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O WRI Brasil é uma instituição de pesquisa 

que transforma grandes ideias em ações, 

na inter-relação entre o meio ambiente, 

oportunidades econômicas e o bem estar 

humano



PERGUNTA NORTEADORA

• Quais serão potenciais benefícios advindos da RPF em 

larga escala?
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CONTEXTO

• Abordagem de restauração de paisagens florestais

• Restauração para atender a usos atual e futuro -

mosaico passível de diferentes usos;

• Avaliação de fatores a longo prazo e larga escala -

funcionalidade e produtividade;

• Processo contínuo de aprendizagem e adaptação -

conjunto de estratégias e intervenções;



NA PRÁTICA...

Agricultura

Floresta e outros 

Ecossistemas 

naturais associados

Pasto Degradado

Agricultura 

Sustentável

Floresta e outros 

Ecossistemas 

naturais associados

Pasto Produtivo

HOJE VISÃO FUTURO

Restauração Ecológica

Intensificar a produção

Evitar o Desmatamento

Recuperar pastos degradados

Silvicultura

Silvicultura de nativas 

e exóticas

Reflorestamento funcional
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POTENCIAIS 
IMPACTOS DA RPF
APLICAÇÃO DA ROAM NO VALE DO PARAÍBA/SP



ROAM

• Metodologia de Avaliação 

de Oportunidades de 

Restauração;

• Sistema flexível, de baixo 

custo, que permite 

identificar e analisar 

rapidamente as áreas 

potenciais para a 

restauração de 

paisagens florestais (RPF) e 

localizar zonas específicas 

para restauração.



VALE DO PARAÍBA/SP

Contexto



Foto: Marcelo Matsumoto/WRI Brasil.





Quanto pode gerar de 

renda para o produtor?
Quanto isso vai impactar 

no PIB agropecuário?

Quanto isso vai contribuir 

para produção de água?



OPORTUNIDADES DE RPF

423.868 ha



POTENCIAIS IMPACTOS

32%
PIB Agropecuário 

do Vale do Paraíba
R$119 milhões/ano

44Tg
CO2 Armazenado
0,5% do Compromisso BR

19%
Perda de solo

524 mil toneladas/ano



POTENCIAIS 
IMPACTOS DA RPF
NEGÓCIOS DA SILVICULTURA DE NATIVAS



VERENA

• Valoração Econômica do 

Reflorestamento com 

Espécies Nativas

• Transformar investimentos com 

retornos ajustados ao risco em 

projetos comerciais de 

restauração e reflorestamento 

com espécies arbóreas nativas.



VERENA



PREMISSAS

• Fluxo de Caixa Descontado: horizonte de 7 a 35 anos

• Ativos com madeira de espécie nativa: projeção de aumento 

real nos preços

• Venda de madeira serrada, inclusive dos desbastes

• Compra e venda do ativo fundiário no começo e fim do 

projeto: projeção de aumento real nos preços

• Cases foram separados em SAF e Reflorestamento e foram 

comparados com ativos mainstream da silvicultura e 

agricultura



CASO DE ESTUDO

¹ Valor do Ativo ajustado ao risco. Ativos VERENA descontado à WACC 

de 11,1%; Eucalipto e Agricultura descontados à WACC de 7,2%.



ELEMENTOS 
CONDICIONANTES

• Diversificação;

• Desbastes;

• Aumentos reais no preço da 

madeira;

• Aumento na produtividade;

• Valorização do capital 

natural;



POTENCIAIS 
IMPACTOS DA RPF
INFRAESTRUTURA NATURAL



INFRAESTRUTURA NATURAL

Avaliações green x gray

• SOLUÇÕES BASEADAS NA 

NATUREZA >>> 

Infraestruturas Naturais 

auxiliam o saneamento básico, 

melhorando a qualidade da 

água e fluxo hídrico;



POTENCIAIS IMPACTOS

4k ha

$69M 
TIR 28% (30 anos)

36%
Perda de solo



VISÃO DE FUTURO
RPF EM LARGA ESCALA



FAO & Global Mechanism of the UNCCD. 2015. Sustainable financing for forest and landscape restoration: 

Opportunities, challenges and the way forward. Discussion paper. Rome. (Adaptado)
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