


PRODUÇÃO DE 

MADEIRA

Produção/exploração de madeira 

comercial certificada, o seu próximo e 

mais lucrativo investimento.



QUEM SOMOS?

A AgTech Mahogany Roraima é a maior 
plantadora de mogno africano (Khaya 
Senegalensis) da atualidade. Com 2.000ha 
plantados e 7.000ha em produção, será a maior 
produtora de madeira de mogno africano do Brasil 
e uma das maiores do Mundo.

A Mahogany Roraima é uma empresa disruptiva, 
que entre outras soluções desenvolveu um 
moderno sistema de gestão que permite rastrear 
desde a semente até o corte, com todas as 
informações geoprocessadas.

A empresa criou um método próprio de quebra de 
dormência que garante percentuais de 
germinação superiores a 90%.

Com método de plantio inovador, permite plantar 
uma média de no mínimo 200ha/dia com equipe 
de apenas 35 colaboradores. 

Criamos a mais rápida e eficiente maquina de 
plantio de floresta.



QUEM SOMOS?



CREDIBILIDADE INTERNACIONAL



DE ONDE VIEMOS?

Fundadores deste projeto, Marcello Guimarães e 
Eduardo Guimarães são empresários do setor de 
tecnologia com 36 anos de experiência no 
desenvolvimento de soluções inovadoras.

Criaram o software mais vendido da história da 
informática no Brasil, o Visual Kit 5. Publicaram 11 
livros, todos com vendas superiores a 30 mil cópias, 
verdadeiros best sellers técnicos no mercado 
editorial brasileiro.

Em 2003 criaram a primeira loja de software para 
celular, a primeira rede social baseada em vídeos ao 
vivo direto do celular para a web, dez anos antes da 
ferramenta surgir no Facebook, e diversos outros 
produtos inovadores e de sucesso. 

Por conta desse perfil profissional foi possível para 
os fundadores da Mahogany Roraima organizar e 
otimizar de forma inovadora todas as atividades de 
uma empresa de fomento florestal. Seu projeto de 
florestamento e reflorestamento tem base na 
“industrial 4.0/Smart Agriculture” e é absolutamente 
disruptiva.



DE ONDE VIEMOS?



SISTEMA DE GESTÃO 

PRÓPRIO 

A Mahogany Roraima desenvolveu o seu sistema de gestão a partir das exigências 
do FSC (Forest Stewardship Council) para certificação de sua madeira. Sistema 
que permite rastrear desde a semente até o corte da madeira, acompanhando 
todas as atividades da empresa, 100% georeferenciadas, roda na nuvem (celular, 
tablet, intenet ou computador).

Todos os investidores e parceiros acompanham, com Login próprio, as atividades 

da empresa em tempo real.

O sistema da Mahogany Roraima permite controle remoto integral de todas as 

atividades da empresa, quando, onde e por quem estão sendo realizadas, além 

dos relatórios técnicos de desenvolvimento das mudas e das árvores nos talhões.



SISTEMA DE GESTÃO PRÓPRIO 



TECNOLOGIAS
NO VIVEIRO
A Mahogany Roraima desenvolveu métodos novos para 

quebra de dormência, que têm garantido taxas de 

germinação acima de 90%.

A empresa produz mudas de mogno africano, bem 

rustificadas para as condições especificas de Roraima, 

em períodos de apenas 3 meses, enquanto a média da 

indústria é de 6 meses.

A rustificação das mudas permite seu plantio durante todo 

o ano. A taxa de mortalidade, inclusive durante a seca, 

fica abaixo de 0.1%, mesmo não utilizando gel no plantio. 

Através do nosso sistema é possível acompanhar 

regulamente o desenvolvimento das mudas, e a base de 

dados histórica permite melhorar constantemente os 

trabalhos do viveiro, além de contribuir para inúmeras 

pesquisas em parceria com Universidades.



TECNOLOGIASNO VIVEIRO



TECNOLOGIASNO VIVEIRO



Sistema de plantio 
REVOLUCIONÁRIO
A Mahogany Roraima desenvolveu um método que 
garante maior velocidade e qualidade no plantio. A 
companhia planta uma média de 200 ha/dia com 
equipe de 35 colaboradores, com perda de mudas 
abaixo de 0.1%, utilizando a carroça de transporte de 
mudas desenvolvida pela própria empresa.

Em processo de construção, a 3ª Máquina de Plantar 
Florestas (RCCM – Real Carbon Capture Machine) 
versão 3.0 poderá plantar 48 ha/dia com apenas 3 
colaboradores operando o equipamento; subsolando, 
adubando, gradeando e plantando em uma única 
passada economizando tempo e insumos.

A RCCM é uma máquina da “indústria 4.0/Smart 
Agriculture”, que utiliza desde Inteligência Artificial a 
geoprocessamento, com o intuito de gerar 
automaticamente o mapa de plantio indicando onde 
foi plantada cada muda (posição exata de GPS), com 
o objetivo de permitir o manejo florestal com alta 
tecnologia.



Sistema de plantio REVOLUCIONÁRIO

Carroças

RCCM – Maquina de Plantio v.3.0

Projeto 3D da RCCM v.3.0



Novas TECNOLOGIAS

Com o objetivo de tornar o manejo florestal ainda mais eficiente, a Mahogany Roraima 
investe constantemente em P&D (Pesquisa e desenvolvimento). Estão em fase final de 
desenvolvimento uma nova máquina autônoma para o roço químico, drone com LIDAR 
para o inventário florestal de 100% das áreas plantadas, drone para avaliação da 
sanidade das árvores, além de tecnologias para irrigação, plantio e adubação 100% 
autônomos. Os equipamentos utilizam inteligência artificial, tecnologias robóticas, 
sistemas na nuvem e de georeferenciamento. 

A Mahogany Roraima é uma AgTech 100% focada na automação de todos os 
processos que envolvem o manejo florestal e isso só foi possível por conta da 
experiência profissional de seus fundadores com mais de 30 anos de experiência na 
área da tecnologia.



O NEGÓCIO

O negócio Mahogany Roraima consiste em plantar, cortar e vender madeira 

certificada com base em premissas acreditadas.

Fundamentamos o negócio em 3 pilares:

1. Sortimento (SisMogno EMBRAPA), 

2. Aproveitamento/desdobro (MaxiTora), 

3. Preços (SINAPI/Caixa Econômica).



1ª premissa - SORTIMENTO

Sistema SisMogno (EMBRAPA). Este sistema fornece, a partir, de parâmetros e 

períodos de desbaste, o sortimento de DAP/Quantidade de árvores por ano.



1ª premissa - SORTIMENTO

O sortimento fornecido pelo Sistema da EMBRABA nos permite calcular 

precisamente quais produtos e quantidades podemos extrair nos desbastes até o 

corte raso.



2ª premissa - DESDOBRO

Uma vez definido o DAP por sorteamento utilizamos o sistema MaxiTora para 

identificar o melhor aproveitamento com base no preço de venda.

Como no exemplo ao lado, sabemos

que uma árvore com 27cm DAP,

pode fornecer 4 sarrafos (10x2.5cm),

5 sarrafos (7x2.5cm), e 1 pranchão

(7.5x23cm).

Os produtos finais serão calculados 

pela quantidade de metros lineares

do Fuste.



3ª premissa - PREÇOS

Para definir os preços, tomamos como base o sistema SINAPI (Caixa). Este 

sistema é utilizado para orçar os custos de obras no Governo Federal, 

Estados e Municípios. É acreditado e utilizado em todo o Brasil.



Cálculo 6º ANO

Com base nas três premissas anteriores temos: Ano do desbaste/corte, DAP,

produto, quantidade de produtos, Fuste (m), valor unitário e quantidade de

árvores para este DAP.



RECEITAS

As principais receitas do projeto 

são a venda de CRF (crédito de 

reposição florestal) do 1º. ao 2º 

ano, média de R$6.000,00 reais/ha, 

e a partir do 6º ano, a venda de 

madeira. Cotamos a madeira mais 

utilizada na construção civil, a mais 

simples e barata, para garantir uma 

análise ultra conservadora. 

Qualquer corte melhor, trará 

resultados financeiros superiores.

Importante: O retorno de 100% do 

investimento com lucro se dará até 

o 6º ano.



ONDE?

A execução do projeto será nas terras do parceiro no estado de Roraima.

A Mahogany Roraima tem planos de expansão para outros estados e países, no 

entanto, o projeto que estamos apresentando será executado no estado de Roraima.

O estado de Roraima tem muita disponibilidade de terras e ainda são as terras mais 

baratas do Brasil. Assim sendo, o parceiro no plantio do mogno, que for dono das 

terras onde iremos plantar, também será proprietário de terras, por tanto, poderá 

disfrutar do ganho na venda da madeira e do ganho da valorização dos seus imóveis. 

Em Roraima você poderá comprar terras com valores entre R$1.000,00 a R$3.000,00 

reais por hectare, e a relação de plantio, via de regra é de 100%, ou seja, para 

plantar 1.000ha de mogno, o parceiro deverá comprar terras de 2.000ha em média.



Comparativo DE RETORNO

Investimentos em floresta, são considerados investimentos de longo prazo, no entanto, em 

nosso modelo de negócio o capital investido mais que dobra em 6 anos e ultrapassa em 

rentabilidade aplicações em banco com juros de 10% ao ano.

O ROI bruto do nosso 

projeto é de 25,55 ,

enquanto o ROI do 

investimento em banco

seria de 4,59.

A TIR do projeto é de 

29%.



CUSTOS

Todos os custos do projeto foram levantados com riqueza de detalhe, depreciação dos 

equipamentos, custos de EPI, custos de tudo que é necessário para a execução do projeto, 

inclusive corte e beneficiamento da madeira.



SEGURANÇA

Para garantir a segurança das nossas 

florestas de mogno africano, mantemos os 

talhões permanentemente roçados e 

aceirados, equipe de combate a incêndio 

treinada, equipamentos e pipas sempre a 

postos, e um moderno sistema de 

câmeras e software que identifica fumaça, 

fogo e emite alerta via o sistema 

desenvolvido por nós para acionar nossa 

brigado de combate a incêndio.

Por outro lado, o mogno africano 

não tem propriedades de 

autocombustão, por tanto, não pega

fogo facilmente como eucalipto. 



Valores

Área plantada base para cálculos 1000ha

Participação do parceiro 50%

Investimento Total do Parceiro R$ 14.679.340,68 

Resultado Bruto (Parceiro)

1º a 2º ano - venda CRF R$ 3.000.000,00 

6º ano (venda madeira certificada) R$ 31.274.250,00 

9º ano R$ 58.724.300,00

12º ano R$ 56.679.280,00

18º ano R$ 225.400.960,00

Total Receita Bruta (Parceiro) R$ 375.078.790,00

Total Receita líquida (Parceiro) R$ 199.533.525,15 

RESULTADOSResumo dos



Sites / Redes Sociais / Contatos

Sites https://mahoganyroraima.com.br/

Consórcio https://iplantforest.com/

Relação com investidor https://ri.iplantforest.com/

Institucional https://iplantforest.com/

Redes Sociais 

Instagram https://www.instagram.com/iPlantForest/

Facebook https://www.facebook.com/iplantforest/

Youtube https://www.youtube.com/iPlantForest

Contato

Telefone / Whatsapp +55 (95) 99125-1095

e-mail contato@mahoganyroraima.com

Endereço 

Endereço: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1748 - CJ 201 - Ed. E-Office Design Berrini. 

Cidade Monções. CEP: 04571-000. São Paulo - SP, Brasil.

CONTATOS


