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UMA INICIATIVA DA 
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Plante Chuva é uma cooperativa de regeneração climática e ambiental, 
baseada na produção agropecuária sintrópica, na agricultura familiar, no 

fomento de maquinários e demais tecnologias modernas, e na detenção e 
verticalização do arranjo produtivo. 

Isso significa que somos uma cooperativa agrícola com muitos setores e 
muitas famílias envolvidas, que ao invés de produzir de maneira convencional, 
produz a partir do plantio organizado e manejo sistemático de árvores na área 
agrícola. Com esse tipo de cultivo, é possível fazer chover, recuperar os rios e 

resfriar o clima, deixar o solo mais fértil através do depósito da matéria 
orgânica no local, e colher mais alimentos que a agricultura convencional, que 

consequentemente serão livres de agrotóxicos. 

O que é Plante Chuva? 



Plante Chuva é uma iniciativa que numa ponta 
entrega serviços ambientais e climáticos, 
regulando a chuva da região, e na outra ponta 
entrega alimentos saborosos e acessíveis 
colhidos nas nossas lavouras sintrópicas. 

Você pode encontrar mais sobre o 
posicionamento da Plante Chuva no Anexo 1.

O que o 
Plante Chuva faz?



COMO O PLANTE CHUVA FUNCIONA?

Compra de 
pastos 

degradados em 
módulos de 500 

hectares

Faz sua 
regeneração 

através da 
agricultura 
sintrópica

Gera 
oportunidade de 
renda e acesso 
à terra para 50 

famílias por 
módulo de 500 

hectares, em 
um ambiente 
regenerado, 

com segurança 
alimentar e 
autonomia

Garante a 
compra e 

escoamento 
pela nossa 

própria 
agroindústria 

in loco

Fortalece a 
marca por 

nossos 
mercados-

restaurantes 
próprios, 
levando à 

verticalização 
da cooperativa 

e barateamento 
do produto na 

ponta

Criação e gestão 
de um Fundo 

Multi-
Investimentos

para 
compensações 

Ambientais 
(FMICA)



Como o Plante Chuva é 
diferente das outras iniciativas?

Ao investir (ou doar) em nossa iniciativa, você pode oferecer 
benefícios para uma ampla gama de setores da economia 
brasileira e para os cidadãos: 

chuva para os arredores

comida acessível para consumidores

renda para agricultores familiares

lucro para investidores

desenvolvimento territorial sustentável para a região

regeneração da natureza

esperança coletiva de construir o novo normal pós-pandemia



Utilizamos um conjunto mais eficaz de 
princípios de manejo e uso do solo

Outra vantagem é a regeneração do recurso natural no mesmo local em que 
produzimos alimentos, e não em um separado, intocado e distante. Com esse método 
agropecuário, regeneramos solo, água, biodiversidade, construindo mais umidade e 
microclima mais frio, onde a colheita de alimentos é uma consequência.

Você pode encontrar mais comparativos ambientais e socioeconômicos no Anexo 1.

70

370

Plante Chuva Convencional

Para a mesma quantidade de produção 
de alimentos, é necessário ter 
70 hectares de nosso sistema integrado, 
enquanto 370 hectares de um sistema 
convencional são necessários. 

5x
menor



Apoiamos a diversidade
e a sustentabilidade

O Plante Chuva está sendo moldado 
transversalmente por todas as 
agendas que são consensuais para 
seus fundadores. Além de regenerar 
o meio ambiente e o clima 
produzindo alimentos e 
estabelecendo agricultores 
familiares, teremos políticas rígidas 
pró-diversidade, 
com severo combate ao racismo, 
homofobia, sexismo, misoginia e 
outras discriminações. Nossa equipe 
de liderança atual é composta por 80% 
de mulheres. 

Além disso, a energia renovável e a 
gestão de resíduos serão levadas em 
consideração desde os primeiros pilotos.



Por que o Plante Chuva 
precisa existir?

R$
trilhão
por ano será necessário 
para irrigar 85% das áreas 
produtivas do país, depois da 
desertificação do centro-sul, 
trabalho que hoje a chuva faz 
gratuitamente. 

O preço dos alimentos e 
demais matérias primas 
será inviável nesse cenário, 
desestruturando toda cadeia 
de produtos e serviços, 
incluindo os 4.0. 

Com isso, mesmo que você 
invista em tecnologia que 
não se relacione com a 
agropecuária, na outra 
ponta da economia, sua 
rentabilidade será 
comprometida com o 
cenário de desertificação 
causado pela savanização
da Amazônia.

Para saber mais sobre este processo de desertificação que já está acontecendo  clique aqui

https://youtu.be/ccQTQieUZ-Q
https://youtu.be/ccQTQieUZ-Q


Em 2020 estamos 
procurando...

Cada setor será independente um do outro para ser 
financeiramente saudável desde o início. Plante 
Chuva é o pacote inteiro, não é um setor "ou" outro, 
e sim é esse setor “e” esse setor. Não é apenas uma 
fazenda sintrópica, ou apenas uma indústria de 
alimentos, ou um restaurante com mercado, o 
Plante Chuva é todos esses setores juntos. A aposta 
estratégica do Plante Chuva é ser uma cooperativa 
verticalizada para ter a força e a autonomia 
necessárias para escalar na velocidade e na 
qualidade que a natureza e a sociedade precisam.

visibilidade

investimento a fundo perdido

investimento de retorno a longo prazo

Tudo isso para implementar o primeiro piloto 
Plante Chuva, validar a iniciativa e decolar para 
plantar chuva em todo o Brasil.

INVESTIDORES DOADORES

Investimento a longo prazo 
(10 anos)

Pessoa física

Fundos perdidos 
socioambientais 

Smartmoney + Investimento a 
longo prazo (10 anos)

Consultoria pro bono

Fale sobre nós



ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 INVESTIMENTO 
(BRL)

Construção e/ou reforma 
de infraestrutura 6,5M

Máquinas e ferramentas apropriadas 2,0M

Produção 6,6M

Processamento in loco
Agroindústria

Processamento in loco
Abatedouro 0,35M

Logística
Armazém de colheita e frota de 

abastecimento de terceiros

Logística
Nossa frota de suprimentos 

para restaurantes e mercados
0,27M

Administração Plante Chuva
(3 coordenadores e 2 CEOs) 0,44M

Restaurante-mercado 0,35M

QUANTO CUSTA O PLANTE CHUVA?

Investimento Total: R$16,5M



PROJEÇÃO DE RETORNO DE INVESTIMENTO

Culturas 
hortifrutigranjeiro 

sintrópicos
(1 ha cada família)

Pecuária sintrópica
(9 ha cada família)

Agroindústria in loco,
abatedouro e 

armazenamento de 
colheita

Valorização 
das terras

Fundo 
múltiplo

Energia 
Solar

50 famílias por módulo 
do Plante Chuva = 50 
hectares por família

50 famílias por módulo 
Plante Chuva = 450 

hectares = 4 cabeças 
por hectare

Processará a maior 
parte da colheita in 

natura para aumentar 
o poder de negociação 
e o período de venda

Recuperação de solo, 
água e outros recursos 

pela agricultura 
sintrópica, além da

madeira nobre

Recebimento: pagamento 
de dívidas e multas 
socioeconômicas e 

ambientais das empresas 
convencionais; doações de 
pessoas físicas e jurídicas; 

investimentos em 
debêntures; incentivos e 

isenções governamentais; 
pagamento por serviços 
ambientais e climáticos; 
compra de subprodutos 
valorizados (p.e. couro).

Após o retorno, todas 
as despesas que

teríamos com energia 
elétrica serão usadas para 

outros setores.

Pelo menos R$8 milhões 
de reais/ano a partir 

do 2º ano (será dividido 
entre as famílias e a 

reprodução e manutenção 
do Plante Chuva)

R$5,4 milhões/ano 
a partir do 4º ano 

(será dividido entre as 
famílias e a reprodução e 

manutenção do Plante 
Chuva)

Adição de pelo menos 
30% ao valor das

culturas e da carne das 
células ao lado esquerdo

Cada ano é aumentado 
80% sobre o valor inicial 
que a terra foi comprada

Aumentará o capital de 
giro, agregará valor à 

frente climático e 
ambiental, permitindo 
amortizar o preço dos 
alimentos para nossos 

consumidores (uma 
questão de fome no 

Brasil após a pandemia).

Rentabilidade cerca de 
R$110.000,00 anualmente



GARANTIAS

...ao manejo aplicado pela agricultura sintrópica e seus 
resultados agronômicos e ambientais superiores 
comprovados na literatura científica e empírica

...ao modelo de verticalização de negócios, detendo o 
arranjo de produção. Gera lucros mais rápidos para plantar 
mais árvores, garante a compra de produtos das famílias, 
agrega valor no processamento, dá à população acesso 
democrático a alimentos regenerativos e orgânicos

...ao sentimento de pertencimento das famílias à sua própria 
terra, gerando maior segurança e comprometimento com as 
metas do Plante Chuva de reverter as mudanças climáticas, 
erradicar a fome e a pobreza

Tudo isso 
é possível 
graças…



POLÍTICA DE CONFORMIDADE

Nós teremos…

canal de 
denúncia 
anônimo

equipe de 
auditoria 
interna

auditoria 
terceirizada 

uma vez ao ano

treinamento 
anticorrupção e 
boas práticas de 
gerenciamento 

de recursos

relatórios anuais 
de prestação de 

contas

Nosso foco é educação e prevenção, mas puniremos 
adequadamente os maus comportamentos.



Quem dirige o Plante Chuva?

Mariana
Telles Rocha
CO-FUNDADORA

Engenheira 
Agrônoma

Brasil

Amanda
Picelli
CO-FUNDADORA

Jurista

Brasil

Suzana
Curti
COORDENADORA

Engenheira
Ambiental

França

Martina 
Hovarth
COORDENADORA

Gerente
Ambiental

Brasil

João 
Martinelli 
COORDENADOR

Biólogo

Brasil



NOSSOS PARCEIROS

https://caninana.agr.br/plantechuva
https://www.facebook.com/namasteagroflorestal/
https://www.renature.co/


ANEXO 1

Como o Plante Chuva se posiciona nessa meta?

• A fronteira agrícola não deve avançar sobre florestas primárias, as desmatando;

• Aumentamos a produtividade recuperando áreas degradadas e intensificando

com sintropia as subutilizadas;

• Apoiamos o desmatamento zero (legal e ilegal), transição para emissão zero de

GEE por indústrias e demais setores;

• É uma iniciativa inclusive economicamente viável e urgente, principalmente a

longo prazo;

• Trabalhamos no combate às mudanças climáticas, a preservação e regeneração

da biodiversidade.

🌳 Para além de mitigar e nos adaptar, devemos reverter as mudanças climáticas!  

E as ações não devem se restringir às áreas isoladas de seres humanos. Para isso, 

precisamos de uma agricultura rentável, positiva em carbono, e altamente 

biodiversa, que imita a natureza, obedecendo e propulsionando suas leis: por isso 

optamos pela agropecuária sintrópica ocupando a matriz entre os fragmentos de 

florestas. 

Produzir mais e conservar 
mais ao mesmo tempo, uma 
compatibilidade necessária. 

Se você fosse a natureza e pudesse 
escolher seu vizinho, quem seria?



O Plante Chuva atende a muitos objetivos comuns de várias organizações e campanhas 
globais. Assim, somos capazes e dispostos a contribuir em parceria com essas iniciativas e a 

colaborar em todas as frentes relevantes para elas.  Alguns deles estão listados abaixo.

Posicionando o Plante Chuva 
no cenário global

https://www.iucn.org/
https://www.trilliontrees.org/
https://www.bonnchallenge.org/content/challenge
https://ecoagriculture.org/
https://www.ecosia.org/
https://ecosystemrestorationcamps.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://tree-nation.com/
https://www.commonland.com/4-returns/
http://www.coalizaobr.com.br/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima
http://landscapes.global/wp-content/uploads/2019/09/1000-Landscapes-Concept-Note-September-16-2019.pdf
https://partnershipsforforests.com/
https://www.12tree.de/


AMBIENTAL

AGROPECUÁRIA SINTRÓPICA
(PLANTE CHUVA)

FLORESTA PRIMÁRIA
(NATUREZA INTOCADA)

AGROPECUÁRIA 
CONVENCIONAL

Não há regeneração, e sim declínio e 
contaminação da reserva legal, da área 
de preservação permanente, e da água 

pelo uso de agrotóxico, calcário e 
adubo. Desmata-se para expandir a 

fronteira agrícola, sendo que há 
150milhões de hectares degradados já 

desmatados com uso ineficiente.

REGENERAÇÃO E FORMAÇÃO DE SOLO

150 anos
para a natureza

regenerar sozinha
uma área degradada

Forma 2 a 3 cm 
de solo por ano

Forma 1 cm a 
cada 100 a 400 anos Perde-se 0,1 a 1cm de solo por 

ano. Em alguns casos 10cm

30 a 50 anos
para regenerar uma

área degradada

ALTA BIODIVERSIDADE



CLIMÁTICA

FLORESTA PRIMÁRIA
(NATUREZA INTOCADA)

AGROPECUÁRIA 
CONVENCIONAL

FIXAÇÃO DE CARBONO E CHUVAS CHUVAS BRANDAS E 
BEM DISTRIBUÍDAS

ÁGUA SUBTERRÂNEA

UMIDADE DO SOLO

EVAPOTRANSPIRAÇÃO
é a combinação de

EVAPORAÇÃO
da água que 
cai no solo

AGROPECUÁRIA SINTRÓPICA
(PLANTE CHUVA)

TRANSPIRAÇÃO
da água pelas  árvores, 
grama e outras plantas

Agropecuária 
multiestrato
com árvores 
no sistema

Monocultura

Solo exposto, aquecido, seco, 
descarbonizado e degradado

Fixação de carbono
6 a 8 t/ha (hectare)

Fixação de carbono
0,3 t/ha (hectare)

EMISSÃO 
DE CARBONO

Planeta e terra 
mais quente

Veranicos e 
Trombas d’água

Ciclo hidrológico interrompido:
Chuva vai para o oceano e 

não para o continente.

PRODUZEM 
CHUVA EM CIMA 

DE SI MESMAS



SOCIOECONÔMICA

AGROPECUÁRIA SINTRÓPICA
(PLANTE CHUVA)

FLORESTA PRIMÁRIA
(NATUREZA INTOCADA)

AGROPECUÁRIA 
CONVENCIONAL

RENTABILIDADE DA PRODUÇÃO

Somente quando 
é permitido o 
extrativismo

~R$1.700 
por pessoa/

por safra

Pecuária: ~R$1.600/ha
Grãos: ~R$1.000/ha
Cana: ~R$2.000/ha

Melão: ~R$2.000/ha
Tomate: ~R$100.000/ha

R$60.000/ha à R$160.000/ha
Menos
Intensiva

Mais
Intensiva

10 ha
agricultura
sintrópica

1.200 ha
pecuária
extensiva

MESMA
RENDA



AGRONÔMICA

AGROPECUÁRIA SINTRÓPICA
(PLANTE CHUVA)

FLORESTA PRIMÁRIA
(NATUREZA INTOCADA)

AGROPECUÁRIA 
CONVENCIONAL

PRODUTIVIDADE - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Somente quando 
é permitido o 
extrativismo

80 t/ha à 
120 t/ha

+10

Produção 
Diversificada

espécies/ha

200m³/ha

à 400m³/ha
madeiras nobres

recuperando
os recursos

naturais

1 à 3
espécies 
rotacionadas
degradando 
os recursos

de capacidade
de produção

Sofre declínio por conta de contaminação da 
matriz agrícola e mudanças climáticas. 

Necessita intervenção, enriquecendo com 
mudas e sementes nativas.

Agricultura de libertação
5 a 10 anos zera a necessidade 

de irrigação e insumos

Agricultura de dependência
todo ano necessita de 

mais insumos

Produtividade 
média BR:

Pecuária: 1 animal/ha
Grãos: 2 à 5 t/ha

Cana: 70 t/ha
Melão: 20 t/ha

Tomate: 70 t/ha


