os indicadores melhoram em todos os casos, assim como no 
cenário de aumento de custos, os indicadores pioram em todos os casos, mas mesmo assim mantêm-se a via-
bilidade do projeto tanto com ou sem PSA. Nota-se, contudo, que dentre os 3 principais custos considerados, a 
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sulfuramida (formicida) é o que causa menor impacto. Por outro lado, a mão de obra (homem/hora) é o que causa 
maior impacto nos dois sentidos, ou seja, aumento ou redução desses custos. 

Tabela 20. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 1a.

Pronampiano Sem PSA

Variação para 
Análise de 

Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -2,28% -R$ 
42.305,38 -R$ 42.964,97 -- 6,16% R$ 9.815,28 -R$ 3.616,07 17,17

Madeireiras 12,83% R$ 39.965,05 R$ 20.704,90 14,08 14,30% R$ 49.818,10 R$ 27.380,02 11,85
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 

Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras 1,26% -R$ 
18.075,55 -R$ 23.129,04 24,65 11,95% R$ 34.045,11 R$ 16.219,87 14,62

Madeireiras 25,85% R$ 64.194,88 R$ 40.540,83 2,97 27,74% R$ 74.047,93 R$ 47.215,96 2,97

Fonte: WayCarbon.

No que tange às receitas, não surpreende que há uma piora em relação ao cenário central em todos os indicadores 
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com ou sem receitas de PSA. Nota-se, ainda, que o maior risco está na 
variação das receitas das espécies não madeireiras. Isso se explica, pois 
são justamente as não madeireiras que geram receitas no curto prazo (4º 
ano). Além disso, os produtos das espécies não madeireiras são perecí-
veis, devendo ser colhidos no período correto e, independentemente do 
preço de mercado vigente na época da colheita, devem ser vendidos, o 
que difere das espécies madeireiras, que não são perecíveis e aumen-
tam seu valor com o tempo (maior diâmetro). Dessa maneira, apesar das 
espécies não madeireiras serem as que mais apoiam na viabilidade do 
projeto no curto prazo, são justamente as espécies mais vulneráveis e 
que, logo, levam maior risco ao projeto. 

Contudo, o projeto ainda seria viável em 4 ou 5 dos 8 cenários acima, de-
pendendo do benchmark considerado, o VPL alternativo para variação ne-
gativa de 20% nas receitas das espécies não madeireiras é negativo e, 
logo, o projeto não é viável. Por fim, nota-se que, em todos os cenários de 
variação negativa de receitas com madeireiras, o projeto continua viável. 

A Tabela 21 abaixo demonstra que o impacto da capitalização dos juros 
tem pouca influência sobre os resultados finais, mantendo o projeto viá-
vel. Nesse caso, ou seja, o central, isso é explicado pelo curto período 
de carência, que é de apenas 12 meses. 

Tabela 21. Impacto da capitalização dos juros com e sem PSA – Arranjo 1a. 

Impacto da Capitalização dos juros na carência - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Com pagamento 
de juros durante a 
carência – central

15,64% R$ 59.671,16 R$ 34.055,15 11,32

Sem pagamento 
de juros durante a 
carência

15,90% R$ 59.736,83 R$ 34.209,40 11,33

Impacto da Capitalização dos juros na carência - com PSA
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Com pagamento 
de juros durante a 
carência – central

29,48% R$ 83.900,99 R$ 53.891,09 2,97

Sem pagamento 
de juros durante a 
carência

32,11% R$ 83.966,66 R$ 54.045,33 2,97

Fonte: WayCarbon.

Similarmente, a variação de tributação entre o cenário central (Pessoa 
Física Rural) e o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido), man-
tém o projeto viável, conforme demonstrado na Tabela 22. Porém, nota-
-se que o projeto é um pouco menos atrativo na Pessoa Jurídica do que 
no regime de tributação da Pessoa Física Rural. 

Tabela 22. Impacto do regime de tributação com e sem PSA – Arranjo 1a. 

Impacto do Regime Tributário - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Pessoa Física Rural 
– central 15,64% R$ 59.671,16 R$ 34.055,15 11,32

Pessoa Jurídica – 
lucro presumido 14,89% R$ 67.026,69 R$ 37.170,26 14,02

Impacto do Regime Tributário - com PSA

Pessoa Física Rural 
– central 29,48% R$ 83.900,99 R$ 53.891,09 2,97

Pessoa Jurídica – 
lucro presumido 25,52% R$ 91.256,52 R$ 57.006,19 10,24

Fonte: WayCarbon.

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, a Tabela 23 
demonstra claramente como o aumento do prazo de carência é significante 
para a viabilidade do projeto. No caso do arranjo sem PSA, isso se explica 
pelas receitas geradas pelas espécies não madeireiras a partir do 4º ano, 
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ou seja, mais precocemente do que as madeireiras. No caso do arranjo 
com PSA, a melhora nos indicadores é ainda mais substancial, em parti-
cular pelas receitas do PSA água, que cobrem os cinco primeiros anos do 
projeto no cenário central. O PSA carbono tem alguma influência também, 
porém, conforme acordado com o Banco do Brasil, as receitas do PSA car-
bono são auferidas apenas a cada 5 anos, reduzindo assim seu impacto. 

Tabela 23. Impacto do período de carência e amortização com e sem PSA – 
Arranjo 1a. 

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Central - 12 meses 
de carência e 168 de 
amortização

15,64% R$ 59.671,16 R$ 34.055,15 11,32

24 de carência e 156 
de amortização 17,35% R$ 60.339,32 R$ 35.314,63 11,31

36 de carência e 144 
de amortização 19,67% R$ 61.059,83 R$ 36.580,94 11,27

48 de carência e 132 
de amortização 21,72% R$ 60.557,17 R$ 36.726,09 2,69

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Centra - 12 meses 
de carência e 168 de 
amortização

29,48% R$ 83.900,99 R$ 53.891,09 2,97

24 de carência e 156 
de amortização 47,49% R$ 84.569,15 R$ 55.150,57 2,64

36 de carência e 144 
de amortização 102,02% R$ 85.289,66 R$ 56.416,87 2,20

48 de carência e 132 
de amortização 132,11% R$ 84.787,00 R$ 56.562,02 2,14

Fonte: WayCarbon.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, no-
ta-se na Tabela 24, que para o arranjo com PSA, o impacto de 5 anos 
(central) para 10 ou 15 anos é pouco significante em termos de payback 
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e VPL, porém, melhora a TIR do projeto significantemente, melhorando 
sua atratividade. Vale notar, contudo, que o impacto do PSA carbono é 
pouco relevante (adiciona 1,19% na TIR), quando comparado ao cená-
rio central sem PSA. Quando comparado ao cenário central com PSA, 
a diferença é mais significativa (reduz a TIR em 12,65% e aumenta o 
payback de pouco menos de 3 anos para mais de 10 anos). 

Tabela 24. Impacto do período de pagamento de PSA no Arranjo 1a.

Impacto do Período do PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
– receitas

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA água 
- 10 anos 36,35% R$ 95.173,76 R$ 63.252,79 2,97

Período de PSA água 
- 15 anos 37,70% R$ 

104.219,61 R$ 69.930,68 2,97

Sem PSA água (só 
carbono) 16,83% R$ 69.853,07 R$ 40.766,94 10,89

Fonte: WayCarbon.

Por fim, avaliamos, na Tabela 25, a seguir, o impacto do replantio e, em 
especial, o impacto que este tem no PSA água, variável de grande im-
portância para maior atratividade para o projeto, conforme já demons-
trado. Nota-se que enquanto um aumento de 100% no replantio (de 5% 
no cenário central para 10%) causa uma redução de apenas 1% na TIR, 
as outras variações (21% e 40%) têm um impacto bastante forte, redu-
zindo a TIR em 7% e 12,43%, respectivamente. Isso é explicado pela 
relativa pouca importância do replantio em si vis-à-vis o impacto do PSA 
água, que como já demonstrado, tem um papel fundamental na geração 
de receitas em curto prazo e melhora de todos os indicadores de viabi-
lidade e, logo, atratividade. 

Tabela 25. Impacto do replantio e seu impacto no PSA água – Arranjo1a. 

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água
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Variação para Análise 
de Sensibilidade – 
custos / receitas

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Restauração – ca-
rência de zelo (40% 
replantio)

17,95% R$ 69.931,07 R$ 41.359,63 10,90

Restauração – media-
mente cuidadas (21% 
de replantio)

22,42% R$ 77.238,25 R$ 47.900,13 10,03

Restauração – bem 
cuidadas (10%) 28,48% R$ 82.918,48 R$ 53.045,85 2,99

Fonte: WayCarbon.

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

De maneira a contrastar as diferentes linhas de financiamento disponíveis 
para a recuperação de RL e APP, conduziu-se a análise anterior para o 
mesmo arranjo usando as premissas da linha de financiamento do Fundo 
Clima, finalidade Florestas Nativas. Como essa linha não admite emprés-
timos para Pessoa Física Rural, esse cenário não existe. Porém, no caso 
de pequenas e médias empresas (MPE), há uma redução de 0,5% na 
taxa de intermediação (operação indireta), o que leva a uma redução na 
taxa de juros efetivos (de 4,6% para 4% a.a.). O cenário central, contudo, 
contempla uma operação direta (ver termos e condições na Tabela 10). 
O cenário central, portanto, é igual a não ser pelas condições da linha do 
Fundo Clima (Tabela 26) e regime tributário (Tabela 27). 

Tabela 26. Estrutura de capital – Fundo Clima. 

Estrutura de Capital

Investimento Total – 4 primeiros anos (R$) R$ 95.141,56
Capital próprio R$ 9.514,16
Financiamento R$ 85.627,40

Linha de financiamento Fundo Clima 
- direto

% do Financiamento 90%
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Carência (meses) 96
Amortização (meses) 204
Pagamento de Juros durante carência Sim
Periodicidade de Pagamentos (meses) 3
Remuneração Básica BNDES 0,10%
Custo Financeiro BNDES 0,90%
Risco crédito BNDES 3,60%
Taxa de juros final 4,60%

Fonte: WayCarbon.

Tabela 27. Regime de Tributação Pessoa Jurídica – Lucro Presumido

Regime de Tributação Alíquota

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
Imposto de Renda 1,20%
CSLL 1,08%

Fonte: WayCarbon.

Resultados – Fundo Clima:

Os resultados para o cenário central com ou sem PSA, tanto para as gran-
des empresas quanto para MPE, conforme apresentado na Tabela 28, é 
de viabilidade e significantemente maior do que com a linha ABC, o que 
é explicado essencialmente pelos períodos de carência e amortização 
mais alongados. A diferença entre grandes empresas e MPE somente é 
notada no VPL, devido às taxas de desconto e juros que são diferentes. 

Tabela 28. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo 1a. 

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos 23,97%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 64.771,44
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VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima 
- alternativo R$ 42.481,22

Payback sem PSA (anos) 4,03
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 

anos)

TIR - 26 anos 48,01%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 88.786,89
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima 
- alternativo R$ 62.245,88

Payback com PSA (anos) 2,50
Fundo Clima - Micro e pequenas empresas

Sem PSA

TIR - 26 anos 23,97%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 72.012,11
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima 
- alternativo R$ 42.481,22

Payback sem PSA (anos) 4,03
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 

anos)

TIR - 26 anos 48,01%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 97.372,52
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo 
Clima- alternativo R$ 62.245,88

Payback com PSA (anos) 2,50

Fonte: WayCarbon.

Sensibilidades Fundo Clima:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões são as mesmas 
para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, o formicida continua sendo o 
que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e 
a mão de obra (homem/hora) continua sendo a que causa maior impacto. 
Porém, o projeto continua sendo viável e atrativo para os 12 cenários. 

Em termos de sensibilidade das receitas madeireiras e não madeireiras, 
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observa-se na Tabela 29, a seguir, que diferentemente da linha ABC, apenas 2 dos 8 cenários não são viáveis, 
devido à importância das receitas oriundas das espécies não madeireiras e ao maior prazo de carência e amorti-
zação. Ressalta-se, dessa maneira, a importância dessas receitas e que estas são o maior risco do projeto. 

Tabela 29. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 1a – Fundo Clima

Fundo Clima Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -8,02% -R$ 
44.378,78 -R$ 39.177,93 -- 7,72% R$ 

10.196,33 R$ 1.651,65 14,65

Madeireiras 20,07% R$ 39.783,93 R$ 25.441,66 4,15 22,19% R$ 
52.277,69 R$ 33.961,44 4,08

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -2,46% -R$ 
20.363,33 -R$ 19.413,28 -- 23,72% R$ 

34.211,78 R$ 21.416,30 2,64

Madeireiras 45,68% R$ 63.799,39 R$ 45.206,31 2,50 46,89% R$ 
76.293,14 R$ 53.726,09 2,50

Fonte: WayCarbon.

A Tabela 30 abaixo demonstra que o impacto da capitalização dos juros tem influência significativa sobre os re-
sultados finais, melhorando o projeto sobremaneira. Nesse caso, ou seja, o central, isso é explicado pelo longo 
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período de carência, que é de 96 meses, ou 8 vezes maior do que a linha ABC.

Tabela 30. Impacto da capitalização dos juros no período de carência – Fundo Clima – Arranjo 1a. 
Fonte: WayCarbon.

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, as conclusões são as mesmas para a linha ABC e 
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Fundo Clima, ou seja, a redução do prazo de carência é significante 
para a viabilidade do projeto, porém, ainda o mantém atrativo com e 
sem PSA, conforme demonstrado na Tabela 31 a seguir. 

Tabela 31. Impacto do período de carência e amortização – Fundo Clima – 
Arranjo 1a. 

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Atual - 96 meses de 
carência e 204 de 
amortização

23,97% R$ 64.771,44 R$ 42.481,22 4,03

84 de carência e 216 
de amortização 23,20% R$ 64.804,61 R$ 42.100,64 4,03

72 de carência e 228 
de amortização 22,31% R$ 64.834,85 R$ 41.698,10 4,03

60 de carência e 240 
de amortização 21,33% R$ 64.862,63 R$ 41.272,75 4,10

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Atual - 96 meses de 
carência e 204 de 
amortização

48,01% R$ 88.786,89 R$ 62.245,88 2,50

84 de carência e 216 
de amortização 46,99% R$ 88.820,06 R$ 61.865,29 2,50

72 de carência e 228 
de amortização 45,51% R$ 88.850,30 R$ 61.462,75 2,50

60 de carência e 240 
de amortização 43,37% R$ 88.878,08 R$ 61.037,41 2,50

Fonte: WayCarbon.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, as 
conclusões são as mesmas para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, 
para o arranjo com PSA, a mudança do período de 5 anos (central) para 
10 ou 15 anos é pouco significante em termos de payback e VPL, porém, 
melhora a TIR do projeto significantemente, melhorando sua atrativida-
de. Da mesma maneira, o impacto do PSA carbono é pouco relevante, 
quando comparado ao cenário central sem PSA. Quando comparado ao 



108

cenário central com PSA, a diferença é mais significativa. 

Com relação ao impacto do replantio e, em especial, o impacto que este 
tem no PSA água, as conclusões são as mesmas para a linha ABC e 
Fundo Clima, ou seja, o aumento de 100% no replantio (de 5% no cenário 
central para 10%) causa uma redução de pouco mais de 1% na TIR, as 
outras variações (21% e 40%) tem um impacto bastante forte, reduzindo 
a TIR em 11% e 19%, respectivamente. Mesmo com essas reduções, o 
projeto se mostra viável e mais atrativo do que com a linha ABC. 

Arranjo 2a – Floresta Semidecidual: 

Este arranjo contempla o bioma Mata Atlântica do Interior e prevê o plantio 
e manutenção de 1.110 mudas de árvores por hectare. Demais premissas 
são iguais às do arranjo 1a. Outras características são listadas a seguir.

a. Município – fito: Lençóis – Floresta Semidecidual;

b. Porcentagem madeireira: 50%; não madeireira 30%; biodiversidade 20%;

c. Espaçamento: 3,20 X 2,80;

d. Espécies madeireiras: Angico Vermelho, Canafístula, Tucaneiro, 
Taiúba, Eucaliptos 15B (15 anos e baixa tecnologia);

e. Espécies não madeireiras: Gabiroba e Jerivá;

f. Hectares plantados: 10.

A Tabela 32, a seguir, apresenta as espécies madeireiras e seus preços 
de venda conforme o diâmetro para o arranjo 2a. Além dessas, também 
foi usada como espécie exótica o Eucalipto (preços por diâmetro iguais 
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ao arranjo anterior – Tabela 13).

Tabela 32. Espécies madeireiras usadas no Arranjo 2a – Mata Atlântica.

Espécie para Floresta 
Estacional Nativa da Mata Atlântica

Nome comum Angico 
vermelho Tucaneiro Canafístula Taiúba

Nome científico
Anadenan-
thera ma-
crocarpa

Citha-
rexylum 

myrianthum

Pel-
tophorum 
dubium

Maclura 
tinctoria 

(L.) D. Don 
ex Steud. 

Preço Produto Diâ-
metro <=14 (R$/m³) 55 32 55 73

Preço do produto 
Diâmetro entre 14 cm 
e 20 cm (R$/m³) poi

144 84 144 192

Preço do produto 
Diâmetro entre 21 cm 
e 40 cm (R$/m³)

342,85 200 342,85 457,14

Preço do produto 
Diâmetro > que 40 
cm (R$/m³)

408 238 408 544

Fonte: WayCarbon.

Conforme já mencionado, as espécies não madeireiras consideradas para 
finalidade econômica para os biomas do Arranjo 1a ou 2a foram as mesmas. 

Resultados – ABC Ambiental: 

Os resultados para o cenário central tanto para os Pronampianos como 
para os demais produtores, incluindo e não incluindo as receitas dos 
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PSA considerados são apresentados na Tabela 33 abaixo. 

Tabela 33. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo 2a.

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos 16,57%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 76.855,62
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 43.847,39
Payback sem PSA (anos) 11,89

Com PSA 
(carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 29,87%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 101.085,45
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 63.683,32
Payback com PSA (anos) 2,97

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos 16,57%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 68.780,23
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 41.281,45

Payback sem PSA (anos) 11,89
Com PSA  

(carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 29,87%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 91.974,52
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 60.752,69

Payback com PSA (anos) 2,97

Fonte: WayCarbon.

Nota-se, na Tabela 33 acima, que assim como no arranjo 1a tanto no 
cenário central como para os demais as TIR, em todos os casos, es-
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tão acima dos benchmarks estabelecidos anteriormente e, logo, o VPL 
de todos é positivo, demonstrando a viabilidade do projeto. O menor 
payback, não surpreendentemente, aparece no cenário central, para os 
Pronampianos com PSA e igualmente para os demais produtores com 
PSA. As únicas diferenças aparecem nos VPL, devido à taxa de descon-
to e juros maiores para os demais produtores (não Pronampianos). 

Comparando o arranjo 1a (Cerrado – Tabela 18) com o arranjo 2a (Mata 
Atlântica – Tabela 33), nota-se uma pequena melhora nos indicadores 
de viabilidade, em especial, na TIR do projeto (+1% para Pronampianos 
e +2% para os demais produtores, ambos sem considerar PSA). Isso é 
devido aos preços mais elevados da espécie madeireira Taiúba no ar-
ranjo 2ª, para todos os diâmetros considerados. Considerando os PSA, 
a diferença, em termos de TIR, aumenta mais significantemente para os 
demais produtores (+2,76%) e apenas 0,40% para os Pronampianos, o 
que se deve às taxas de juros mais baixas destes últimos. 

Sensibilidades:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões são as mesmas 
para o arranjo 1a e 2a, ou seja, o formicida continua sendo o que causa 
menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e a mão de 
obra (homem/hora) continua sendo a que causa maior impacto. Porém, 
o projeto continua sendo viável e atrativo para os 12 cenários. 

Em termos de sensibilidade das receitas madeireiras e não madeirei-
ras, apenas 1 dos 8 cenários não é viável (-40% das receitas oriundas 
das espécies não madeireiras), devido à já explicada importância das 
espécies não madeireiras no curto prazo. Ressalta-se, dessa maneira, 
a importância dessas receitas e que essas são o maior risco do projeto. 

Assim como no arranjo 1a (ABC), o impacto da capitalização dos juros 
tem pouca influência, mas positiva, sobre os resultados finais, manten-
do o projeto viável. Isso é explicado pelo curto período de carência, que 
é de apenas 12 meses, no cenário central. 

Quanto à variação de tributação entre o cenário central (Pessoa Física 



112

Rural) e o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido), o efeito é o 
mesmo do arranjo 1a (ABC), ou seja, o projeto continua viável, porém, 
um pouco menos atrativo para Pessoas Jurídicas do que para produ-
tores rurais Pessoa Física. Isso se deve às deduções de impostos na 
receita (Pessoa Jurídica) e não no lucro líquido (Pessoa Física Rural). 

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, novamente 
os resultados são os mesmos para o arranjo 1a e 2a, ou seja, quanto 
maior a carência e amortização, melhores são os indicadores de viabi-
lidade do projeto. No caso do arranjo sem PSA, isso se explica devido 
às receitas geradas pelas espécies não madeireiras no 4º ano, ou seja, 
mais precocemente do que as madeireiras. No caso do arranjo com PSA, 
a melhora nos indicadores é ainda mais substancial, em particular, pelas 
receitas do PSA água, que cobrem os cinco primeiros anos do projeto no 
cenário central. O PSA carbono tem alguma influência também, porém, 
conforme acordado com o Banco do Brasil, as receitas do PSA carbono 
são auferidas apenas a cada 5 anos, reduzindo assim seu impacto.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, mais 
uma vez os resultados são os mesmos para o arranjo 1a e arranjo 2a, 
ou seja, considerando os arranjos com PSA, a variação do período de 
5 anos (central) para 10 ou 15 anos é pouco significante em termos de 
payback e VPL, porém, melhora a TIR do projeto significantemente, me-
lhorando sua atratividade. Vale notar, contudo, que o impacto do PSA 
carbono é pouco relevante (adiciona 1,05% na TIR do cenário central), 
quando comparado ao cenário central sem PSA. Quando comparado ao 
cenário central com PSA, a diferença causada pelo pagamento apenas 
do PSA carbono é mais significativa (reduz a TIR em 12,25% e aumenta 
o payback de pouco menos de 3 anos para mais de 10 anos). 

Em termos de impacto do replantio e, em especial, o impacto que este 
tem no PSA água, variável de grande importância para maior atrativida-
de para o projeto, conforme já demonstrado, os resultados novamente 
são os mesmos para os dois arranjos (1a e 2a). Enquanto um aumento 
de 100% no replantio (de 5% no cenário central para 10%) causa uma 
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redução de menos de 1% na TIR, as outras variações (21% e 40%) têm 
um impacto bastante forte, reduzindo a TIR em 5,8% e 11,11%, respec-
tivamente. Isso é explicado pela relativa pouca importância do replantio 
em si vis-à-vis o impacto do PSA água, que como já demonstrado tem 
um papel fundamental na geração de receitas no curto prazo e melhora 
de todos os indicadores de viabilidade e, logo, a atratividade. 

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

O cenário central, conforme já explicado, contempla uma operação di-
reta (ver termos e condições na Tabela 10). O cenário central, portanto, 
é igual ao da linha ABC a não ser pelas condições da linha do Fundo 
Clima (Tabela 26) e regime tributário (Tabela 27).

Resultados – Fundo Clima:

Tabela 34. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo 2a.

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos 24,65%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 86.458,01
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 54.974,34
Payback sem PSA (anos) 4,14
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 47,90%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 110.473,46
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 74.738,99
Payback com PSA (anos) 2,50

Fundo Clima - Micro e pequenas empresas
Sem PSA

TIR - 26 anos 24,65%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 96.933,41
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 54.974,34
Payback sem PSA (anos) 4,14
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)
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TIR - 26 anos 47,90%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 122.293,82
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 74.738,99
Payback com PSA (anos) 2,50

Fonte: WayCarbon.

Os resultados para o cenário central com ou sem PSA tanto para as 
grandes empresas quanto para MPE, conforme apresentado na Tabela 
34, é de viabilidade e significantemente maior do que com a linha ABC, 
o que é explicado essencialmente pelos períodos de carência e amor-
tização mais alongados. 

A diferença entre grandes empresas e MPE somente é notada no VPL, 
devido às taxas de desconto e de juros que são diferentes.

Sensibilidades Fundo Clima:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões são as mesmas 
para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, o formicida continua sendo o 
que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e 
a mão de obra (homem/hora) continua sendo a que causa maior impacto. 
Porém, o projeto continua sendo viável e atrativo para os 12 cenários. 

Em termos de sensibilidade das receitas madeireiras e não madeireiras, 
igualmente a linha ABC, apenas 1 dos 8 cenários não é viável, devi-
do à já explicada importância das receitas oriundas das espécies não 
madeireiras e ao maior prazo de carência e amortização. Ressalta-se, 
dessa maneira, a importância dessas receitas e que essas são o maior 
risco do projeto. 

Quanto ao impacto da capitalização dos juros, a influência é significa-
tiva sobre os resultados finais, melhorando o projeto igualmente ao ar-
ranjo 1a Fundo Clima. Isso é explicado pelo longo período de carência, 
que é de 96 meses ou 8 vezes maior do que a linha ABC.

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, as conclu-
sões são as mesmas para os dois arranjos com financiamento pelo Fun-
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do Clima, ou seja, a redução do prazo de carência é significante para a 
viabilidade do projeto, porém ainda o mantém atrativo com e sem PSA. 

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, as 
conclusões são as mesmas para os dois arranjos com financiamento 
pelo Fundo Clima, ou seja, para o arranjo com PSA, a mudança do pe-
ríodo de 5 anos (central) para 10 ou 15 anos é pouco significante em 
termos de payback e VPL, porém, melhora a TIR do projeto significante-
mente, melhorando sua atratividade. Da mesma maneira, o impacto do 
PSA carbono é pouco relevante, quando comparado ao cenário central 
sem PSA. Quando comparado ao cenário central com PSA, a diferença 
é mais significativa, reduzindo a TIR de 47,90% para 25,76%, porém 
ainda mantém o projeto viável. 

Com relação ao impacto do replantio e em especial o impacto que este 
tem no PSA água, as conclusões são as mesmas para os dois arranjos 
com financiamento pelo Fundo Clima, ou seja, o aumento de 100% no 
replantio (de 5% no cenário central para 10%) causa uma redução de 
pouco mais de 1% na TIR, as outras variações (21% e 40%) têm um 
impacto bastante forte, reduzindo a TIR em 12,47% e 18,19%, respecti-
vamente. Mesmo com essas reduções, o projeto se mostra viável e mais 
atrativo do que com a linha ABC.

4.2.2. Arranjo 2 – Mínimo Técnico de Indivíduos 

Como descrito no arranjo anterior, o custo foi determinado em função da 
necessidade de restauração da reserva legal. Os custos de restauração 
são resultantes de operações feitas na área em função da necessidade 
de restauração. Esses custos não podem ser reduzidos sob pena de 
não se conseguir o estabelecimento da floresta. 

Como também explicado anteriormente, o único custo que pode ser 
reduzido é o custo das mudas, se reduzimos o número de árvore por 
hectare. Entretanto, há um limite, também importante, visto que se não 
temos o número de árvores por hectare necessário para a cobertura ve-
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getal será muito difícil controlar as gramíneas e teremos o custo elevado 
com essa finalidade.

Determinamos, então, o menor espaçamento possível que possibilita a flo-
resta se estabelecer vencendo a mato-competição sem elevação dos níveis 
de custo de controle de gramíneas com o uso de baixo nível tecnológico.

Esse arranjo ainda é subdividido em dois:

1. Um que contempla o bioma Cerrado (Arranjo 1b) e;

2. Um que contempla a floresta Semidecidual (Arranjo 2b), que cons-
titui uma vegetação pertencente ao bioma da Mata Atlântica (Mata 
Atlântica do Interior). 

Todos os dados de custos, produtividade, preços de venda, premissas de 
financiamento, tributação, bem como o Demonstrativo de Resultados (DRE), 
resultados da análise e sensibilidades podem ser encontrados nas planilhas 
EVTE_BBWWF_A1b_final e EVTE_BBWWF_A2b_final, respectivamente.

Arranjo 1b - Cerrado: 

Considerou-se o espaçamento de 3x4 com 833 árvores por hectare, 
sendo as demais variáveis iguais ao arranjo 1a.

Resultados – ABC Ambiental:

Os resultados para o cenário central tanto para os Pronampianos como 
para os demais produtores, incluindo e não incluindo as receitas dos 
PSA considerados são apresentados na Tabela 35 abaixo. 

Nota-se, na Tabela 35, que tanto no cenário central como para os de-
mais as TIR em todos os casos estão acima dos benchmarks estabele-
cidos anteriormente e, logo, o VPL de todos é positivo, demonstrando 
a viabilidade do projeto. O menor payback, não surpreendentemente, 
aparece no cenário central para Pronampianos com PSA, que é igual ao 
cenário para demais produtores com PSA. 

Vale notar que, neste arranjo (1b), os indicadores de viabilidade, apesar 
de manterem o projeto viável, são significantemente piores do que no 
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arranjo (1a). Conforme explicado acima, o único custo que é reduzido 
nesse cenário é o custo com mudas, que é menor devido ao menor nú-
mero de árvores. Mesmo considerando essa redução, as receitas são 
também reduzidas, porém mais fortemente o que logo explica a piora nos 
indicadores. Portanto, o mínimo técnico é menos viável do que o máximo 
técnico. Dessa maneira, não é de se espantar que as variáveis suscetí-
veis à análise de sensibilidade acompanhem essa piora nos indicadores. 

Tabela 35. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo 1b. 

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos 7,96%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 17.365,17
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 3.603,43
Payback sem PSA (anos) 15,20

Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 
anos)

TIR - 26 anos 16,49%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 41.595,00
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 23.439,37
Payback com PSA (anos) 14,24

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos 7,96%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 13.949,73
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 2.563,03

Payback sem PSA (anos) 15,20
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 

anos)

TIR - 26 anos 16,49%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 37.144,03
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 22.034,27

Payback com PSA (anos) 14,24

Fonte: WayCarbon.
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Análise de sensibilidade:

Enquanto a Tabela 36, a seguir, apresenta os resultados de variações nos principais custos, já definidos ante-
riormente como sendo os mais relevantes, a Tabela 37, na sequência, apresenta os resultados das variações nas 
receitas, conforme já explicado para o cenário central. 

Tabela 36. Análise de sensibilidade dos principais custos – Arranjo 1b.

Pronampiano Sem PSA

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra - h/
hom 10,13% R$ 25.672,39 R$ 10.536,24 14,62 6,16% R$ 9.057,95 -R$ 3.329,37 17,22

Mão de Obra - h/
maq 8,46% R$ 19.350,57 R$ 5.302,20 14,93 7,49% R$ 15.379,76 R$ 1.904,66 15,94

Sulfluramida (R$) 8,06% R$ 17.830,30 R$ 3.965,90 15,05 7,86% R$ 16.900,04 R$ 3.240,97 15,35
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra - h/
hom 22,59% R$ 49.902,22 R$ 30.372,17 2,86 12,60% R$ 33.287,78 R$ 16.506,56 14,58

Mão de Obra - h/
maq 17,81% R$ 43.580,40 R$ 25.138,14 2,98 15,33% R$ 39.609,60 R$ 21.740,59 14,32

Sulfluramida (R$) 16,69% R$ 42.060,13 R$ 23.801,83 14,22 16,29% R$ 41.129,87 R$ 23.076,90 14,25

Fonte: WayCarbon.
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Novamente, no cenário de redução de custos, os indicadores melhoram em todos os casos, assim como no cená-
rio de aumento de custos, os indicadores pioram em todos os casos, mas mesmo assim mantêm-se a viabilidade 
do projeto tanto com ou sem PSA. A única exceção ocorre no cenário de aumento de 20% nos custos de mão de 
obra (homem/hora), quando o VPL alternativo se torna negativo, devido à maior taxa de desconto utilizada. No-
ta-se, contudo, que dentre os 3 principais custos considerados, a sulfuramida (formicida) é o que causa menor 
impacto. Por outro lado, a mão de obra (homem/hora) é o que causa maior impacto nos dois sentidos, ou seja, 
aumento ou redução desses custos. 

Tabela 37. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 1b.

Pronampiano Sem PSA

Variação para 
Análise de 

Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -9,78% -R$ 
73.964,37 -R$ 65.199,96 -- -0,52% -R$ 

26.951,25
-R$ 

29.932,50 --

Madeireiras 5,00% R$ 2.266,74 -R$ 6.677,87 17,97 6,57% R$ 9.885,37 -R$ 1.481,06 17,07
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 

Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -5,38% -R$ 
49.734,54 -R$ 45.364,03 -- 3,90% -R$ 2.721,42 -R$ 

10.096,56 23,39

Madeireiras 12,70% R$ 26.496,57 R$ 13.158,06 14,70 14,69% R$ 34.115,20 R$ 18.354,87 14,43

Fonte: WayCarbon.
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No que tange às receitas, não surpreende que há uma piora em relação 
ao cenário central em todos os indicadores com ou sem receitas de 
PSA. Nota-se, ainda, que o maior risco está na variação das receitas 
das espécies não madeireiras. Isso se explica, pois são justamente as 
não madeireiras que geram receitas no curto prazo (4º ano). 

Além disso, os produtos das espécies não madeireiras são perecíveis, 
devendo ser colhidos no período correto e independentemente do preço 
de mercado vigente na época da colheita devem ser vendidos, o que di-
fere das espécies madeireiras, que não são perecíveis e aumentam seu 
valor com o tempo (maior diâmetro). Dessa maneira, apesar das espécies 
não madeireiras serem as que mais apoiam para a viabilidade do projeto 
no curto prazo, são justamente as espécies mais vulneráveis e que logo 
levam maior risco ao projeto. Nesse contexto, o projeto só seria viável em 
2 (Pronampiano com PSA e variações de -40% ou -20% para as madei-
reiras) ou 4 (dependendo do benchmark considerado, o VPL alternativo 
para variação negativa de 20% nas receitas das espécies madeireiras é 
negativo e, logo, o projeto não é viável) dos 8 cenários acima. 

Tabela 38. Impacto da capitalização dos juros com e sem PSA – Arranjo 1b.

Impacto da Capitalização dos juros na carência - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Com pagamento de juros 
durante a carência 7,96% R$ 

17.365,17 R$ 3.603,43

Sem pagamento de juros 
durante a carência 8,02% R$ 

17.426,84 R$ 3.748,30

Impacto da Capitalização dos juros na carência - com PSA

Com pagamento de juros 
durante a carência 16,49% R$ 

41.595,00 R$ 23.439,37

Sem pagamento de juros 
durante a carência 17,00% R$ 

41.656,67 R$ 23.584,23

Fonte: WayCarbon.

Em termos do impacto da capitalização dos juros e, similarmente ao ar-
ranjo 1a, este tem pouca influência sobre os resultados finais, mantendo 
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o projeto viável. Nesse caso, ou seja, o central, isso é explicado pelo 
curto período de carência, que é de apenas 12 meses (Tabela 38). 

Similarmente, a variação de tributação entre o cenário central (Pessoa 
Física Rural) e o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido) man-
tém o projeto viável, conforme demonstrado na Tabela 39. Porém, nota-
-se que o projeto é um pouco menos atrativo na Pessoa Jurídica do que 
no regime de tributação da Pessoa Física Rural. 

Tabela 39. Impacto do regime de tributação com e sem PSA – Arranjo 1b.

Impacto do Regime Tributário - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Pessoa Física Rural 7,96% R$ 17.365,17 R$ 3.603,43 15,20
Pessoa Jurídica - 
lucro presumido 7,45% R$ 17.366,20 R$ 1.974,15 16,32

Impacto do Regime Tributário - com PSA

Pessoa Física Rural 16,49% R$ 41.595,00 R$ 23.439,37 14,24
Pessoa Jurídica - 
lucro presumido 14,04% R$ 41.596,03 R$ 21.810,09 14,50

Fonte: WayCarbon.

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, a Tabela 40 
demonstra claramente como o aumento do prazo de carência é signifi-
cante para a viabilidade do projeto. No caso do arranjo sem PSA, isso 
se explica pelas receitas geradas pelas espécies não madeireiras no 4º 
ano, ou seja, mais precocemente do que as madeireiras. 

No caso do arranjo com PSA, a melhora nos indicadores é ainda mais 
substancial, em particular, pelas receitas adicionais do PSA água, que 
cobre os cinco primeiros anos do projeto no cenário central. 

O PSA carbono tem alguma influência também, porém, conforme acor-
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dado com o Banco do Brasil, as receitas do PSA carbono são auferidas 
apenas a cada 5 anos, reduzindo assim seu impacto. 

Tabela 40. Impacto do período de carência e amortização com e sem PSA – 
Arranjo 1b.

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Central - 12 meses 
de carência e 168 
de amortização

7,96% R$ 17.365,17 R$ 3.603,43 15,20

24 de carência e 
156 de amortização. 8,34% R$ 17.653,46 R$ 4.519,32 15,61

36 de carência e 
144 de amortização 8,76% R$ 17.898,86 R$ 5.366,11 16,02

48 de carência e 
132 de amortização 9,17% R$ 17.886,29 R$ 5.945,55 2,73

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Central - 12 meses 
de carência e 168 
de amortização

16,49% R$ 41.595,00 R$ 23.439,37 14,24

24 de carência e 
156 de amortização. 20,33% R$ 41.883,29 R$ 24.355,25 2,68

36 de carência e 
144 de amortização 77,79% R$ 42.128,69 R$ 25.202,04 2,18

48 de carência e 
132 de amortização 137,48% R$ 42.116,12 R$ 25.781,48 2,12

Fonte: WayCarbon.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, no-
ta-se, na Tabela 41, que para o arranjo com PSA, a variação de 5 anos 
(central) para 10 ou 15 anos tem impacto significante em termos de 
payback, VPL e TIR do projeto, melhorando sua atratividade. 

Vale notar, contudo, que o impacto do PSA carbono é pouco relevante 
(adiciona 1,63% na TIR), quando comparado ao cenário central sem PSA. 
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Quando comparado ao cenário central com PSA, a diferença é mais signifi-
cativa (reduz a TIR em 6,90%), mas aumenta o payback em poucos meses. 

Tabela 41. Impacto do período de pagamento de PSA no Arranjo 1b.

Impacto do Período do PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
- receitas

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA 
água - 10 anos 23,25% R$ 52.867,77 R$ 32.801,07 7,76

Período de PSA 
água - 15 anos 25,74% R$ 61.913,62 R$ 39.478,96 7,76

Sem PSA água (só 
carbono) 9,59% R$ 27.547,07 R$ 10.315,22 14,75

Fonte: WayCarbon.

Em termos do impacto do replantio (Tabela 42) e, em especial, o im-
pacto que este tem no PSA água, variável de grande importância para 
maior atratividade para o projeto, conforme já demonstrado. Nota-se 
que enquanto um aumento de 100% no replantio (de 5% no cenário cen-
tral para 10%) causa uma redução de apenas 0,47% na TIR, as outras 
variações (21% e 40%) têm um impacto bastante forte, reduzindo a TIR 
em 3,59% e 6,10%, respectivamente.

Isso é explicado pela relativa pouca importância do replantio em si vis-
-à-vis o impacto do PSA água, que como já demonstrado tem um papel 
fundamental na geração de receitas em curto prazo e melhora de todos 
os indicadores de viabilidade.

Tabela 42. Impacto do replantio e seu impacto no PSA água – Arranjo 1b.

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água

Variação para Análise 
de Sensibilidade – 
custos / receitas

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Restauração - carência 
de zelo (40% replantio) 10,39% R$ 29.100,95 R$ 12.196,92 14,73
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Restauração - media-
mente cuidadas (21% 
de replantio)

12,90% R$ 35.582,41 R$ 18.018,73 14,47

Restauração - bem 
cuidadas (10%) 16,02% R$ 40.813,56 R$ 22.770,74 14,27

Fonte: WayCarbon.

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

Novamente, contrastou-se a linha ABC com a linha do Fundo Clima 
usando as mesmas premissas, já explicadas anteriormente (texto entre 
as Tabelas 25 e 26). 

Resultados – Fundo Clima:

Os resultados para o cenário central com ou sem PSA tanto para as 
grandes empresas quanto para MPEs, conforme apresentado na Tabe-
la 43, é de viabilidade e maior do que com a linha ABC, em especial, 
quando o PSA é considerado. Quando o PSA é considerado no cenário 
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central a TIR, aumenta em 19,68%. Sem o PSA o aumento na TIR, é 
menor ou 2,82%, mas ainda significativo. Essa melhora nos indicadores 
é explicada essencialmente pelos períodos de carência e amortização 
mais alongados. A diferença entre grandes empresas e MPE somente é 
notada no VPL, devido às taxas de desconto e juros que são diferentes. 

Tabela 43. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo 1b.

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos 10,78%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 15.880,18
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 7.187,02
Payback sem PSA (anos) 14,36

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 
anos)

TIR - 26 anos 36,17%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 39.895,63
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 26.951,68
Payback com PSA (anos) 2,50

Fundo Clima - Micro e pequenas empresas
Sem PSA

TIR - 26 anos 10,78%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 18.805,98
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 7.187,02
Payback sem PSA (anos) 14,36
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Com PSA  
(carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 36,17%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 44.166,38
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 26.951,68
Payback com PSA (anos) 2,50

Fonte: WayCarbon.

Sensibilidades Fundo Clima:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões são as mesmas 
para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, o formicida continua sendo o 
que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e 
a mão de obra (homem/hora) continua sendo a que causa maior impacto. 
Porém, o projeto continua sendo viável e atrativo para os 12 cenários. 

Em termos de sensibilidade das receitas madeireiras e não madeireiras, 
observa-se na Tabela 44, a seguir, que, diferentemente da linha ABC, 
apenas 3 dos 8 cenários são viáveis (sem considerar o VPL alternativo), 
devido à já explicada importância das receitas oriundas das espécies 
não madeireiras e ao maior prazo de carência e amortização. Outros 
quatro cenários também não são viáveis, quando o VPL alternativo é 
considerado. Ressalta-se, dessa maneira, a importância dessas recei-
tas e que essas são o maior risco do projeto. 
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Tabela 44. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 1b – Fundo Clima

Fundo Clima Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -- -R$ 78.389,41 -R$ 63.339,40 -- -6,82% -R$ 31.254,62 -R$ 28.076,19 --

Madeireiras 3,08% -R$ 2.860,45 -R$ 5.592,65 24,50 7,52% R$ 6.509,86 R$ 797,19 14,69

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -- -R$ 54.373,96 -R$ 43.574,74 -- 0,85% -R$ 7.239,16 -R$ 8.311,53 2,65

Madeireiras 31,66% R$ 21.155,00 R$ 14.172,00 2,50 34,16% R$ 30.525,32 R$ 20.561,84 2,50

Fonte: WayCarbon.
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A Tabela 45 abaixo demonstra que o impacto da capitalização dos ju-
ros tem influência significativa sobre os resultados finais, melhorando o 
projeto sobremaneira. Nesse caso, ou seja, o central, isso é explicado 
pelo longo período de carência, que é de 96 meses ou 8 vezes maior do 
que a linha ABC.

Tabela 45. Impacto da capitalização dos juros no período de carência – 
Fundo Clima – Arranjo 1b.

Impacto da Capitalização dos juros na carência - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Com pagamento de juros 
durante a carência 10,78% R$ 15.880,18 R$ 7.187,02 14,36

Sem pagamento de juros 
durante a carência 32,70% R$ 16.277,88 R$ 9.780,28 2,42

Impacto da Capitalização dos juros na carência - com PSA

Com pagamento de juros 
durante a carência 36,17% R$ 39.895,63 R$ 26.951,68 2,50

Sem pagamento de juros 
durante a carência 132,70% R$ 40.293,34 R$ 29.544,93 1,29

Fonte: WayCarbon.
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Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, as conclu-
sões são as mesmas para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, a redu-
ção do prazo de carência é significante para a viabilidade do projeto, 
porém, ainda o mantém atrativo com e sem PSA, conforme demonstrado 
na Tabela 46, a seguir. 

Tabela 46. Impacto do período de carência e amortização – Fundo Clima – 
Arranjo 1b.

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Central - 96 meses 
de carência e 204 de 
amortização

10,78% R$ 15.880,18 R$ 7.187,02 14,36

84 de carência e 216 de 
amortização 10,35% R$ 15.911,33 R$ 6.829,59 14,40

72 de carência e 228 de 
amortização 9,94% R$ 15.939,73 R$ 6.451,54 14,44

60 de carência e 240 de 
amortização 9,57% R$ 15.965,82 R$ 6.052,07 14,46

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Central - 96 meses 
de carência e 204 de 
amortização

36,17% R$ 39.895,63 R$ 26.951,68 2,50

84 de carência e 216 de 
amortização 34,37% R$ 39.926,78 R$ 26.594,24 2,50

72 de carência e 228 de 
amortização 31,94% R$ 39.955,18 R$ 26.216,19 2,50

60 de carência e 240 de 
amortização 28,90% R$ 39.981,27 R$ 25.816,72 2,50

Fonte: WayCarbon.
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Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, as 
conclusões são as mesmas para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, 
para o arranjo com PSA, a mudança do período de 5 anos (central) para 
10 ou 15 anos é pouco significante em termos de payback e VPL, porém 
melhora a TIR do projeto significantemente, melhorando sua atrativida-
de (Tabela 47). Da mesma maneira, o impacto do PSA carbono é pou-
co relevante, quando comparado ao cenário central sem PSA. Quando 
comparado ao cenário central com PSA, a diferença é mais significativa. 

Tabela 47. Impacto do período de pagamento de PSA água – Fundo Clima – 
Arranjo 1b.

Impacto do Período do PSA água

Variação para Análise 
de Sensibilidade – cus-
tos / receitas

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA água - 
10 anos 44,11% R$ 51.083,43 R$ 36.279,05 2,50

Período de PSA água - 
15 anos 45,12% R$ 60.018,25 R$ 42.916,92 2,50

Sem PSA água (só 
carbono) 13,35% R$ 25.886,77 R$ 13.845,09 11,81

Fonte: WayCarbon.
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Com relação ao impacto do replantio e, em especial, o impacto que este 
tem no PSA água, as conclusões são as mesmas para a linha ABC e 
Fundo Clima, ou seja, o aumento de 100% no replantio (de 5% no cená-
rio central para 10%) causa uma redução de pouco mais de 1% na TIR, 
as outras variações (21% e 40%) tem um impacto bastante forte, redu-
zindo a TIR em 11,95% e 19,57%, respectivamente (Tabela 48). Mesmo 
com essas reduções, o projeto se mostra viável e mais atrativo do que 
com a linha ABC. 

Tabela 48. Impacto do replantio e do PSA água – Fundo Clima – Arranjo 1b.

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água

Variação para Análise 
de Sensibilidade – cus-
tos / receitas

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Restauração - carência 
de zelo (40% replantio) 16,61% R$ 27.151,77 R$ 15.876,29 2,96

Restauração - media-
mente cuidadas (21% 
de replantio)

24,22% R$ 33.769,68 R$ 21.607,79 2,71

Restauração - bem 
cuidadas (10%) 35,12% R$ 39.075,71 R$ 26.305,66 2,52

Fonte: WayCarbon.

Arranjo 2b – Floresta Semidecidual: 

Considerou-se o espaçamento de 3x4 com 833 árvores por hectare, 
sendo as demais variáveis iguais ao arranjo 2a.

Resultados – ABC Ambiental: 

Os resultados para o cenário central tanto para os Pronampianos como 
para os demais produtores, incluindo e não incluindo as receitas dos 
PSA considerados são apresentados na Tabela 49 a seguir. 
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Tabela 49. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo 2b.

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos 9,51%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 30.394,61
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 11.044,05
Payback sem PSA (anos) 15,82

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 
anos)

TIR - 26 anos 17,64%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 54.624,44
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 30.879,99
Payback com PSA (anos) 12,81

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos 9,51%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 25.571,02
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 9.590,28

Payback sem PSA (anos) 15,82
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 

anos)

TIR - 26 anos 17,64%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores R$ 48.765,32
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais Produtores 
- alternativo R$ 29.061,52

Payback com PSA (anos) 12,81

Fonte: WayCarbon.

Nota-se, na Tabela 49 acima, que assim como no arranjo 1b tanto no 
cenário central como para os demais, as TIR, em todos os casos, es-
tão acima dos benchmarks estabelecidos anteriormente e, logo, o VPL 
de todos é positivo, demonstrando a viabilidade do projeto. O menor 



133

payback, não surpreendentemente, aparece no cenário central, para os 
Pronampianos com PSA e igualmente para os demais produtores com 
PSA. As únicas diferenças aparecem nos VPL, devido às taxas de des-
conto e juros maiores para os demais produtores (não Pronampianos). 

Comparando o arranjo 1b (Cerrado – Tabela 35) com o arranjo 2b (Mata 
Atlântica – Tabela 49), nota-se uma pequena melhora nos indicadores 
de viabilidade, em especial na TIR do projeto (+1,54% para Pronampia-
nos e demais produtores, ambos sem considerar PSA). Isso é devido 
aos preços mais elevados da espécie madeireira. 

Sensibilidades:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões são as mesmas 
para o arranjo 1b e 2b, ou seja, o formicida continua sendo o que causa 
menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e a mão de 
obra (homem/hora) continua sendo a que causa maior impacto. Porém, 
o projeto continua sendo viável e atrativo para os 12 cenários. 

Em termos de sensibilidade das receitas madeireiras e não madeireiras, 
3 dos 8 cenários não são viáveis (sem considerar o VPL alternativo), 
devido a já explicada importância das receitas das não madeireiras no 
curto prazo. Outros cinco cenários também não são viáveis se consi-
derado o VPL alternativo, visto que a TIR é menor que o benchmark 
alternativo (Tabela 50). Ressalta-se, dessa maneira a importância das 
receitas não madeireiras e que estas são o maior risco do projeto. 
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Tabela 50. Sensibilidade das receitas – Arranjo 2b – linha ABC.

Pronampiano Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -3,69% -R$ 60.430,26 -R$ 57.373,74 -- 2,49% -R$ 13.856,63 -R$ 

22.453,08 24,44

Madeireiras 6,42% R$ 10.118,71 -R$ 2.193,45 17,65 8,06% R$ 20.256,66 R$ 4.425,30 16,76
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -0,94% -R$ 36.200,43 -R$ 37.537,80 -- 6,33% R$ 10.373,20 -R$ 2.617,15 19,63

Madeireiras 13,76% R$ 34.348,54 R$ 17.642,48 14,70 15,78% R$ 44.486,49 R$ 24.261,23 14,29

Fonte: WayCarbon.
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Assim como no arranjo 1b (ABC), o impacto da capitalização dos juros 
tem pouca influência, mas positiva, sobre os resultados finais, manten-
do o projeto viável. Isso é explicado pelo curto período de carência, que 
é de apenas 12 meses, no cenário central. 

Quanto à variação de tributação entre o cenário central (Pessoa Física 
Rural) e o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido), o efeito é o 
mesmo do arranjo 1b (ABC), ou seja, o projeto continua viável, porém 
um pouco menos atrativo para Pessoas Jurídicas do que para produ-
tores rurais Pessoa Física. Isso se deve às deduções de impostos na 
receita (Pessoa Jurídica) e não no lucro líquido (Pessoa Física Rural). 

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, novamente os 
resultados são os mesmos para o arranjo 1b e 2b, ou seja, quanto maior 
a carência e amortização, melhores são os indicadores de viabilidade do 
projeto. No caso do arranjo sem PSA, isso se explica pelas receitas gera-
das pelas espécies não madeireiras no 4º ano, ou seja, mais precocemente 
do que as madeireiras. No caso do arranjo com PSA, a melhora nos indica-
dores é ainda mais substancial, em particular, pelas receitas do PSA água, 
que cobre os cinco primeiros anos do projeto no cenário central. 

O PSA carbono tem alguma influência também, porém, conforme acor-
dado com o Banco do Brasil, as receitas do PSA carbono são auferidas 
apenas a cada 5 anos, reduzindo assim seu impacto.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, mais uma 
vez os resultados são os mesmos para o arranjo 1b e arranjo 2b, ou seja, 
considerando os arranjos com PSA, a variação do período de 5 anos (central) 
para 10 ou 15 anos é pouco significante em termos de VPL, porém melhora 
a TIR e payback do projeto significantemente, melhorando sua atratividade. 

Vale notar, contudo, que o impacto do PSA carbono é pouco relevante 
(adiciona 1,34% na TIR do cenário central), quando comparado ao cenário 
central sem PSA. Quando comparado ao cenário central com PSA, a dife-
rença causada pelo pagamento apenas do PSA carbono é mais significati-
va (reduz a TIR em 6,79% e aumenta o payback em praticamente 2 anos).



136

Em termos de impacto do replantio e, em especial, o impacto que este 
tem no PSA água, variável de grande importância para maior atrativida-
de para o projeto, conforme já demonstrado, os resultados novamente 
são os mesmos para os dois arranjos (1b e 2b). Enquanto um aumento 
de 100% no replantio (de 5% no cenário central para 10%) causa uma 
redução de 1% na TIR, as outras variações (21% e 40%) têm um impac-
to bastante forte, reduzindo a TIR em 3,51% e 5,96%, respectivamente.

Isso é explicado pela relativa pouca importância do replantio em si vis-
-à-vis o impacto do PSA água, que como já demonstrado tem um papel 
fundamental na geração de receitas no curto prazo e melhora de todos 
os indicadores de viabilidade e, logo, a atratividade. 

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

O cenário central, conforme já explicado, contempla uma operação di-
reta (ver termos e condições na Tabela 10). O cenário central, portanto, 
é igual, a não ser pelas condições da linha do Fundo Clima (Tabela 26) 
e regime tributário (Tabela 27).

Resultados – Fundo Clima:

Os resultados para o cenário central com ou sem PSA tanto para as 
grandes empresas quanto para MPE, conforme apresentado na Tabela 
51, é de viabilidade e significantemente maior do que com a linha ABC, 
o que é explicado essencialmente pelos períodos de carência e amor-
tização mais alongados. Nota-se que o aumento na TIR é ainda mais 
saliente, quando o PSA é considerado. Isso é devido aos pagamentos, 
que ocorrem logo nos primeiros anos. 

A diferença entre grandes empresas e MPE somente é notada no VPL, 
devido às taxas de desconto e de juros que são diferentes. 
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Tabela 51. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo 2b.

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos 13,23%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 32.145,11
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 16.556,86
Payback sem PSA (anos) 12,73
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 

anos)

TIR - 26 anos 36,40%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 56.160,56
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 36.321,51
Payback com PSA (anos) 2,50

Fundo Clima - Micro e pequenas empresas
Sem PSA

TIR - 26 anos 13,23%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 37.496,95
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 16.556,86
Payback sem PSA (anos) 12,73
Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 

anos)

TIR - 26 anos 36,40%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 62.857,36
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 36.321,51
Payback com PSA (anos) 2,50

Fonte: WayCarbon.
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Sensibilidades Fundo Clima:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões são as mesmas 
para a linha ABC e Fundo Clima, ou seja, o formicida continua sendo o 
que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e 
a mão de obra (homem/hora) continua sendo a que causa maior impacto. 
Porém, o projeto continua sendo viável e atrativo para os 12 cenários. 

Em termos de sensibilidade das receitas madeireiras e não madeireiras, 
similarmente à linha ABC, 3 dos 8 cenários não são viáveis, devido à já 
explicada importância das receitas oriundas das espécies não madei-
reiras e ao maior prazo de carência e amortização. 

Dois outros cenários têm ainda o VPL alternativo negativo, visto que a 
TIR é menor que o benchmark estabelecido (Tabela 52). Ressalta-se, 
dessa maneira, a importância dessas receitas e que essas são o maior 
risco do projeto. 
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Tabela 52. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 1b – Fundo Clima.

Fundo Clima Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -6,74% -R$ 62.124,48 -R$ 53.969,56 -- 1,35% -R$ 14.989,69 -R$ 18.706,35 24,83

Madeireiras 7,05% R$ 6.898,51 R$ 29,25 17,75 10,54% R$ 19.521,81 R$ 8.293,06 14,74

Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -3,57% -R$ 38.109,03 -R$ 34.204,91 -- 7,55% R$ 9.025,76 R$ 1.058,30 2,65

Madeireiras 32,03% R$ 30.913,96 R$ 19.793,91 2,50 34,45% R$ 43.537,26 R$ 28.057,71 2,50

Fonte: WayCarbon.
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Quanto ao impacto da capitalização dos juros, a influência é significa-
tiva sobre os resultados finais, melhorando o projeto igualmente ao ar-
ranjo 1b Fundo Clima. Isso é explicado pelo longo período de carência, 
que é de 96 meses, ou 8 vezes maior do que a linha ABC.

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, as conclu-
sões são as mesmas para os dois arranjos com financiamento pelo Fun-
do Clima, ou seja, a redução do prazo de carência é significante para a 
viabilidade do projeto, porém ainda o mantém atrativo com e sem PSA. 

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, as 
conclusões são as mesmas para os dois arranjos com financiamento 
pelo Fundo Clima, ou seja, para o arranjo com PSA, a mudança do pe-
ríodo de 5 anos (central) para 10 ou 15 anos é pouco significante em 
termos de VPL, porém, melhora a TIR e o payback do projeto significan-
temente, melhorando sua atratividade (Tabela 53). Da mesma maneira, 
o impacto do PSA carbono é pouco relevante, quando comparado ao 
cenário central sem PSA. 

Quando comparado ao cenário central com PSA, a diferença é mais 
significativa, reduzindo a TIR de 36,40% para 15,13%, porém, ainda 
mantém o projeto viável. 

Tabela 53. Análise de sensibilidade ao período de pagamento de PSA água – 
Arranjo 2b – Fundo Clima. 

Impacto do Período do PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
- receitas

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA água 
- 10 anos 44,08% R$ 67.348,35 R$ 45.648,88 2,50

Período de PSA água 
- 15 anos 45,07% R$ 76.283,18 R$ 52.286,75 2,50

Sem PSA água (só 
carbono) 15,13% R$ 42.151,69 R$ 23.214,92 12,40

Fonte: WayCarbon.
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Com relação ao impacto do replantio e, em especial, o impacto que este 
tem no PSA água, as conclusões são as mesmas para os dois arranjos 
com financiamento pelo Fundo Clima, ou seja, o aumento de 100% no 
replantio (de 5% no cenário central para 10%) causa uma redução de 
pouco mais de 1% na TIR, as outras variações (21% e 40%) têm um 
impacto bastante forte, reduzindo a TIR em 11,20% e 18,12%, respecti-
vamente. Mesmo com essas reduções, o projeto se mostra viável e mais 
atrativo do que com a linha ABC.

4.2.3. Arranjo 3 – Eucaliptos 

Este arranjo (A3) considera apenas o plantio econômico de eucaliptos, 
não havendo receitas de espécies não madeireiras. As características 
deste arranjo são listadas a seguir: a) Município – fito: Lençóis – Floresta 
Semidecidual; b) Porcentagem madeireira: 50%; biodiversidade 50%; 
c) Espaçamento: 3,20 X 2,80. 

Todos os dados de custos, produtividade, preços de venda, premissas 
de financiamento, tributação, bem como o Demonstrativo de Resultados 
(DRE), resultados da análise e sensibilidades podem ser encontrados 
na planilha EVTE_BBWWF_A3_final.

Resultados – ABC Ambiental:

Os resultados, nada animadores, para o cenário central tanto para os 
Pronampianos como para os demais produtores, incluindo e não incluin-
do as receitas dos PSA são apresentados na Tabela 54 abaixo. Nota-se, 
na Tabela 54, que nenhum dos cenários apresentados é viável. 
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Tabela 54. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo A3.

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos -3,62%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano -R$ 33.452,42
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo -R$ 34.976,85
Payback sem PSA (anos) --

Com PSA  
(carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 2,32%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano -R$ 9.222,59
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo -R$ 15.140,92
Payback com PSA (anos) 14,86

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos -3,62%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores -R$ 33.930,53
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores 
- alternativo -R$ 35.029,83

Payback sem PSA (anos) --
Com PSA 

(carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 2,32%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores -R$ 10.736,23
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores 
- alternativo -R$ 15.558,59

Payback com PSA (anos) 14,86

Fonte: WayCarbon.

Sensibilidades:

Para todas as sensibilidades testadas, o projeto continua inviável, à ex-
ceção de dois cenários. O primeiro ocorre quando o período de paga-
mento do PSA água é de 15 anos (Tabela 55). Para o período de 10 
anos de pagamento de PSA, o projeto só não é viável quando o VPL 
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alternativo é considerado. 

Tabela 55. Impacto do período de pagamento de PSA no Arranjo A3.

Impacto do Período do PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 

- receitas
TIR VPL VPL 

alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA 
água - 10 anos 5,03% R$ 2.050,18 -R$ 5.779,21 14,66

Período de PSA 
água - 15 anos 7,28% R$ 11.096,03 R$ 898,68 14,46

Sem PSA água (só 
carbono) 0,08% -R$ 23.270,52 -R$ 28.265,06 24,91

Fonte: WayCarbon.

Outro cenário que torna o projeto viável ocorre quando o regime de 
tributação passa de Pessoa Física Rural para Pessoa Jurídica Lucro 
Presumido (Tabela 56) no cenário central com PSA. Isso ocorre, pois 
nos anos onde existe lucro, a Pessoa Física Rural paga quase 4 vezes 
mais impostos do que a Pessoa Jurídica – Lucro Presumido. Nota-se, 
contudo, que se o benchmark adotado for o alternativo, então nem neste 
caso o projeto é viável.

Tabela 56. Impacto do regime de tributação com e sem PSA – Arranjo A3.

Impacto do Regime Tributário - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Pessoa Física Rural -3,62% -R$ 33.452,42 -R$ 34.976,85 --
Pessoa Jurídica - 
lucro presumido 0,40% -R$ 20.355,65 -R$ 25.892,29 14,87

Impacto do Regime Tributário - com PSA

Pessoa Física Rural 2,32% -R$ 9.222,59 -R$ 15.140,92 14,86
Pessoa Jurídica - 
lucro presumido 5,32% R$ 1.424,17 -R$ 6.809,96 14,64

Fonte: WayCarbon.
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Vale notar que, neste arranjo, as receitas com a venda de árvore em pé 
(eucaliptos) acabam no ano 15, enquanto nos outros arranjos, as recei-
tas com as outras espécies madeireiras terminam no último ano de aná-
lise. Demonstra-se, portanto, a importância da diversidade de espécies 
de árvores com maturidade e preços distintos. Demonstra-se, ainda, 
que as receitas com espécies não madeireiras são de extrema impor-
tância para a viabilidade dos projetos analisados até agora, mesmo que 
venham acompanhadas de alto risco, devido às razões já detalhadas. 

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

Novamente, contrastou-se a linha ABC com a linha do Fundo Clima 
usando as mesmas premissas, já explicadas anteriormente (texto entre 
as Tabelas 25 e 26). 

Resultados – Fundo Clima:

Os resultados com financiamento pelo Fundo Clima são um pouco mais 
animadores, em especial para o cenário para as MPE (taxa de juros de 
4% em vez de 4,6% para o cenário central). Enquanto no cenário para 
MPE com PSA, todos os indicadores apontam para a viabilidade do 
projeto, no cenário para grandes empresas com PSA (Fundo Clima di-
reto), o VPL alternativo é negativo, indicando que o projeto não é viável. 
Considerando o VLP central (taxa de desconto igual à taxa de juros), o 
cenário para grandes empresas é viável (Tabela 57). 
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Tabela 57. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo A3.

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos --
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima -R$ 21.423,04
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo -R$ 21.269,19
Payback sem PSA (anos) --

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 
anos)

TIR - 26 anos 6,03%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 2.592,42
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo -R$ 1.504,54
Payback com PSA (anos) 14,40

Fundo Clima - Micro e pequenas empresas
Sem PSA

TIR - 26 anos --
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima -R$ 16.492,25
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo -R$ 17.289,28
Payback sem PSA (anos) --

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 
anos)

TIR - 26 anos 8,75%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 8.868,16
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 2.475,37
Payback com PSA (anos) 14,34

Fonte: WayCarbon.

Sensibilidades Fundo Clima:

A Tabela 58, a seguir, apresenta os resultados de variações nos princi-
pais custos, já definidos anteriormente como sendo os mais relevantes, 
conforme explicado acima para o cenário central. 
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Tabela 58. Análise de sensibilidade dos principais custos – Arranjo A3.

Fundo Clima direto - Sem PSA

Variação 
para Análi-
se de Sen-
sibilidade 
- custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra 
- h/hom -- -R$ 12.572,36 -R$ 14.348,70 -- -- -R$ 30.273,71 -R$ 28.189,69 --

Mão de Obra 
- h/maq -- -R$ 19.339,87 -R$ 19.627,87 -- -- -R$ 23.506,20 -R$ 22.910,51 --

Sulfluramida 
(R$) -- -R$ 20.901,27 -R$ 20.877,50 -- -- -R$ 21.944,80 -R$ 21.660,89 --

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação 
para Análi-
se de Sen-
sibilidade 
- custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra 
- h/hom 10,52% R$ 11.443,10 R$ 5.415,96 14,30 -8,42% -R$ 6.258,26 -R$ 8.425,04 14,50

Mão de Obra 
- h/maq 7,13% R$ 4.675,58 R$ 136,78 14,38 4,89% R$ 509,25 -R$ 3.145,86 14,42

Sulfluramida 
(R$) 6,30% R$ 3.114,18 -R$ 1.112,85 14,40 5,76% R$ 2.070,65 -R$ 1.896,23 14,41

Fonte: WayCarbon.
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Dos 12 cenários na Tabela 58 acima, apenas 2 são viáveis para todos os 
benchmarks, o que ocorre quando há pagamento de PSA e redução da mão 
de obra (homem/hora e homem/máquina) em 20%. A redução de 20% nos 
custos da sulfuramida (formicida) torna o projeto viável, se o benchmark não 
for o alternativo. Quando há pagamento de PSA e aumento de 20% nos cus-
tos, apenas 2 cenários são viáveis, se não considerado o VPL alternativo. A 
sulfuramida (formicida) é o que causa menor impacto nos indicadores. Por 
outro lado, a mão de obra (homem/hora) é o que causa maior impacto nos 
dois sentidos, ou seja, aumento ou redução desses custos. 

No que tange às receitas, as variações negativas nas receitas com a 
venda do eucalipto tornam, é claro, o projeto ainda mais inviável nos 4 
cenários testados. 

A Tabela 59, a seguir, demonstra que o impacto da capitalização dos 
juros tem pouca influência sobre os resultados finais, mantendo o projeto 
viável quando não há receita de PSA. Nesse caso, ou seja, o central, isso 
é explicado pelo curto período de carência, que é de apenas 12 meses. 

Quando há capitalização de juros durante a carência, tanto a TIR como 
o payback melhoram significantemente, tornando o projeto viável, mes-
mo para o VPL alternativo. Isso se deve às receitas do PSA, que em 
conjunto com o não pagamento de juros durante a carência tornam o 
fluxo de caixa positivo nos 5 primeiros anos. 

Tabela 59. Impacto da capitalização dos juros com e sem PSA – Arranjo A3.

Impacto da Capitalização dos juros na carência - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Com pagamento de ju-
ros durante a carência -- -R$ 21.423,04 -R$ 21.269,19 --

Sem pagamento de ju-
ros durante a carência -- -R$ 21.063,22 -R$ 18.923,01 --

Impacto da Capitalização dos juros na carência - com PSA

Com pagamento de ju-
ros durante a carência 6,03% R$ 2.592,42 -R$ 1.504,54 14,40

Sem pagamento de ju-
ros durante a carência 8,47% R$ 2.952,23 R$ 841,64 1,48

Fonte: WayCarbon.
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Não há variação de regime de tributação nesta linha, visto que ela só é 
válida para pessoas jurídicas, como já explicado anteriormente. 

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, a Tabela 60 
demonstra claramente como a redução do prazo de carência e amorti-
zação é significante para a viabilidade do projeto. Porém, se considera-
do o VPL alternativo, nenhum dos cenários é viável. 

Tabela 60. Impacto do período de carência e amortização com e sem PSA – 
Arranjo A3. 

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Central - 96 meses 
de carência e 204 de 
amortização

-- -R$ 21.423,04 -R$ 21.269,19 --

84 de carência e 216 
de amortização -- -R$ 21.394,86 -R$ 21.592,57 --

72 de carência e 228 
de amortização -- -R$ 21.369,16 -R$ 21.934,60 --

60 de carência e 240 
de amortização -- -R$ 21.345,55 -R$ 22.296,01 --

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Central - 96 meses 
de carência e 204 de 
amortização

6,03% R$ 2.592,42 -R$ 1.504,54 14,40

84 de carência e 216 
de amortização 5,92% R$ 2.620,60 -R$ 1.827,92 14,41

72 de carência e 228 
de amortização 5,81% R$ 2.646,29 -R$ 2.169,95 14,42

60 de carência e 240 
de amortização 5,72% R$ 2.669,90 -R$ 2.531,36 14,43

Fonte: WayCarbon.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, nota-
-se na Tabela 61, que para o arranjo com PSA, a variação do período de 
pagamento de 5 anos (central) para 10 ou 15 anos é significante e man-
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tém o projeto viável para todos os indicadores selecionados. Vale notar, 
contudo, que o impacto do PSA carbono é pouco relevante, mantendo 
o projeto inviável nesse cenário.

Tabela 61. Impacto do período de pagamento de PSA no Arranjo A3.

Impacto do Período do PSA água

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - receitas

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA 
água - 10 anos 12,48% R$ 13.780,21 R$ 7.822,83 14,24

Período de PSA 
água - 15 anos 15,73% R$ 22.715,04 R$ 14.460,70 11,93

Sem PSA água (só 
carbono) -0,10% -R$ 11.416,45 -R$ 14.611,13 --

Fonte: WayCarbon.

O impacto do replantio reduz a atratividade do projeto com PSA, mas 
este ainda é viável, quando o VPL considerado não é o alternativo. Caso 
contrário, o projeto se torna inviável.

Tabela 62. Impacto do replantio e seu impacto no PSA água – Arranjo A3.

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
- custos

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
com PSA 

(anos)
Restauração - ca-
rência de zelo (40% 
replantio)

-8,15% -R$ 12.101,33 -R$ 14.116,24 --

Restauração - me-
diamente cuidadas 
(21% de replantio)

2,23% -R$ 4.424,91 -R$ 7.550,74 14,48

Restauração - bem 
cuidadas (10%) 5,44% R$ 1.493,94 -R$ 2.370,03 14,41

Fonte: WayCarbon.
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4.2.4 Arranjo 4 – Não-madeireiras

Este arranjo (A4) considera apenas o plantio econômico de não madei-
reiras, não havendo receitas de espécies madeireiras. As caracterís-
ticas deste arranjo são listadas a seguir: a) Município – fito: Lençóis – 
Floresta Semidecidual; b) Porcentagem madeireira: 0%; não madeireira 
50%; biodiversidade: 50%; c) Espaçamento: 3,20 X 2,80; d) Espécies 
não madeireiras: Gabiroba e Jerivá. 

Todos os dados de custos, produtividade, preços de venda, premissas 
de financiamento, tributação, bem como o Demonstrativo de Resultados 
(DRE), resultados da análise e sensibilidades podem ser encontrados 
na planilha EVTE_BBWWF_A4_final.

Resultados – ABC Ambiental:

Os resultados para o cenário central tanto para os Pronampianos como 
para os demais produtores, incluindo e não incluindo as receitas dos PSA 
considerados são apresentados na Tabela 63 abaixo, demonstrando que 
todos os cenários são viáveis para todos os indicadores selecionados. Este 
é o arranjo que apresenta os melhores indicadores de viabilidade até agora. 
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Tabela 63. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo A4.

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos 16,71%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 45.190,57
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 26.875,40
Payback sem PSA (anos) 8,42

Com PSA 
(carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 38,23%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 69.420,40
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 46.711,33
Payback com PSA (anos) 2,91

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos 15,43%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores R$ 38.464,13
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores 
- alternativo R$ 23.298,58

Payback sem PSA (anos) 9,39
Com PSA 

 (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 33,28%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores R$ 61.658,42
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores 
- alternativo R$ 42.769,83

Payback com PSA (anos) 3,01

Fonte: WayCarbon.

Sensibilidades:

Em termos de sensibilidades de custos, as conclusões não mudam para 
as variações de -20% e +20%, ou seja, o projeto continua viável em 
todos os 12 cenários. O formicida continua sendo o que causa menor 
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impacto nos indicadores de viabilidade selecionados e a mão de obra (homem/hora) continua sendo a que causa 
maior impacto. 

Em termos de sensibilidade das receitas com espécies não madeireiras, as variações de receitas de -40% tornam 
o projeto inviável. Já para variações de -20%, o projeto se mantém viável quando o PSA é considerado (Tabela 64). 

Tabela 64. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo A4. 

Pronampiano Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -11,26% -R$ 54.387,71 -R$ 48.194,42 -- 4,25% -R$ 934,94 -R$ 7.749,11 19,41

Madeireiras -- -- -- -- -- -- -- --
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não 
madeireiras -4,17% -R$ 30.157,87 -R$ 28.358,49 -- 13,44% R$ 

23.294,89 R$ 12.086,82 14,79

Madeireiras -- -- -- -- -- -- -- --

Fonte: WayCarbon.
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Em termos do impacto da capitalização dos juros, essa condição de finan-
ciamento torna o projeto ainda mais atrativo, melhorando a TIR, mas pioran-
do muito pouco o VPL e o payback. Isso é explicado pela própria capitaliza-
ção dos juros e pelo curto período de carência, que é de apenas 12 meses.

A variação de tributação entre o cenário central (Pessoa Física Rural) e o 
alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido) mantém o projeto viável, 
devido ao baixo impacto da mudança no regime de tributação vis-à-vis o 
alto desempenho do projeto com relação aos indicadores selecionados. 

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, o aumento 
do prazo de carência e amortização é significante para a viabilidade do 
projeto, em especial, para o cenário com PSA (Tabela 65). 

Tabela 65. Impacto do período de carência e amortização com e sem PSA – 
Arranjo 4.

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Central - 12 meses 
de carência e 168 de 
amortização

16,71% R$ 45.190,57 R$ 26.875,40 8,42

24 de carência e 156 
de amortização. 19,81% R$ 46.617,15 R$ 28.758,78 7,27

36 de carência e 144 
de amortização 24,89% R$ 48.282,65 R$ 30.804,53 3,00

48 de carência e 132 
de amortização 29,02% R$ 48.186,84 R$ 31.190,10 2,69

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Central - 12 meses 
de carência e 168 de 
amortização

38,23% R$ 69.420,40 R$ 46.711,33 2,91

24 de carência e 156 
de amortização. 71,85% R$ 70.846,98 R$ 48.594,71 2,59

36 de carência e 144 
de amortização 131,98% R$ 72.512,48 R$ 50.640,46 2,17

48 de carência e 132 
de amortização 154,75% R$ 72.416,67 R$ 51.026,03 2,12

Fonte: WayCarbon.
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Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água e con-
siderando o arranjo com PSA, a variação de 5 anos (central) para 10 ou 
15 anos tem impacto significante em termos de payback, VPL e TIR do 
projeto, melhorando sua atratividade. O impacto do PSA carbono é pou-
co relevante (adiciona 1,50% na TIR), quando comparado ao cenário 
central sem PSA. 

Em termos do impacto do replantio (Tabela 66) e seu impacto no PSA 
água, nota-se que apesar da redução nos indicadores selecionados, 
todos mantêm sua atratividade. Vale notar a importância de uma restau-
ração bem cuidada. 

Tabela 66. Impacto do replantio e seu impacto no PSA água – Arranjo A4.

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
– custos

TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
com PSA 

(anos)
Restauração - ca-
rência de zelo (40% 
replantio)

20,42% R$ 
56.316,20 R$ 34.918,32 6,69

Restauração - media-
mente cuidadas (21% 
de replantio)

27,13% R$ 
63.128,88 R$ 41.039,01 3,79

Restauração - bem 
cuidadas (10%) 36,85% R$ 

68.551,79 R$ 45.964,05 2,93

Fonte: WayCarbon.

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

Novamente, contrastou-se a linha ABC com a linha do Fundo Clima 
usando as mesmas premissas, já explicadas anteriormente (texto entre 
as Tabelas 25 e 26). 

Resultados – Fundo Clima:

Se os resultados já eram bons com a linha ABC, com a linha do Fundo 
Clima, os resultados para o cenário central com ou sem PSA tanto para 
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as grandes empresas quanto para MPE, conforme apresentado na Ta-
bela 67, é ainda melhor para todos os indicadores selecionados, em 
especial, quando o PSA é considerado e ainda maior para MPE, devido 
à menor taxa de juros nesse cenário (4% e não 4,6%).

Tabela 67. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo A4.

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos 28,68%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 47.636,09
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 33.804,14
Payback sem PSA (anos) 3,25

Com PSA 
(carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 56,23%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 71.651,55
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 53.568,79
Payback com PSA (anos) 2,46

Fundo Clima - Micro e pequenas empresas
Sem PSA

TIR - 26 anos 32,50%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 57.685,86
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 38.330,22
Payback sem PSA (anos) 2,99

Com PSA 
(carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 62,78%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 83.046,27
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima - alternativo R$ 58.094,87
Payback com PSA (anos) 2,38

Fonte: WayCarbon.



156

Sensibilidades Fundo Clima:

O único dos 4 cenários que apresenta viabilidade é o que considera PSA e sofre uma variação nas receitas de 
-20% (Tabela 68). 

Tabela 68. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 4 – Fundo Clima. 

Fundo Clima Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -- -R$ 62.564,53 -R$ 48.640,85 -- -4,30% -R$ 7.464,22 -R$ 7.418,36 --
Madeireiras -- -- -- -- -- -- -- --

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras -- -R$ 38.549,07 -R$ 28.876,20 -- 35,19% R$ 16.551,24 R$ 
12.346,30 2,59

Madeireiras -- -- -- -- -- -- -- --
 Fonte: WayCarbon.
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4.2.5. Arranjo 5 – Seringueira

Este arranjo (A5) considera apenas o plantio econômico de seringueira, 
não havendo receitas de espécies madeireiras. As características deste 
arranjo são listadas a seguir: a) Município – fito: Lençóis – Floresta Se-
midecidual; b) Porcentagem madeireira: 0%; não madeireira 50%; bio-
diversidade: 50%; c) Espaçamento: 3,20 X 2,80. 

Todos os dados de custos, produtividade, preços de venda, premissas 
de financiamento, tributação, bem como o Demonstrativo de Resultados 
(DRE), resultados da análise e sensibilidades podem ser encontrados 
na planilha EVTE_BBWWF_A5_final.

Resultados – ABC Ambiental:

Os resultados para o cenário central tanto para os Pronampianos como para 
os demais produtores, incluindo e não incluindo as receitas dos PSA são 
apresentados na Tabela 69 abaixo. Nota-se, na Tabela 69, que todos os 
cenários apresentados são viáveis e ainda melhores que o arranjo A4 (ABC). 



158

Tabela 69. Resultados ABC Ambiental cenário central – Arranjo A5.

Pronampiano
Sem PSA

TIR - 26 anos 21,57%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 207.492,91
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 129.027,42
Payback sem PSA (anos) 8,92

Com PSA  
(carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 28,41%
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano R$ 231.722,74
VPL - 26 anos - Benchmarking Pronampiano - alternativo R$ 148.863,35
Payback com PSA (anos) 8,18

Demais Produtores
Sem PSA

TIR - 26 anos 21,57%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores R$ 188.601,31
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores 
- alternativo R$ 122.767,20

Payback sem PSA (anos) 8,92
Com PSA  

(carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 28,41%
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores R$ 211.795,61
VPL - 26 anos - Benchmarking Demais produtores 
- alternativo R$ 142.238,44

Payback com PSA (anos) 8,18

Fonte: WayCarbon.

Sensibilidades:

Para todas as sensibilidades testadas, o projeto continua viável, sem exce-
ções. As principais conclusões estão em linha com as dos demais arranjos.
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Em termos de variação de custos, o item mão de obra (homem/hora) é que mais impacta nos indicadores e o sul-
furamida (formicida) é o que altera menos os indicadores (Tabela 70). 

Tabela 70. Análise de sensibilidade dos principais custos – Arranjo A5.

Pronampista Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra 
- h/hom 22,98% R$ 

214.602,97 R$ 134.983,07 8,64 20,31% R$ 200.382,85 R$ 123.071,76 9,21

Mão de Obra 
- h/maq 21,97% R$ 

209.329,25 R$ 130.611,11 8,84 21,19% R$ 205.656,58 R$ 127.443,72 9,00

Sulfluramida 
(R$) 21,63% R$ 

207.920,20 R$ 129.360,78 8,91 21,52% R$ 207.065,63 R$ 128.694,05 8,94

Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra 
- h/hom 31,09% R$ 

238.832,80 R$ 154.819,01 7,92 26,18% R$ 224.612,68 R$ 142.907,69 8,45

Mão de Obra 
- h/maq 29,16% R$ 

233.559,08 R$ 150.447,04 8,10 27,71% R$ 229.886,41 R$ 147.279,65 8,26

Sulfluramida 
(R$) 28,51% R$ 

232.150,03 R$ 149.196,71 8,17 28,32% R$ 231.295,46 R$ 148.529,98 8,19

Fonte: WayCarbon.
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Em termos de variação de receitas com e sem PSA, o projeto demonstra robustez e viabilidade até mesmo quan-
do a redução nas receitas chega a -40% (Tabela 71). 

Tabela 71. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo A5.

 
Fonte: WayCarbon.
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Em termos do impacto da capitalização dos juros, essa condição de 
financiamento torna o projeto ainda mais atrativo, melhorando todos os 
indicadores, a não ser o payback do cenário sem PSA, que aumenta 
irrisoriamente. Isso é explicado pela própria capitalização dos juros e 
pelo curto período de carência, que é de apenas 12 meses (Tabela 72).

Tabela 72. Impacto da capitalização dos juros na carência – Arranjo A5.

Impacto da Capitalização dos juros na carência - sem PSA

 TIR VPL VPL alternativo Payback 
(anos)

Com pagamento 
de juros durante a 
carência

21,57% R$ 207.492,91 R$ 129.027,42 8,92

Sem pagamento 
de juros durante a 
carência

21,80% R$ 207.548,71 R$ 129.158,48 8,93

Impacto da Capitalização dos juros na carência - com PSA

Com pagamento 
de juros durante a 
carência

28,41% R$ 231.722,74 R$ 148.863,35 8,18

Sem pagamento 
de juros durante a 
carência

29,09% R$ 231.778,54 R$ 148.994,41 8,18

Fonte: WayCarbon.

A variação de tributação entre o cenário central (Pessoa Física Rural) 
e o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido), mantém o projeto 
viável, devido ao baixo impacto da mudança no regime de tributação 
vis-à-vis o alto desempenho do projeto com relação aos indicadores 
selecionados. Mesmo assim, os indicadores para Pessoa Jurídica são 
mais atrativos do que os da Pessoa Física Rural, devido aos impostos 
que, neste último caso, são auferidos sobre o lucro líquido e são maio-
res que os impostos da Pessoa Jurídica (Tabela 73). 
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Tabela 73. Impacto do regime de tributação com e sem PSA – Arranjo A5.

Impacto do Regime Tributário - sem PSA

 TIR VPL VPL alternativo Payback 
(anos)

Pessoa Física Rural 21,57% R$ 207.492,91 R$ 129.027,42 8,92

Pessoa Jurídica - 
lucro presumido 24,06% R$ 268.594,46 R$ 169.637,27 8,56

Impacto do Regime Tributário - com PSA

Pessoa Física Rural 28,41% R$ 231.722,74 R$ 148.863,35 8,18

Pessoa Jurídica - 
lucro presumido 31,24% R$ 292.824,29 R$ 189.473,20 7,95

Fonte: WayCarbon.

Em termos de impacto do prazo de carência e amortização, seu aumen-
to é significante para a viabilidade do projeto, pois melhora ainda mais 
os já bons indicadores do projeto (Tabela 74). 
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Tabela 74. Impacto do período de carência e amortização do financiamento – 
sem e com PSA – Arranjo A5.

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Atual - 12 meses 
de carência e 168 
de amortização

21,57% R$ 207.492,91 R$ 129.027,42 8,92

24 de carência e 
156 de amortização 22,73% R$ 208.191,73 R$ 130.194,17 8,87

36 de carência e 
144 de amortização 23,94% R$ 209.008,05 R$ 131.422,14 8,79

48 de carência e 
132 de amortização 25,20% R$ 209.973,84 R$ 132.737,52 8,68

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Atual - 12 meses 
de carência e 168 
de amortização

28,41% R$ 231.722,74 R$ 148.863,35 8,18

24 de carência e 
156 de amortização 31,53% R$ 232.421,57 R$ 150.030,10 8,11

36 de carência e 
144 de amortização 35,50% R$ 233.237,88 R$ 151.258,07 8,02

48 de carência e 
132 de amortização 40,59% R$ 234.203,67 R$ 152.573,45 7,89

Fonte: WayCarbon.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água e con-
siderando o arranjo com PSA, a variação de 5 anos (central) para 10 
ou 15 anos tem impacto significante em termos de payback, VPL e TIR 
(aumentos de mais de 10%) do projeto, melhorando sua atratividade. 
O impacto do PSA carbono é pouco relevante (adiciona 0,50% na TIR), 
quando comparado ao cenário central sem PSA (Tabela 75). 



164

Tabela 75. Impacto do período de pagamento de PSA no Arranjo A5.

Impacto do Período do PSA água

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - receitas

TIR VPL VPL alternativo

Payba-
ck com 

PSA 
(anos)

Período de PSA 
água - 10 anos 31,12% R$ 

242.995,52 R$ 158.225,06 7,66

Período de PSA 
água - 15 anos 31,83% R$ 

252.041,36 R$ 164.902,94 7,66

Sem PSA água (só 
carbono) 22,07% R$ 

217.674,82 R$ 135.739,20 8,88

Fonte: WayCarbon.

Por fim, em termos do impacto do replantio e seu impacto no PSA água, 
nota-se que apesar da redução nos indicadores selecionados, todos 
mantêm sua alta atratividade (Tabela 76). 

Tabela 76. Impacto do replantio e seu impacto no PSA água – Arranjo A5.

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água

Variação para Aná-
lise de Sensibilida-
de - custos

TIR VPL VPL alternativo

Payba-
ck com 

PSA 
(anos)

Restauração - ca-
rência de zelo (40% 
replantio)

22,96% R$ 
217.920,56 R$ 136.455,59 8,82

Restauração - me-
diamente cuidadas 
(21% de replantio)

25,40% R$ 
225.112,14 R$ 142.910,00 8,48

Restauração - bem 
cuidadas (10%) 28,04% R$ 

230.754,43 R$ 148.028,25 8,22

Fonte: WayCarbon.

Linha de financiamento Alternativo – Fundo Clima – Florestas Nativas:

Novamente, contrastou-se a linha ABC com a linha do Fundo Clima usan-
do as mesmas premissas, já explicadas (texto entre Tabelas 25 e 26). 
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Resultados – Fundo Clima:

Se os resultados já eram bons com a linha ABC, com a linha do Fundo 
Clima os resultados para o cenário central com ou sem PSA tanto para 
as grandes empresas quanto para MPE, conforme apresentado na Ta-
bela 77, são ainda melhores para todos os indicadores selecionados, 
em especial quando o PSA é considerado e ainda maior para MPE, de-
vido à menor taxa de juros neste cenário (4% e não 4,6%).

Tabela 77. Resultados Fundo Clima cenário central – Arranjo A5.

Fundo Clima direto
Sem PSA

TIR - 26 anos 28,36%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 262.874,95
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 172.788,09
Payback sem PSA (anos) 7,54
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 38,65%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 286.890,41
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 192.552,74
Payback com PSA (anos) 6,88

Fundo Clima - Micro e pequenas empresas
Sem PSA

TIR - 26 anos 28,36%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 262.874,95
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 172.788,09
Payback sem PSA (anos) 7,54
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

TIR - 26 anos 38,65%
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima R$ 317.457,29
VPL - 26 anos - Benchmarking Fundo Clima- alternativo R$ 192.552,74
Payback com PSA (anos) 6,88

Fonte: WayCarbon.
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Sensibilidades Fundo Clima:

Para todas as sensibilidades testadas e apresentadas nas Tabelas 78, 79, 80, 81, 82 e 83 a seguir o projeto continua 
viável, sem exceções. As principais conclusões estão em linha com as dos demais arranjos já apresentados aqui. 

Tabela 78. Análise de sensibilidade dos custos – Arranjo 5 – Fundo Clima.

Fundo Clima direto - Sem PSA

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra - h/
hom 29,89% R$ 271.125,18 R$ 179.190,20 7,41 26,96% R$ 254.624,73 R$ 166.385,98 7,68

Mão de Obra - h/
maq 28,79% R$ 264.958,12 R$ 174.429,41 7,50 27,95% R$ 260.791,79 R$ 171.146,77 7,58

Sulfluramida (R$) 28,43% R$ 263.396,72 R$ 173.179,78 7,53 28,30% R$ 262.353,19 R$ 172.396,39 7,55
Com PSA (carbono - todo o período; água -valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de Sensi-
bilidade - custos

-20% 20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Mão de Obra - h/
hom 41,79% R$ 295.140,64 R$ 198.954,85 6,70 35,99% R$ 278.640,18 R$ 186.150,63 7,05

Mão de Obra - h/
maq 39,55% R$ 288.973,57 R$ 194.194,06 6,83 37,81% R$ 284.807,24 R$ 190.911,42 6,93

Sulfluramida (R$) 38,76% R$ 287.412,17 R$ 192.944,43 6,87 38,55% R$ 286.368,64 R$ 192.161,05 6,89

Fonte: WayCarbon.
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Tabela 79. Análise de sensibilidade das receitas – Arranjo 5 – Fundo Clima.

Fundo Clima Sem PSA

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras 10,81% R$ 42.749,40 R$ 19.209,02 13,87 21,35% R$ 152.812,17 R$ 95.998,55 8,66

Madeireiras -- -- -- -- -- -- -- --

Com PSA (carbono - todo o período; água - valor máximo por período de 5 anos)

Variação para 
Análise de 
Sensibilidade 
- receitas 

-40% -20%

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
(anos)

Não madeireiras 17,26% R$ 66.764,85 R$ 38.973,67 10,66 30,30% R$ 176.827,63 R$ 115.763,21 7,64

Madeireiras -- -- -- -- -- -- -- --

Fonte: WayCarbon.
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Tabela 80. Impacto da capitalização dos juros com e sem PSA – Arranjo 5 – 
Fundo Clima.

Impacto da Capitalização dos juros na carência - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Com pagamento 
de juros durante a 
carência

28,36% R$ 
262.874,95 R$ 172.788,09 7,54

Sem pagamento 
de juros durante a 
carência

36,93% R$ 
263.234,77 R$ 175.134,27 6,47

Impacto da Capitalização dos juros na carência - com PSA

Com pagamento 
de juros durante a 
carência

38,65% R$ 
286.890,41 R$ 192.552,74 6,88

Sem pagamento 
de juros durante a 
carência

74,27% R$ 
287.250,22 R$ 194.898,92 1,48

Fonte: WayCarbon.
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Tabela 81. Impacto do período de carência e amortização com e sem PSA – 
Arranjo 5 – Fundo Clima.

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - sem PSA

 TIR VPL VPL 
alternativo

Payback 
(anos)

Atual - 96 meses de 
carência e 204 de 
amortização

28,36% R$ 
262.874,95 R$ 172.788,09 7,54

84 de carência e 216 
de amortização. 28,07% R$ 

262.903,13 R$ 172.464,71 7,67

72 de carência e 228 
de amortização 27,71% R$ 

262.928,83 R$ 172.122,68 7,78

60 de carência e 240 
de amortização 27,29% R$ 

262.952,44 R$ 171.761,27 7,87

Impacto do período de carência e amortização do financiamento - com PSA

Atual - 96 meses de 
carência e 204 de 
amortização

38,65% R$ 
286.890,41 R$ 192.552,74 6,88

84 de carência e 216 
de amortização. 38,18% R$ 

286.918,59 R$ 192.229,36 7,07

72 de carência e 228 
de amortização 37,55% R$ 

286.944,28 R$ 191.887,33 7,18

60 de carência e 240 
de amortização 36,75% R$ 

286.967,89 R$ 191.525,92 7,28

Fonte: WayCarbon.
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Tabela 82. Impacto do período de pagamento de PSA – Arranjo 5 – Fundo 
Clima.

Impacto do Período do PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
- receitas

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
com PSA 

(anos)
Período de PSA água 
- 10 anos 41,51% R$ 298.078,20 R$ 201.880,11 6,45

Período de PSA água 
- 15 anos 42,00% R$ 307.013,03 R$ 208.517,98 6,45

Sem PSA água (só 
carbono) 28,82% R$ 272.881,54 R$ 179.446,15 7,50

Fonte: WayCarbon.

Tabela 83. Impacto do replantio e seu impacto no PSA água – Arranjo 5 – 
Fundo Clima.

Impacto do Replantio e seu Impacto no PSA água

Variação para Análi-
se de Sensibilidade 
- custos

TIR VPL VPL alternativo
Payback 
com PSA 

(anos)
Restauração - ca-
rência de zelo (40% 
replantio)

30,81% R$ 272.196,66 R$ 179.941,04 7,34

Restauração - media-
mente cuidadas (21% 
de replantio)

34,27% R$ 279.873,08 R$ 186.506,54 7,13

Restauração - bem 
cuidadas (10%) 38,20% R$ 285.791,93 R$ 191.687,25 6,91

 
Fonte: WayCarbon.
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5. Conclusões e Recomendações

A seguir resumem-se as principais conclusões das análises preceden-
tes, bem como se apresentam outras e suas devidas recomendações. 

O histórico da legislação brasileira sobre o uso do solo e dos recursos na-
turais para produção agropecuária, que se iniciou em 1934, culminou com 
publicação do Novo Código Florestal em 2012. Porém, este deixou para fu-
turas regulamentações questões importantes, como o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), que só foram, parcialmente, resolvidas em 2014. Parcialmen-
te, pois, ainda em 2014, 3 ADIN (Ações diretas de inconstitucionalidade) 
foram encaminhadas pelo Ministério Público ao Superior Tribunal Federal 
contestando a constitucionalidade do recém-aprovado Código. Dentre os 
inúmeros artigos que tais ADIN contestam, estão aqueles que permitem o 
uso econômico de Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente 
(APP), cuja viabilidade é o objeto da presente análise. 

É dentro desse contexto que produtores rurais têm que tomar decisões 
sobre seus investimentos e os poderes legislativo e executivo estaduais 
têm que promover a adesão às novas regras, em especial à inscrição 
no CAR e formalização do Programa de Regularização Ambiental (PRA), 
quando for o caso. 

Atendendo ao seu dever, conforme estabelecido pelo Novo Código Flo-
restal, o estado de São Paulo, via a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), 
estruturou algumas iniciativas interessantes, entre elas a que permitiu a 
realização do presente trabalho. Por meio de parcerias, em especial, 
com o IPEF (Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais), foram identifica-
das e selecionadas espécies madeireiras e não madeireiras adaptadas 
às diversas fitogeografias do Estado, com potencial de mercado e com 
informações ecológicas e silviculturais suficientes para a avaliação eco-
nômica nas diferentes regiões fitogeográficas e condições climáticas, 
além de seus produtos, mercados e preços. O estudo do IPEF assumiu 
que a condição mais comum seria a recuperação de RL em áreas de 
pastagem degradada. 



172

Tais dados serão, em futuro próximo, disponibilizados via um web-por-
tal, para o desenvolvimento de projetos pré-aprovados pela SEMA, que 
envolvam a recuperação de Reserva Legais (RL), facilitando o processo 
tanto para o produtor rural como para os bancos que desembolsam re-
cursos do Programa ABC. 

Considerando que a maioria dos estados não está preparada para im-
plementar as novas regras do Novo Código Florestal e, ainda, a fal-
ta de conhecimento e capacidade técnica para elaborar projetos mais 
complexos, essa iniciativa se mostra como uma ferramenta exemplar de 
capacitação e disseminação de boas práticas, bem como de desburo-
cratização e eficiência, sendo recomendável sua ampliação para as de-
mais regiões do País e até mesmo para outras finalidades do Programa 
ABC, como a ABC Integração. 

Usando esses dados, analisou-se a viabilidade técnica e econômica 
de seis arranjos (máxima e mínima biodiversidade tanto para o Cerrado 
quanto para a Mata Atlântica do Interior, contando com espécies não 
madeireiras e madeireiras específicas para cada bioma; apenas euca-
liptos no arranjo e apenas seringueira no arranjo para a recuperação de 
RL e 1 arranjo (apenas não madeireiras) para a recuperação de APP. 
Em todos os casos considerou-se a ocorrência ou não de Pagamentos 
por Serviços Ambientais, e os PSA considerados foram água e carbono. 
Cada arranjo foi modelado usando as condições da finalidade ABC Am-
biental como se apresentam hoje e ainda pela linha alternativa do Fundo 
Clima – finalidade Florestas Nativas, também como se apresenta hoje. 

As análises de sensibilidade conduzidas foram: variações nos principais 
custos (-20% e +20% para homem/hora; homem/máquina; formicida); va-
riações nas receitas (-40% e -20% para espécies madeireiras e não ma-
deireiras); variação no regime tributário (Pessoa Física Rural e Pessoa Ju-
rídica – Lucro Presumido); variações nas taxas de juros (4%; 4,6% e 5%); 
variações nas taxas de desconto (4%; 4,5%; 4,6%; 5%; 6,99%, 7,04% e 
7,25%) para cálculo do Valor Presente Líquido (VPL); variações nos pra-
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zos de carência (de 12 a 96 meses) e amortização (de 180 a 300 meses); 
variações relacionadas à cobrança ou não de juros durante o período de 
carência; variações no período de pagamento de PSA água (0; 5; 10 e 15 
anos); variações na qualidade da recuperação (5% ou 10% de replantio) 
e seu impacto no aumento de custos com replantio e redução de receitas 
de PSA água (valor máximo 5% ou 10% de replantio; mínimo – 40% de 
replantio; e valor intermediário – 21% de replantio). 

Comparando a finalidade ABC Ambiental com Florestas Nativas, ficou 
evidenciado, em todos os casos, que as condições de carência e amor-
tização mais favoráveis do Fundo Clima melhoram os indicadores de 
atratividade econômica selecionados. 

Dessa maneira, recomenda-se que a finalidade ABC Ambiental tenha 
suas condições de carência e amortização aumentados, aproximando-
-se da finalidade ABC Floresta Comercial, até porque os arranjos consi-
derados para recuperação de RL e APP têm um viés econômico, são vi-
áveis na maioria dos casos e, logo, não deve haver descasamento entre 
receitas, que são de médio e longo prazo e desembolsos do produtor 
rural, que com as condições atuais, ocorrem no curto prazo. 

Demonstrou-se ainda que, para longos períodos de carência como o da 
linha do Fundo Clima, que é de 96 meses, ou 8 vezes maior do que a linha 
ABC, a capitalização dos juros se torna significantemente importante para 
os resultados finais, melhorando a atratividade do projeto. Recomenda-
-se, portanto, que os juros não sejam cobrados no período de carência. 

Estas últimas recomendações (maior prazo de carência e amortização 
e capitalização dos juros durante a carência) em conjunto podem con-
tribuir para mitigar o principal risco dos arranjos considerados, que, 
conforme evidenciado, são as incertezas relacionadas às receitas das 
espécies não madeireiras. 
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Comparando os arranjos de máxima biodiversidade (máximo técnico de 
árvores por hectare) com o de mínima diversidade (mínimo técnico de 
árvores por hectare), evidenciou-se que os de máxima biodiversidade, 
seja no Cerrado ou Mata Atlântica, apresentam melhores indicadores 
e que são, portanto, mais resilientes às variações de sensibilidade, ex-
plicadas acima. Isso se dá, pois, os custos de restauração são altos e 
pouco afetados pela variação dos custos extras com mudas para os ar-
ranjos com máxima biodiversidade. Constatou-se isso também, quando 
foi avaliado o impacto de variações na qualidade de restauro (de 5% de 
replantio para 10% de replantio) nos diversos arranjos. 

Dessa maneira, entende-se que ter um maior número de indivíduos por 
hectare não só abre o potencial para mais ganhos, mas talvez, mais 
relevante, tal situação mitigue os riscos, seja de aumento de custos ou 
reduções nas receitas, tornando o projeto mais robusto. Por outro lado, 
um número excessivo de indivíduos por hectare pode comprometer o 
projeto, e o máximo modelado alcançou 1.110 indivíduos, que é indica-
do como limite superior pelas pesquisas do IPEF. 

Comparando os arranjos no bioma Cerrado com os do bioma Mata 
Atlântica do Interior, evidenciou-se que os arranjos com espécies da 
Mata Atlântica apresentam melhores resultados. Em parte, isso se deve 
ao maior número de espécies nativas disponíveis na região considerada 
(bacia de Lençóis Paulista) para a Mata Atlântica (4 espécies) do que 
para o Cerrado (2 espécies). Além disso, o preço de venda de uma das 
espécies nativa (Taiúba) da Mata Atlântica é 33% maior que todas as 
demais consideradas para ambos os biomas. Como o produtor rural não 
tem poder de escolha acerca do bioma em que se encontra, há pouco 
o que se recomendar, a não ser o plantio do número máximo de indiví-
duos para reduzir os riscos do projeto. 
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Em termos de sensibilidades de custos, o formicida é, em todos os casos, 
o que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade selecionados 
e a mão de obra (homem/hora) é a que causa maior impacto. Já em ter-
mos de sensibilidade das receitas, as espécies não madeireiras são as 
que causam maior impacto, devido à geração de receitas em curto prazo. 

Como as receitas dos produtos das espécies não madeireiras são pe-
recíveis, devendo ser colhidos no período correto e independentemente 
do preço de mercado vigente na época da colheita devem ser vendi-
dos, o que difere das espécies madeireiras, que não são perecíveis e 
aumentam seu valor com o tempo (maior diâmetro). Arranjos com as 
espécies não madeireiras devem ser fomentados em conjunto com o 
desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APL). Dessa maneira, 
riscos poderiam ser reduzidos por meio da agregação de valor ao pro-
duto final, bem como garantir maior foco regional das assistências téc-
nicas. Apesar de não serem o maior risco, as receitas das espécies ma-
deireiras podem se beneficiar da mesma maneira de APL e assistência 
técnica com foco regional. 

Por meio de APL ou não, grandes empresas do setor privado que tenham 
dentro de sua cadeia de valor produtores rurais que produzam maté-
ria-prima de seu interesse, podem mitigar os riscos de preços por meio 
de contratos de longo prazo, mesmo que estes sejam formados por fór-
mulas-preço, mas que tenham um piso e que este seja suficiente para 
garantir a sustentabilidade financeira do produtor rural. Tais contratos po-
deriam apoiar na resolução de outro problema identificado na revisão de 
literatura de relatórios anteriores e nas entrevistas do relatório 4, que é o 
comprometimento das garantias oferecidas para outros financiamentos. 

Enquanto contratos podem ajudar os muitos produtores que se encon-
tram nessa situação, outras soluções como Fundos de Aval existentes 
para outros segmentos de atividade econômica, mas ausentes para 
produtores rurais, poderiam ser desenvolvidos. Ainda, um produto de 
seguro, hoje não existente para restauro de RL e APP, poderia ser cria-
do para reduzir os riscos do projeto. 
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A variação de tributação entre o cenário central (Pessoa Física Rural) e 
o alternativo (Pessoa Jurídica – Lucro Presumido) para a ABC Ambiental 
torna o projeto um pouco menos atrativo na Pessoa Jurídica do que no re-
gime de tributação da Pessoa Física Rural em todos os casos, à exceção 
dos arranjos A3 (somente eucaliptos) e arranjo A5 (somente seringueira), 
pois nos anos em que existe lucro, a Pessoa Física Rural paga quase 4 
vezes mais impostos do que a Pessoa Jurídica – Lucro Presumido.

No que tange às variações de benchmark para TIR e taxa de desconto, 
evidenciou-se que mesmo pequenas diferenças podem tornar um pro-
jeto viável em não viável. Considerando os riscos do projeto evidencia-
dos para os diversos arranjos por meio das análises de sensibilidade, 
sugere-se que avaliações em casos reais usem a maior das taxas de 
desconto, de forma a garantir que projetos bem elaborados sejam a 
regra e não a exceção. 

Como nos cenários centrais para cada arranjo, a exceção do A3, os pro-
jetos se mostraram viáveis, não se evidenciou a necessidade de redução 
na taxa de juros, tendo outros fatores mais importantes, em especial, pra-
zo e carência alongados em conjunto com a capitalização de juros duran-
te o período de carência. Não obstante a isso, evidenciou-se, é claro, que 
menores taxas de juros melhoram os indicadores selecionados. 

Contudo, apontou-se no corpo do presente relatório que os arranjos 
devem variar de acordo tanto com as condições edafoclimáticas, mas 
também sociais e individuais. Considerou-se como premissa do modelo 
que a área a ser recuperada seria de pastagem degradada. Notou-se, 
no relatório 4, que os pecuaristas são os com maior aversão a riscos e 
inovação (toda inovação vem acompanhada com percepções de ris-
cos). Dessa maneira, entende-se como necessário o desenvolvimento 
de um modelo de negócio que, por meio de arrendamento ou parceria, 
retire ou reduza os riscos do produtor rural e os transfira para quem tem 
capacidade de lidar com estes. Afinal, se os projetos são viáveis e mais 
atrativos que a pecuária, por que estes quase não existem?
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Esses modelos de negócios a serem desenvolvidos são bastante co-
muns para outras culturas e, logo, poderiam ser aplicados para a sil-
vicultura de nativas em áreas de restauração. Para fomentá-los se faz 
premente que sejam divulgados, visto que há um consenso, até então, 
que tais projetos geram só custos. 

Se faz premente ainda, fomentar PSA nessas áreas, pois da mesma ma-
neira que o MDL (mecanismo de desenvolvimento limpo) trouxe agentes 
interessados no mercado de carbono, uma visão clara de longo prazo 
sobre o reconhecimento dos benefícios, por meio de um mercado de 
PSA, não só para o produtor rural, mas para a sociedade como um todo, 
dos serviços ecossistêmicos que estão sendo preservados ou recupera-
dos poderia criar uma nova categoria de empreendedores, que buscam 
aliar ganhos econômicos com ganhos socioambientais. Podemos agora 
fomentá-lo para atuar neste setor da economia que pode gerar tantos 
benefícios socioambientais, como os já discutidos neste e nos relatórios 
precedentes, bem como conjugá-la com uma política agroambiental, já 
discutida no relatório 3.

Com relação ao impacto do período de pagamento do PSA água, a va-
riação de 5 anos (central) para 10 ou 15 anos tem impacto significante 
em termos dos indicadores selecionados somente para os cenários de 
pouca atratividade, como o arranjo A3 (somente eucaliptos), que é o 
arranjo de menor atratividade entre todos os avaliados. Para os demais 
arranjos, o impacto é baixo em termos de viabilidade.

Seu papel, no entanto, é crucial, para reduzir os riscos das espécies não 
madeireiras e da eventual cobrança de juros durante a carência, pois as 
receitas PSA água se iniciam logo no primeiro ano. Alinhar, portanto, o pe-
ríodo de pagamento de PSA água com o período de carência até as pri-
meiras receitas madeireiras ou não madeireiras é altamente recomendável. 
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O impacto do PSA carbono, por outro lado, é pouco relevante, quando 
comparado ao cenário central sem PSA. Isso se dá devido à premissa 
adotada, que é de pagamentos a cada cinco anos, mas principalmente, 
porque as receitas do PSA carbono aumentam com o tempo, chegan-
do a seu valor máximo no último ano do período de análise. Portanto, 
mesmo sendo as receitas nominais do PSA carbono maiores que do 
PSA água, quando consideradas em um fluxo de caixa de longo prazo, 
seu impacto é bastante reduzido. Nesse sentido, uma alternativa seria 
a antecipação de recebíveis do PSA carbono, via uma análise ex-ante 
do potencial de redução de emissão ou sequestro de carbono. Há de 
se considerar a possível melhoria dos preços praticados no mercado de 
carbono, possível consequência do acordo internacional climático que 
deverá ocorrer em 2015, na Conferência das Partes – COP, em Paris, 
bem como o uso de instrumentos econômicos, como a compra de op-
ções visando à garantia de preço mínimo ou alvo futuro. 
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