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Principais fontes de emissões de gases de efeito estufa no Brasil 

Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG). 2018. Acessado em 7 de julho de 2020. 

845 milhões  
ton CO2e 

492 milhões  
ton CO2e 

69% 



Degradação de pastagens no bioma Cerrado em Mato Grosso 

Fonte: Claudinei Oliveira-Santos (Lapig/UFG). GT Pastagens. Pastagens no Cerrado: qualidade, quantidade e regionalização. 30 de 
abril de 2020. 

38% das áreas de pastagem localizadas no bioma  Cerrado apresentam alguma indício de  
degradação, o que representa uma área de aproximadamente  24 milhões de hectares. 
 



Desmatamento no bioma Cerrado estado de Mato Grosso (2018-219)  

Fontes: Instituto Centro de Vida (ICV). Características do Desmatamento no Cerrado Mato-Grossense em 2019. Autores: Ana Paula  
Valdiones, Vinicius Silgueiro e Paula Bernasconi. Cuiabá-MT, fevereiro de 2020. 



Desmatamento no bioma Cerrado estado de Mato Grosso  

Fonte: Instituto Centro de Vida (ICV). Características do Desmatamento no Cerrado Mato-Grossense em 2019. Autores: Ana Paula  
Valdiones, Vinicius Silgueiro e Paula Bernasconi. Cuiabá-MT, fevereiro de 2020. 
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Municípios com maior concentração de desmatamento no 
bioma Cerrado em MT (2018-2019) 



Histórico de desmatamento no município de Poconé-MT  

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Coordenação Geral de Observação da Terra. PRODES - Incremento anual de área 
desmatada no Cerrado Brasileiro. Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/.  
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Poconé, Mato Grosso 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/


Pequenos produtores 

 
Pouca ou nenhuma disponibilidade de recursos financeiros para 
investir na melhoria da produção agropecuária. 

Dificuldade para acessar o crédito agropecuário. 

Acesso limitado a conhecimento técnico/assistência técnica para 
implementar melhorias produtivas. 

Baixa eficiência produtiva. 

 



Renovação de pastos 
degradados para 

aumento da eficiência 
produtiva por meio da 

implantação de 
sistemas iLPF e SAFs 

Extrativismo 
sustentável de 

espécies nativas, 
com foco inicial no 

cumbaru 

Parceria rural, 
investimentos, ATER, 

gestão e 
comercialização 

Aproveitamento do 
potencial nativo, 
engajamento de 

comunidades, gestão e 
comercialização 

Soluções integradas para viabilizar eficiência produtiva e a  
sustentabilidade econômica, social e ambiental de pequenos produtores 



Renovação de pastos degradados para melhorar a eficiência produtiva 
por meio de sistema integrado baseado na pecuária de leite e produção 

de cumbaru nativo, Poconé-MT 



Área de pasto degradado em processo de renovação 



Pasto crescendo  



sistema integrado baseado na pecuária de leite e 
produção de baru nativo 



Renovação de pastos degradados para melhorar a eficiência produtiva 
por meio de sistema integrado baseado na pecuária de corte e produção  

de madeira de eucalipto, Nova Bandeirantes-MT 



Área de pasto degradado em processo de renovação 



Pasto crescendo  



Pasto renovado 



Pasto renovado com base em sistema integrado de pecuária de 
corte e produção de madeira de eucalipto 



Extrativismo sustentável de espécies nativas, com foco inicial no cumbaru 

Articulação com 
potenciais parceiros 

técnicos e 
comerciais em 

andamento 

Mapeamento da 
distribuição dos 

baruzeiros nativos. 

Engajamento de 
comunidade locais e 

tradicionais, 
potenciais parceiros 

Planejamento da 
coleta  do cumabru 

de acordo com a 
safra 

Castanha do 
cumbaru 

conquistando cada 
vez mais espaço no 
Brasil e em outros 

países. 

 

Região do município 
de Poconé 

apresenta um dos 
principais potenciais 

para extrativismo 
do cumbaru no 

Brasil 



Sistemas Integrados 
Pequenos 

produtores 

Laticínios, cooperativas 
sociobiodiversidade, 

cerealistas, varejo 
local/regional e pecuaristas 

Parceria rural para renovação 
de pastagens degradadas  

com implantação de  
sistemas  iLPF ou SAFs e 

gestão dessas áreas  

Investidores 
(empréstimo, 

investimento, doação, 
blended finance) 

Receitas $ 

Investimentos $ 

Receitas $ 

2 3 

4 

1 

$ $ Comercialização de  
produtos como leite, 

castanha de 
cumbaru, milho, 
arroz, banana e 

bezerros  

5 

6 

Modelo de Negócios 



Modelo de negócio 

 Despesas e receitas estimadas  1º e 2 º ano (modelagem em desenvolvimento) 
 

Despesas implantação/manutenção  Ano 1 (30ha)   Ano 2 (70ha)  

Implantação pasto+infra               90.000,00              210.000,00  
Aquisição de matrizes             100.000,00              100.000,00  
Fiv - melhoramento genético               25.000,00                50.000,00  
Cumbaru plantado               75.000,00              175.000,00  
Semi Beneficiamento Baru (quebra) 0,00                48.000,00  
Cumbaru extrativismo               60.000,00                90.000,00  
subtotal despesas implantação/manutenção 350.000,00  673.000,00  
Despesas RH  Ano 1 (30ha)   Ano 2 (70ha)  
CEO 100.000,00 100.000,00 
CFO 100.000,00 100.000,00 
CTO 100.000,00 100.000,00 
ATER pecuária 18.000,00 36.000,00 
ATER Baru 30.000,00 30.000,00 
Mão de obra operacional  40.000,00  60.000,00 
subtotal despesas recursos humanos 388.000,00  426.000,00  
Receita  Ano 1 (30ha)   Ano 2 (70ha)  
Bezerros fiv 82.500,00 165.000,00 
cumbaru plantado 0,00 0,00 
cumbaru extrativismo (castanha crua) 160.000,00 360.000,00 
subtotal receitas 242.500,00             525.000,00  
 
Total 

  
-495.500,00  

 
- 574.000,00  



Impacto socioambiental 

Viabilizar a implementação de sistemas de produção de alimento que sejam 
eficientes, regenerativos e que contribuam para a melhoria da qualidade de 

vida de pequenos produtores rurais. 

 
Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa associadas a 

produção agropecuária brasileira nos biomas Cerrado e Amazônia. 

 
Contribuir para a redução do desmatamento nos biomas Cerrado e Amazônia. 

 
 
 
. 



Potencial de escalabilidade 

 

• 3,2 milhões de hectares de pastos degradados no bioma cerrado em MT 
(Lapig, 2020). 

 

• 1.684 pequenos imóveis rurais em Poconé-MT (Censo Agropecuário 
2017). 
 

• 270 mil hectares de pasto em Poconé-MT (Mapbiomas,  2018) 

 

• ~10 milhões de baruzeiros nativos no bioma Cerrado em Poconé-MT 
(Brito, 2004). 

 
. 



Parceiros Sistemas Integrados 

 
Parceiros técnicos  

Instituto de Pesquisa Agrossilvipastoril  e Verde Novo 
  

Parceiros estratégicos 
 Fundo Vale, Belterra Agroflorestal,  Produtores Rurais, Desafio 

Agroflorestal e Climate Ventures 
 

Parceiros comerciais 
Central do Cerrado e pecuaristas locais 

 



O que estamos buscando? 

 
• O que estamos buscando Apoio técnico e financeiro para realizar estudo de 

melhoramento genético do cumbaru, com fins de produção de frutos. 
o Impacto econômico e socioambiental 
 

• Apoio técnico e financeiro para realização de estudo para avaliar  a resposta do 
cumbaru plantado em relação a oferta de nutrientes, irrigação e outros, com fins de 
produção de frutos. 
o Ausência de dados sobre produção e produtividade de baru plantado 

 
• Apoio financeiro para desenvolver algoritmo de machine learning/intepretação de 

imagens de satélite de alta resolução com finalidade de identificar a distribuição de 
baruzeiros nativos na nossa áreas de atuação.  
o Apoio ao desenvolvimento do nosso modelo de negócio baseado no 

extrativismo de cumbaru nativo. 
 



Capacidade Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEO e fundador, 
Biólogo,  

MBA Gestão de 
Negócios 

Socioambientais 

CFO e fundador, 
Administrador, 
MBA Gestão de 
Agronegócios 

CTO e fundador, 
Engenheiro Florestal, 
Msc. Conservação da 

Biodiversidade e 
Desenvolvimento 

sustentável 

Pedro Nogueira Alexandre Tozzo Thiago Nogueira 
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pedroecoservices@gmail.com 
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