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O efeito estufa é uma consequência do aquecimento global. Uma pequena parte 

(cerca de 1%) de gases e vapores que compõem a atmosfera possui a propriedade de 

reter carga elétrica e excitar-se com a presença de radiação infravermelha. São os 

chamados Gases de Efeito Estufa (GEE). Esses componentes representam parcela 

muito pequena dos gases existentes na atmosfera. Contudo, pequenas variações em 

suas concentrações podem resultar em grande oscilação nas propriedades naturais do 

planeta de absorver radiação solar no comprimento da onda infravermelha. 

 
Fonte: UnigranRio ( http://blogs.unigranrio.br/formacaogeral/atividades-humanas-promovem-aumento-do-efeito-estufa)  

 

 

http://blogs.unigranrio.br/formacaogeral/atividades-humanas-promovem-aumento-do-efeito-estufa
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A transição do atual modelo de 

produção agrícola para um 

mode lo                     
           urgente. Trata-se de 

um grande desafio que 

representa, ao mesmo tempo, 

uma grande oportunidade para 

o setor.  

 

Estima-se a redução de cerca 

de 1 bilhão de toneladas até 

2020, equivalente a 40,1%. 

 

 

 
“Redução do Desmatamento 

é chave. Maior parte dos 

compromissos brasileiros para 

redução de emissões de CO2 

está ligada ao uso da terra. 

Em 2020, a participação no 

total de emissões de CO2 será 

de 40,1%.” 

A emissão de GEE em maiores quantidades a partir da Revolução Industrial e a 

maior dependência do uso de combustíveis fósseis contribuíram, ao longo dos anos, para 

aumentar a capacidade planetária de reter energia solar na forma de radiação térmica 

(calor). 

Com exceção do vapor de água, que possui ciclos particulares não diretamente 

influenciados pelo homem, a emissão de GEE está associada a atividades produtivas. As 

principais atividades humanas que provocam emissões desses gases são: geração de 

energia pela queima de carvão mineral, petróleo e gás natural, queimadas florestais e 

produção de cimento; decomposição anaeróbica de matéria orgânica em aterros 

sanitários e na pecuária, uso de fertilizantes nitrogenados, e processos industriais que 

produzem emissões de gases de origem nas atividades humanas. O resultado direto do 

aumento da concentração desses gases na atmosfera resulta no fenômeno aquecimento 

global.  

O setor agrícola, em função de suas características e de sua sensibilidade ao clima, 

é extremamente vulnerável às prováveis mudanças do clima, distinguindo-se dos demais 

setores no que se refere ao tratamento do tema. A produção de alimentos, e a 

decorrente segurança alimentar, é absolutamente prioritária para a sociedade humana, 

tanto do ponto de vista fisiológico e nutricional quanto do estratégico e político. 

 
Fonte: Jornal da Consciência Ambiental (http://perlbal.hi-pi.com/blog-
images/407216/gd/128821951192/Emissoes-brasileiras-de-gases-estufa-aumentaram-cerca-de-
60-entre-1990-e-2005.jpg)  
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O Brasil é um dos países emergentes que não foram obrigados a fixar metas de 

redução de emissões de GEE em acordos internacionais, como no Protocolo de Kyoto. 

Entretanto, o país apresentou um conjunto de ações voluntárias estabelecidas para 

reduzir suas emissões de GEE durante a realização da COP-15, em Copenhagen, 

Dinamarca.  

Nesse evento, o governo brasileiro estabeleceu um compromisso de redução 

entre 36,1% e 38,9% de suas emissões de GEE, em relação às emissões brasileiras 

projetadas até 2020. Para tanto, propôs um programa de ações voluntárias com o 

objetivo de:  

• R  uz      80%   t            t    t     A  zô         40%    C      ;  

• A  t     t    v    t      g   ultu   t    l g       çõ   qu  p    v     

baixa emissão de carbono como a recuperação de pastagens degradadas; realizar a 

integração lavoura-pecuária (iLP); ampliar o uso do Sistema Plantio Direto (SPD) e da 

Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN); e 

• A pl       f   ê         gét           u            u tív   ,    f  t     

hidrelétricas e de fontes alternativas de energia como uso de biomassa, de energia 

eólica e de pequenas centrais hidrelétricas, assim como ampliar o uso de carvão de 

florestas plantadas na siderurgia. 

Posteriormente, no caso específico da parte dos compromissos que envolvem a 

agropecuária, adicionaram-se outras tecnologias, como a Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (iLPF) e os Sistemas Agroflorestais (SAFs), bem como a expansão de 

Florestas Plantadas e o processo de Tratamento de Dejetos Animais. 

A relevância estratégica do setor agrícola está no fato de que há uma 

inquestionável necessidade de aumento da produção sem necessariamente aumentar 

a expansão de área para atender às demandas atuais e futuras de suprimento 

alimentar. Neste sentido é indispensável o uso de tecnologias que viabilizem a 

otimização de áreas, principalmente as de pastagens degradadas de forma a 

contribuir na redução de emissões GEE.   

O setor agrícola é um setor complexo, com significativa diversidade de sistemas 

de produção que apresentam relação direta com aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. Não há uma solução única para o setor enfrentar os desafios postos.  

É, portanto, necessário um esforço conjunto, tanto no desenvolvimento de novas 

tecnologias quanto na implantação de ações que promovam a convergência entre o 

aumento da produção sustentável de alimentos e de energia e as ações de mitigação 

frente às mudanças climáticas. 
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O objetivo geral do Plano ABC é promover a redução das emissões de GEE na 

agricultura – conforme preconizado na Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC) 

–, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais e aumentando a resiliência de 

sistemas produtivos e de comunidades rurais, possibilitando a adaptação do setor 

agropecuário às mudanças climáticas. 

Os objetivos específicos do Plano são: 

• C  t   u   p            uç          p               uç                 GEE 

assumidos voluntariamente pelo Brasil, no âmbito dos acordos climáticos internacionais e 

previstos na legislação;  

• G    t      p  f  ç     t     tí u     u t  t        p át            j      

diversos setores da agricultura brasileira que possam vir a reduzir a emissão dos GEE e, 

adicionalmente, aumentar a fixação atmosférica de CO2 na vegetação e no solo dos 

setores da agricultura brasileira; 

• I    t v        ç      S  t        P   uç   Su t  táv    qu      gu      

redução de emissões de GEE e elevem simultaneamente a renda dos produtores, sobretudo 

com a expansão das seguintes tecnologias: Recuperação de Pastagens Degradadas; 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); Sistema Plantio 

Direto (SPD); Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN); e Florestas Plantadas; 

• I    t v     u      T  t    t     D j t   A       p    g   ç         gá       

composto orgânico;  

• I    t v        tu         pl   ç      té             pt ç      pl  t  ,    

sistemas produtivos e de comunidades rurais aos novos cenários de aquecimento 

atmosférico, em especial aqueles de maior vulnerabilidade; e 

• P    v     f  ç   p       uz          t    t     fl    t           t      

avanços da pecuária e de outros fatores. 
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O Plano deve ser entendido como o instrumento de integração das ações dos 

governos (federal, estadual e municipal), do setor produtivo e da sociedade civil, para a 

redução das emissões dos GEE provenientes das atividades agrícolas e de pecuária. A 

participação da sociedade civil é imprescindível e reafirma o caráter democrático na 

concepção e implantação dos programas previstos. 

 

Financiamento da Agricultura de Baixo Carbono e o PROGRAMA ABC 

Para o alcance dos objetivos traçados pelo Plano ABC, no período compreendido 

entre 2011 e 2020, estima-se que serão necessários recursos da ordem de R$ 197 bilhões, 

financiados com fontes orçamentárias ou por meio de linhas de crédito agrícola.  

Desse total, estima-se que R$ 157 bilhões seriam recursos disponibilizados via 

crédito rural para financiar as atividades necessárias ao alcance das metas físicas de 

cada programa. Os recursos para o financiamento deverão ser oriundos de diversas 

fontes (BNDES, recursos próprios dos bancos), sendo que sua aplicação resultará em 

despesas para a União, na forma de equalização, com valor total estimado em torno de 

R$ 33 bilhões, oriundos do Orçamento Geral da União.  

No que se refere à criação de linhas de crédito, a Resolução no 3.896 do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), de 17 de agosto de 2010, instituiu o Programa para Redução 

da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC), no âmbito dos 

programas com recursos do BNDES. O Programa ABC pretende beneficiar o público da 

agricultura empresarial e, além do custeio associado ao investimento, tem por finalidade 

financiar investimentos fixos e semifixos, destinados à recuperação de áreas e pastagens 

degradadas, à implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-

floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e à implantação e manutenção 

de florestas comerciais ou destinadas à recomposição de reserva legal ou de áreas de 

preservação permanente.  

A partir da safra 2011/2012, o Programa ABC incorporou as linhas de crédito do 

Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas (Propflora) e do Programa 

de Incentivo à Produção Sustentável do Agronegócio (Produsa), destinadas a 

finalidades semelhantes e ao mesmo público. 
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No caso dos agricultores familiares, as atividades previstas neste Plano Setorial 

poderão ser financiadas por meio das seguintes linhas do Programa Nacional de 

Agricultura Familiar (Pronaf):  

• L  h     C é  t  P    f E   p    I v  t    t     E   g   R   váv l   

Sustentabilidade Ambiental, que tem por finalidade implantar tecnologias ambientais, 

como estação de tratamentos de água, de dejetos e efluentes, compostagem e 

reciclagem, além de diversas outras; 

• L  h     C é  t  P    f Fl    t     I v  t    t  p    S  t     Ag  fl    t    

para financiar investimentos em projetos de sistemas agroflorestais, de exploração 

extrativista ecologicamente sustentável, e a elaboração de Planos de Manejo Florestal; 

de recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserve legal; 

de recuperação de áreas degradadas; e de enriquecimento de áreas que já 

apresentam cobertura florestal diversificada, com o plantio de uma ou mais espécies 

florestais, nativas do bioma. 

Além dessas fontes de financiamento, para os assentamentos de reforma agrária 

serão utilizados recursos não reembolsáveis, destinados à recuperação e manutenção 

de recursos naturais em assentamentos.  

Em relação à necessidade de recursos para o financiamento da implantação 

individualizada de cada programa, durante o período 2011-2020, e por público 

beneficiário, estima-se que, no caso da recuperação de pastagens, serão necessários 

cerca de R$ 29 bilhões para a agricultura empresarial, representando custo de 

equalização de R$ 8 bilhões para o Tesouro Nacional, considerando-se as condições de 

financiamento da safra 2010/2011. No caso da agricultura familiar, estima-se que serão 

necessários recursos em torno de R$ 4 bilhões, o que implica custo de equalização de 

cerca de R$ 3 bilhões entre 2011 e 2020. 

Para a adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta pela 

agricultura empresarial, a demanda de financiamento deverá ficar em torno de R$ 38 

bilhões no período 2011-2020, com custo de equalização de R$ 14 bilhões. No que se 

refere ao público beneficiário do Pronaf, estima-se que serão necessários cerca de R$ 24 

bilhões em recursos de crédito rural, destinados à adoção de sistemas agroflorestais. 

Nesse caso, considerou-se que não haveria necessidade de alocação de recursos 

orçamentários, uma vez que se prevê como fonte a utilização de Fundos Constitucionais, 

que não demandam equalização. 
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Isso também acontece em relação ao financiamento do Programa de Sistema 

Plantio Direto (SPD), cuja demanda foi estimada em cerca de R$ 50 bilhões. A previsão é 

a de que tal volume seja disponibilizado por meio da exigibilidade de aplicação dos 

recursos da poupança rural em crédito agrícola, que também são recursos não 

equalizáveis.  

A necessidade de financiamento para o Programa de Florestas Plantadas, tanto 

no que diz respeito ao público da agricultura empresarial quanto do público do Pronaf, 

foi estimada em torno de R$ 9 bilhões, representando um custo orçamentário de cerca 

de R$ 5 bilhões em equalização do Tesouro Nacional. Ressalta-se que as projeções de 

investimento do setor privado, também na ampliação da área de florestas plantadas no 

País, indicam um volume de investimentos no montante de cerca de R$ 10 bilhões.  

No que se refere ao financiamento do Programa de Ampliação de Tecnologias 

para Tratamento de Dejetos Animais, voltado exclusivamente para agricultores 

familiares, estima-se uma demanda de recursos em torno de R$ 4 bilhões, com custo de 

equalização de cerca de R$ 3 bilhões no período 2011-2020, também considerando-se 

as condições de financiamento da safra 2010/2011.  

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), um programa de estímulo a 

práticas que reduzam as emissões de GEE promovido pela CQUNMC, poderá 

representar incentivo para algumas das atividades previstas neste Plano Setorial, na 

medida em que viabilizem a ampliação de sua rentabilidade e com isso tornem os 

investimentos mais atrativos.  

O MDL tende a ser particularmente interessante no âmbito dos programas relativos 

ao Tratamento de Dejetos Animais e às Florestas Plantadas. Ressalta-se que um dos 

desafios consiste no apoio técnico e financeiro à elaboração dos projetos e sua 

implementação, de forma que contribuam para o alcance do compromisso voluntário 

brasileiro.  

Com relação ao financiamento do programa de adaptação, as ações 

contemplam o desenvolvimento de sistemas de informação, mapeamento de 

vulnerabilidades e identificação de áreas prioritárias, além de ações de pesquisa e de 

desenvolvimento de novos instrumentos de incentivo econômico. Estima-se que tais 

ações demandarão recursos em torno de R$ 63 bilhões no período 2011-2020. 
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1º Procure a sua agência bancária para obter informações quanto à aptidão ao crédito, 

documentação necessária para o encaminhamento da proposta e garantias. 

 

2º Consulte um profissional habilitado para elaboração de projeto técnico. A proposta 

deve ter, obrigatoriamente, a identificação do imóvel e da área total. Também precisa 

constar no projeto o croqui descritivo e histórico de utilização da área a ser beneficiada. O 

produtor precisa apresentar comprovantes de análise de solo e da respectiva 

recomendação agronômica. Outro item importante é o ponto georreferenciado por GPS 

ou outro instrumento de aferição na parte central da propriedade rural. Por último, não 

deixe de incluir no projeto o plano de manejo agropecuário, agroflorestal ou florestal, 

conforme o caso, da área. 

  3º Apresente a proposta de 

financiamento, com os documentos 

informados pela agência bancária e o 

projeto técnico.  

 

4º Ao final de cada quatro anos, 

contados da data de liberação da 

primeira parcela até a liquidação do 

financiamento, é preciso apresentar 

relatório técnico com informações sobre 

a implementação do projeto e a 

caracterização da área. O projeto 

precisa ser assinado por profissional 

habilitado, de instituição pública ou 

privada.  

 

 

As taxas de juros são diferenciadas e 

variam de acordo com o Plano Agrícola 

de cada ano-safra. Para o ano safra 

2014/2015 será de 5,0 %, e de 4,5 % para 

médios produtores rurais.  O limite do 

financiamento é de até R$ 2 milhões por 

cliente beneficiário, por ano-safra. 

 

Admite-se a concessão de mais de um 

financiamento para o mesmo cliente, por 

ano-safra, quando a atividade assistida 

requerer e ficar comprovada a 

capacidade de pagamento do cliente; e 

o somatório dos valores concedidos não 

ultrapassar o limite de crédito total de R$ 2 

milhões. Os itens financiáveis devem estar 

necessariamente associados a pelo menos 

um dos programas preconizados pelo 

Plano ABC (tecnologias).  

 

 

 

PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO: 
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Prazos 

O prazo total para pagamento do financiamento dependerá do projeto financiado, 

conforme consta na tabela abaixo: 
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PÚBLICO-ALVO DO SEBRAE PARA O PLANO ABC 

A diversidade de clientes do Sebrae vai do rural ao urbano, das empresas que 

faturam menos de R$ 60 mil por ano até aquelas com receitas de R$ 3,6 milhões anuais. 

Uma amplitude gigantesca, na qual se concentram 99% dos empreendimentos e 52% 

dos empregos brasileiros.  

Os clientes do Sebrae não se encontram apenas no meio urbano, mas também 

no meio rural. Em parte, devido à localização e ao tipo de negócio, esse segmento 

apresenta maiores especificidades frente aos negócios urbanos. A extensão de nosso 

país, os diferentes biomas existentes e as conhecidas disparidades regionais conferem a 

esse público uma heterogeneidade maior do que se pode perceber no meio urbano.  

As necessidades dos produtores rurais clientes do Sebrae são, assim, igualmente 

heterogêneas – não apenas no que diz respeito aos graus de maturidade empresarial, 

mas também em relação ao tamanho das propriedades, aos diferentes tipos de 

cultivo, à escolaridade dos proprietários, dentre outros inúmeros aspectos.  

O esforço ao atendimento dos empresários no setor agrícola imprimiu aos 

projetos da UAGRO a predominância dos produtores rurais como clientes principais. 

FNE – Definição de porte de empresas e produtores rurais - Setores rural e não rural 
Porte dos beneficiários Receita operacional bruta anual/ renda agropecuária bruta (R$ 

1,00) 
Mini/Micro (*) até R$ 360.000,00 
Pequeno  acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 
Produtores Rurais Até R$ 3.600.000,00 
Pequeno-Médio  acima de R$ 3.600.000,00 até R$ 16.000.000,00 
Médio acima  de R$ 16.000.000,00 até R$ 90.000.000,00 
Grande  acima de R$ 90.000.000,00 
(*) Inclui microempreendedores individuais, definidos pela Lei complementar n.º 139, de 10/11/2011, como 
empresários individuais que tenham auferido receita bruta no ano anterior de até R$ 60.000,00. 
 

O recorte utilizado para definição do cliente rural do Sebrae não se refere ao 

tamanho das propriedades, e sim à renda auferida, a partir dos parâmetros 

estabelecidos pelos Fundos Constitucionais, que coincidem com o teto de faturamento 

das empresas urbanas optantes pelo Simples Nacional (R$ 3,6 milhões/ano). 

As informações obtidas na análise mostraram que, embora o tamanho das 

propriedades rurais tenha relação com a renda, a classificação tamanho da 

propriedade vis a vis renda média obtida não elimina nenhuma faixa de propriedades 

rurais da lista de clientes do Sebrae, tendo em vista que o maior recorte de área (mais 

de 2.500 ha) tem renda estimada em R$ 2,8 milhões/ano. Por esse motivo, as análises 

ora apresentadas incluem todas as propriedades listadas no Censo Agropecuário.  
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Quanto ao tamanho das propriedades, ressaltamos que 90% delas possuem área 

inferior a 100 ha, indicando o predomínio das pequenas propriedades no Brasil. Quanto à 

distribuição geográfica, constatou-se uma predominância da região Nordeste (46%), 

seguida pela região Sul (20%). O Centro-Oeste é a região com menor número absoluto 

de propriedades (cerca de 6%), devido especialmente à maior concentração de 

grandes propriedades nessa região (31% com mais de 100 ha).  

Sobre as atividades mais frequentes nas propriedades rurais, a lavoura temporária 

tem maioria absoluta (51%), seguida pela pecuária com 21%. Sob a ótica da relevância 

das atividades por tamanho da propriedade, a lavoura temporária é o grupo de 

atividade econômica mais importante em 15 dos 18 grupos de área. Para os restantes, os 

principais são: i) mais de 0 a menos de 0,1 ha: pecuária e criação de outros animais 

(27%), ii) de 0,1 a menos de 0,2 ha: horticultura e floricultura (35%) e iii) produtor sem área: 

produção florestal – florestas plantadas (32%).  

O  p   ut      u     tê      l              t        “E      Fu     ntal 

I    pl t ” (81,4%). P u   mais de 10% deles têm Ensino Médio completo ou mais, 

sendo um público bem menos escolarizado que os empreendedores urbanos. Quanto à 

faixa etária, o grupo em geral é de mais idade que as empresas urbanas– 61,2% desses 

empreendedores têm mais de 45 anos. Os jovens são minoria neste segmento – apenas 

3,3% dos produtores rurais têm menos de 25 anos.  

O Censo Agropecuário de 2006 apresenta um total de 4.920.465 estabelecimentos 

rurais com declaração de área, sendo que 90% possuem menos de 100 hectares (ha), o 

equivalente a 4,5 milhões de estabelecimentos rurais. Nesse universo de quase cinco 

milhões de estabelecimentos, os primeiros dois grupos (menor de 10 ha e de 10 a menos 

de 100 ha) respondem por 2,5 milhões e 2,0 milhões respectivamente. 

Número de estabelecimentos por área e região 

Brasil e Grande 

Região 

Grupos de área total 

Menos de 10 

ha 

10 a menos 

de 100 ha 

Menos de 100 

ha 

100 a menos 

de 1000 ha 

1000 ha e 

mais 
Total 

Brasil 2.477.071 1.971.577 4.448.648 424.906 46.911 4.920.465 

Norte 126.532 229.105 355.637 80.709 8.274 444.620 

Nordeste 1.498.389 650.855 2.149.244 115.487 8.165 2.272.896 

Sudeste 393.414 411.437 804.851 91.880 5.801 902.532 

Sul 406.481 515.456 921.937 59.965 4.468 986.370 

Centro-Oeste 52.255 164.724 216.979 76.865 20.203 314.047 

Fonte: Sebrae NA a partir de dados do IBGE/SIDRA/Tabela 263 – Censo de 2006. 
Nota: o censo informa um universo de 5,2 milhões de estabelecimentos, entretanto, a tabela acima não inclui os 
estabelecimentos agropecuários sem declaração de área. 
 

 

 



 

 

PÁGINA 12 BOLETIM DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

 

 

 

Mapa 

 

BNDES  

 

Banco do Brasil  

 

Portal Brasil  

 

Observatório ABC  - Perfil do Produtor Rural – SEBRAE  

 

Plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas 
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Links e Referências 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/plano-abc
http://www.bndes.gov.br/apoio/abc.html
http://www.bb.com.br/portalbb/page22,8623,8625,0,0,1,1.bb
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/01/banco-do-brasil-investe-r-162-milhoes-no-programa-agricultura-de-baixo-carbono
http://www.observatorioabc.com.br/
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