RMOG
REFORESTATION
Whitepaper
versão 1. 2

Reflorestamento de
Mogno

Sobre o Projeto
RMOG é baseada em uma blockchain pública que cresce
seu valor quando aplicações e novos membros se
conectam com nosso ecossistema para resolver
problemas reais de sustentabilidade, rastreabilidade do
meio ambiente e governança (ESG).
A Proposta da REFORESTATION MAHOGAN é
revolucionar os processos econômicos tradicionais e
promover o desenvolvimento do empreendedorismo
digital em áreas isoladas e degradadas.
Hoje temos 120 hectares de terras adquiridas com
licença para plantar em 60 hectares, inicialmente iremos
plantar 10 mil mudas em 6 hectares (1666 árvores por
hectare).
Nossa meta em 2022 é chegar a 200 hectares de terras
adquiridas e 12 hectares plantados, totalizando 20 mil
mudas por ciclo.

O que é Mogno
Africano?

O Mogno Africano é uma das madeiras
nobres mais lucrativas para investidores e
produtores. O seu plantio tem aumentado
cada vez mais no Brasil, isto porque há
uma demanda crescente por alternativas
contra o uso ilegal de árvores nativas.
Ele é considerado um excelente
investimento a longo prazo, devido ao
tempo ideal de corte que é de 17 a 18 anos.

O lucro líquido do corte final das árvores é a partir de
R$500.000,00 de reais para um hectare e a taxa interna
de retorno é entre 15% e 25 % ao ano.

Vantagens do
Mogno Africano

Tolerância a secas na fase jovem, característica
importante para a sobrevivência.
Alta Resistência a pragas.
Capacidade de adaptação.

Porque Investir em
Mogno Africano?

Grande demanda do mercado madeireiro nacional e
internacional.
Ativos florestais tem se mostrado mais vantajosos.
Alta lucratividade.

Como lucrar com
RMOG?

Cake
Assim que você compra RMOG e mantém o token na
sua carteira, você ganha Cake.
Para isso basta incluir o token da Cake na sua
carteira que elas vão cair de forma automática de
acordo com o fechamento e movimentação do
gráfico.

Manejo
1º Manejo
No 4º ano de plantio reduzindo o número de árvores
para 950 por hectare, este primeiro corte tem como
objetivo deixar apenas as melhores árvores para
obter um maior diâmetro entre as demais.
A madeira deste primeiro corte pode ser usada para
construção de palanques, cercas e celulose. O valor
de mercado nacional gira em torno de R$150,00
reais o metro cúbico em pé.

2º Manejo
No 8º ano são cortadas 476 árvores, o valor de
mercado nacional para o metro cúbico deste corte
gira em torno de R$230,00 reais o metro cúbico em
pé.

3º Manejo
No 12º ano, são cortadas 238 árvores por hectare,
nesse estágio cada árvore possui cerca de meio
metro cúbico de madeira serrada, produzindo 118
metros cúbicos de tora por hectare. O valor
estimado no mercado internacional é de 300 a 400
euros.

4º Manejo
No 18º ano, é feita a extração de 238 árvores por
hectare, onde são obtidos 204 metros cúbicos por
hectare. O valor de mercado da madeira em pé varia
entre 400 e 500 euros por metro cúbico de madeira.

TOKENOMICS
Total Supply: 100,000,000,000
Taxas iniciais da RMOG
Contrato:
0xee33114ef9afb0779f0505c38afbb1644f4073cc
7% da taxa de transação referentes a todas as
compras e vendas são distribuídos aos Holds como
recompensa em forma de Cake.
1% vai para Pool de Liquidez
7% destinado ao Marketing

Taxas totais 15% na compra, venda e trasferência de
carteiras

Carteira com liquidez trancada por 4 anos

Nota: Os Cakes são distríbuidos de acordo
com o fechamento de lotes da movimentação
do gráfico e proprorcional ao valor
comprado.

Distribuição do
Supply
1º do CEO 4,5%
2º Fundo de Investimento A 4,5%
3º Fundo de Investimento B 4,5%
4º Fundo de Investimento C 4,5%
CEO - 0xdBA1bA5C3bef829c001C06be1A4194656Bd6d9E2
FUNDO A - 0x3936Bec87905EA296b1a18FBF3B34F44088BaACD
FUNDO B - 0x2695BaFC7E5C0022560683F3921832DCe8275Ee5
FUNDO C - 0xBe63b710290452896489E55437F9c1d73bb55f33
BuyBack - 0x4C3EcC325045B8a1f02583866E31eD4Ac057D3d9

Sistema de Recompra ( Buy Back )
Uma wallet que detém 4% de RMOG fará a recompra no
gráfico toda vez que a mesma gerar cake, contribuindo
com a escassez do token e aumentando sua valorização.

Carteira para novas listagens
Carteira que detém 28% do projeto reservada para novas
listagens. Já queimados 5% restando 23%
0x6f8139edb5473b4ede0bb8fc84367e6b6b43c671

Vendas do
Manejo
Como irá funcionar a liquidez no
gráfico referente a venda dos
manejos?
Parte do lucro obtido da venda do mogno será
injetada no gráfico através da compra de tokens
disponíveis na pancakeswap e logo em seguida
queimados na carteira morta denominada na
BscScan de BURN ADDRESS, sendo assim os tokens
adquiridos seriam queimados gerando valorização
da RMOG.
Nós da RMOG descobrimos uma forma de realizar
essa queima sem gerar vendas no gráfico. Na data
de 24/11/2021 foi realizada uma queima teste de
supply de 5% e com isso foi criada a carteira de
queima.
Desta forma a partir do 4º ano o projeto se tornará
autossustentável, pois sempre teremos grandes
compras e em seguidas queimas que irão valorizar
o preço da RMOG e torná-la cada vez mais
escassa.

Desde o inicio tínhamos a preocupação com a
forma pela qual seria feito a injeção de liquidez no
gráfico.
Em alguns projetos que acompanhamos sempre
que tem uma queima ele cai, então nossos
desenvolvedores se debruçaram sobre seus
computadores para que criássemos então a
primeira forma de queima inteligente o que é
considerado por eles praticamente como um
segredo industrial, pois isso nos diferencia de
todos os demais tokens já existentes.

Onde comprar?

Você pode comprar nosso Token
atráves das carterias Metamask ou
TrustWallet na:

- PancakeSwap
- Poocoin
- Swap da Xmine

CONTRATO
0xee33114ef9afb0779f0505c38afbb1644f4073cc

ROADMAP
FASE 1
Criação da marca RMOG
Aquisição das Terras
Aquisição das sementes
Criação do Berçário
Cultivo de 10 mil mudas
Criação da Equipe

FASE 2

Criação do contrato
Criação do Whitepaper
Criação do Website
Criação das Midias Sociais
Pré Venda
Lançamento na PancakeSwap
Lançamento Painel de Cake
Listagem na Coingecko
Fechamento das primeiras parcerias

.

FASE 3
Listagem CMC
Aquisição de novas áreas de plantio
Ampliação da equipe.
Auditoria do contrato
Plantação de 10 mil mudas

FASE 4

Listagem em grandes exchanges
1º manejo 4 anos
Distribuição dos lucros aos holders
Ampliação das Parcerias

.

Quem é o CEO
Daniel Morceli é o CEO da
Reforestation Mahogany, Token que
atua na área de reflorestamento
sustentável. Brasileiro, nascido em
Brasília(DF), estudante de
bacharelado em Direito, Técnico em
TI.
Em 2008 como Fundador e CEO da
ViperServers, uma das pioneiras em
hosting, colocation, e locação de
servidores Cloud no brasil e Estados
unidos. Empresa na qual em 2010 foi
unificada ao grupo Brasil servidores.
Em 2010 fundou a FX Telecom, empresa de
telecomunicações, onde exerceu suas funções ate
meados de 2019.
Entusiasta no mundo crypto desde 2008 sempre
buscou uma forma de interligar seus projetos a este
mundo.
Em 2020, em decorrência da pandemia, e inúmeros
acontecimentos decorrentes do COVID-19, mudou
totalmente seu ramo de atividade, partindo para o
meio rural, onde hoje desenvolve o trabalho de
reflorestamento em mogno.
Em 2021, Buscando unificar estes dois mundos, a alta
rentabilidade do reflorestamento e cryptomeodas,
iniciou o projeto Reforestation Mahogany(RMOG).

CONTATOS
@rmogtoken
RMOG - PT
@rmogtoken
Reforestation Mahogany

owner@reforestationmahogany.com
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