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Sobre o Água Brasil

O Programa Água Brasil surgiu da parceria entre o Banco do Brasil, a 
Fundação Banco do Brasil, a Agência Nacional de Águas e a WWF-Bra-
sil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água. 

O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamen-
to em sustentabilidade do Banco do Brasil e sua missão é promover 
transformações socioambientais em diversas regiões do país a favor da 
conservação e da gestão adequada da água.

Por meio de boas práticas de recuperação e conservação ambiental, 
gestão integrada de resíduos sólidos e ações de inclusão e promoção 
social, o Programa Água Brasil desenvolveu projetos demonstrativos, 
com o intuito de testar tecnologias replicáveis em todo o país.

Com quatro eixos de atuação - Projetos Socioambientais, Comunicação 
e Engajamento, Mitigação de Riscos e Negócios Sustentáveis -, o Pro-
grama Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco 
cidades brasileiras.

O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na con-
cessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento 
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da so-
ciedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.

A fim de promover a conformidade com o Novo Código Florestal e aten-
der à nova dinâmica para o campo, além da análise das políticas e 
programas de financiamento a boas práticas existentes no mundo e no 
Brasil, com foco no Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), 
o presente estudo investigou novas alternativas econômicas para viabi-
lizar os investimentos por parte do proprietário rural, no tocante à recu-
peração florestal de Reserva Legal.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternati-
vas que permitam compatibilizar a conservação ambiental e geração de 
renda agropecuária.

Para saber mais sobre o Água Brasil, acesse: 

http://bbaguabrasil.com.br
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Introdução

Este relatório tem como objetivo subsidiar o trabalho de Análise das po-
líticas e programas de financiamento a boas práticas existentes no mun-
do e no Brasil, com foco no Programa de Agricultura de Baixo Carbono 
(ABC). São apresentadas evidências a partir de revisão bibliográfica, 
bem como uma revisão analítica de documentos oficiais do Governo 
sobre o programa ABC.

A Seção 1 deste relatório apresenta um breve histórico com a evolução 
da problemática socioambiental da agricultura convencional até os dias 
atuais e aponta tendências futuras.

A seção 2 apresenta e contrasta os panoramas internacional e brasileiro, 
no que tange a políticas voltadas para a agricultura de baixo carbono. 

A Seção 3 aprofunda a política agrícola europeia e seus mecanismos de 
incentivo a boas práticas agroambientais. A Seção 4, por sua vez, deta-
lha o mecanismo de incentivo à agricultura de baixo carbono no Brasil, 
apontando para sua evolução, desempenho, desafios e oportunidades. 
Sempre que possível, foram utilizados dados primários e, quando esses 
não estavam disponíveis, utilizaram-se informações da literatura.

A Seção 5 expõe um sumário com as principais conclusões e lições 
aprendidas após a realização das análises apresentadas. Por fim, na Se-
ção 6 são indicadas as referências bibliográficas utilizadas no trabalho.

Espera-se que este trabalho apresente evidências comparativas das 
qualidades e limites de cada programa analisado, permitindo, dessa 
maneira, apontar os aspectos mais críticos e as demandas mais pre-
mentes para que o Programa ABC alcance os seus objetivos. Também 
se busca o fortalecimento do apoio do setor financeiro a sistemas agrí-
colas ambientalmente sustentáveis, principalmente no que tange às 
principais fragilidades observadas na conexão entre os objetos de fi-
nanciamento e a política estruturante do Programa.
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1. Agronegócio e sustentabilidade

1.1 Breve histórico

A Primeira Revolução Agrícola Contemporânea, ocorrida nos séculos 
XVIII e XIX na Europa, caracterizou-se pelo abandono do pousio e pela 
introdução de sistemas rotacionais com leguminosas e/ou tubérculos, 
resultando na intensificação do uso da terra e no aumento significativo 
da produção agrícola, reduzindo a escassez crônica de alimentos que 
caracterizaram os períodos anteriores (Ehlers, 1996). 

A Segunda Revolução Agrícola Contemporânea, ocorrida entre o final 
do século XIX e início do século XX na Comunidade Europeia (CE) e 
nos Estados Unidos da América (EUA), se deu por meio de uma série 
de descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos que impu-
seram significativas mudanças nos processos produtivos, como, por 
exemplo: redução da importância relativa da rotação de culturas; pro-
gressivo abandono do uso da adubação verde e do esterco na fertiliza-
ção; separação da produção animal da vegetal; absorção de algumas 
etapas do processo de produção agrícola pelas indústrias, resultando 
não apenas na intensificação, mas também no aumento da dependên-
cia em relação às indústrias químicas e mecânicas emergentes (trato-
res, colheitadeiras, arados, agrotóxicos e ração animal produzidos pela 
indústria); transformação de produtos provenientes da agricultura pela 
indústria, acondicionando e distribuindo uma parte crescente da produ-
ção agrícola. Ao mesmo tempo, os avanços nos processos de transpor-
te, armazenamento e conservação de produtos agrícolas possibilitaram 
o surgimento de um mercado internacional unificado (Ehlers, 1996).

Todas essas transformações, aliadas aos avanços da pesquisa nas áreas 
química, mecânica e genética, bem como o fortalecimento do setor indus-
trial voltado para a agricultura, culminaram, no final da década de 1960 e 
início da década de 1970, em um novo processo de transformação profun-
da da agricultura mundial, conhecido como Revolução Verde e considera-
do uma das fases da Segunda Revolução da Agricultura Contemporânea.
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O termo Revolução Verde é usado para identificar o modelo de moder-
nização da agricultura mundial baseado no princípio da intensificação 
por meio da especialização. Independentemente dos vários motivos 
que contribuíram para sua rápida disseminação em nível mundial, esse 
modelo de produção propiciou uma alimentação adequada a uma ca-
mada cada vez maior da crescente população. Nos últimos 50 anos, 
esse sistema permitiu que a produção mundial aumentasse entre 2,5 
e 3 vezes, enquanto a área cultivada sofreu expansão de apenas 12%. 
Além disso, ao menos 40% do aumento em produção decorreram do 
uso de técnicas de irrigação, que dobraram de área nesse período. O 
indicador pessoas por hectare cultivado é uma medida desse processo 
de intensificação e atualmente seu valor é de 0,25. Ademais, a agricul-
tura atual ocupa apenas 11% da superfície terrestre, mas é responsável 
por 70% da captação de água dos reservatórios1. 

A intensificação da agricultura trouxe, entretanto, efeitos adversos e im-
pactos, especialmente nas esferas social e ambiental. O sistema base-
ado na monocultura e a produção estável de alimentos, principalmente 
arroz, trigo e milho, por meio de tecnologias, como a mecanização; uso 
de variedades vegetais geneticamente melhorados; fertilizantes de alta 
solubilidade; pesticidas; herbicidas e irrigação causaram problemas so-
ciais, como migração e urbanização, e ambientais, como os expressos 
pelo conhecido livro A Primavera Silenciosa (“Silent Spring”), de Raquel 
Carson, publicado em 1962. O livro expôs os efeitos ecológicos da uti-
lização generalizada de insumos químico-industriais na agricultura e, 
ainda hoje, existe grande preocupação com os impactos da poluição di-
fusa causada pelo carreamento de fertilizantes e agrotóxicos para áreas 
adjacentes às lavouras e para corpos hídricos.

Outras questões ambientais e sociais subsequentes também foram le-
vantadas. Na esfera ambiental, a erosão de solos, desertificação, con-

1 FAO, 2011. The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) 
– Managing systems at risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 
and Earthscan, London.
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taminação da água superficial e subterrânea, eutrofização de corpos 
hídricos pelo uso de adubos químicos, aumento no número de pragas 
e doenças, destruição de habitats naturais e perda genética. Na esfe-
ra social, aumento da instabilidade socioeconômica nas comunidades 
de agricultores familiares, além da continuidade do gravíssimo proble-
ma de falta de alimento e má nutrição, conforme demonstrado, pelo 
Prêmio Nobel Professor Amartya Sen, em vários de seus trabalhos, 
incluindo o que lhe rendeu o Nobel de Economia. Em seu trabalho, Sen 
(1981) demonstra que não foi a falta de alimentos, mas sim fatores as-
sociados ao acesso e distribuição, que causaram os grandes eventos 
de escassez alimentar.

1.1.1 Estado atual e tendências

Segundo a FAO (2011), o desafio de prover alimento e nutrição para su-
prir as necessidades atuais e futuras nunca foi tão grande, em especial 
na África e na Ásia, devido tanto às pressões demográficas quanto aos 
impactos das mudanças climáticas, que exacerbarão os impactos já 
descritos, bem como aumentarão a disputa por água e terra, elementos 
essenciais para a segurança alimentar global. 

O estudo da FAO (2011) afirma que, em 2050, aumentos populacionais 
e de renda resultarão em um crescimento de 70% na demanda global 
por alimentos em relação ao ano base de 2009. Considerando apenas 
os países de baixa e média renda, o aumento da demanda chegaria a 
100% nesse período. Essa demanda seria suprida por acréscimos na 
oferta em função da intensificação da produção em países da América 
Latina e da África Subsaariana. 

A Quinta Avaliação sobre a Base Científica de Mudanças Climáticas do 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2013) reforçou 
evidências científicas de avaliações passadas, concluindo que o aqueci-
mento global causará e/ou já está causando, com elevada probabilidade, 
crescentes mudanças nos ciclos hídricos e biogeoquímicos, além da in-
tensificação de extremos climáticos em muitas regiões do planeta. 
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Se por um lado as atividades econômicas da sociedade como um todo 
são consideradas a causa dominante dessas mudanças, por outro es-
sas mesmas atividades econômicas respondem de diferentes formas 
aos impactos do aquecimento global, sejam eles positivos ou negativos, 
evidenciando setores mais sensíveis e vulneráveis. 

Em geral, todos os sistemas agrícolas podem se beneficiar do aumento 
de CO2 da atmosfera (fertilização de CO2) até certo ponto (Para de-
talhes, veja: http://www.fao.org/docrep/w5183e/w5183e06.htm). Se, por 
um lado, alguns sistemas agrícolas em latitudes mais altas podem se 
beneficiar também do aumento de temperatura (maior disponibilidade 
de terras em áreas anteriormente não propícias para agricultura), outros 
sistemas podem ser prejudicados, tanto pelo excesso como pela escas-
sez de água, pelas longas estiagens, anomalias de temperatura e pela 
intensidade das tempestades. 

Um dos maiores desafios político-econômico-científicos das próximas 
décadas está na integração entre a necessidade de intensificar a pro-
dução agrícola e o desenvolvimento sustentável das áreas rurais na 
presença dos impactos das mudanças climáticas: satisfazer o apetite 
de uma população em rápido crescimento e com padrões de consumo 
cada vez mais elevados e ao mesmo tempo garantir a produtividade do 
solo e o equilíbrio ambiental em médio e longo prazos (FAO, 2011).

Estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas devem 
focar tanto no aumento da resiliência aos impactos negativos das alte-
rações climáticas na produção agrícola como na redução das emissões 
oriundas do setor. Vale lembrar que a agricultura é um dos maiores pro-
dutores de gás de efeito estufa (GEE) no mundo (FAO, 2011) e aproxi-
madamente 75% das emissões devidas à mudança de uso do solo são 
atribuíveis à expansão da fronteira agropecuária2.

No Brasil, a agropecuária representa um setor chave da economia, con-
tribuindo com 23% do PIB em 2014 e criando aproximativamente 30 

2 http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/global-agriculture-emissions/
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milhões de postos de trabalho em toda sua cadeia (MAPA, 2014). Essa 
intensa atividade econômica se manifesta por meio de uma grande emis-
são de GEE, que contribui com 79,6% das emissões nacionais (MCTI, 
2005), conferindo à agricultura o status de um dos principais alvos da 
política de mitigação nacional. Além disso, a produção de commodities 
agrícolas e a segurança alimentar são prioridades do Plano Nacional de 
Adaptação, visto que esse setor estratégico é particularmente sensível 
aos impactos das mudanças climáticas atuais e estimadas.

De acordo com o estudo Economia da Mudança do Clima no Brasil: 
Custos e Oportunidades (Margulis, 2010), a produção de todas as cul-
turas, exceto a cana-de-açúcar, sofreria redução. Seria esperado redu-
ção de produtividade, especialmente para soja (-22% a -24%), milho 
(-12%) e café (-7% a -10%) até 2020. Quedas ainda mais expressivas 
são esperadas para 2050 e 2070 (anos para os quais as análises foram 
realizadas). A produtividade cairia em particular nas culturas de sub-
sistência no Nordeste. Estados do Sul e Sudeste seriam algumas das 
exceções em termos de perdas de produtividade, pois poderiam passar 
a ter temperaturas mais amenas.

Baseada em estudos da Embrapa (Eduardo Assad), Unicamp (Hilton 
Silveira Pinto) e outros, a análise de Margulis (2010) aponta que as regi-
ões mais vulneráveis à mudança do clima no Brasil seriam a Amazônia 
- que poderia ter até 40% de sua área alterada para o bioma savana - e 
o Nordeste, que sofreria com um déficit hídrico causador de perdas 
agrícolas em todos os estados da região, incluindo uma perda de 25% 
da capacidade de pastoreio de bovinos de corte, favorecendo, assim, 
um retrocesso à pecuária de baixo rendimento.

De acordo com Margulis (2010), modificações genéticas seriam medi-
das de adaptação altamente viáveis para minimizar impactos da mu-
dança do clima, o que exigiria investimento em pesquisa da ordem de 
R$ 1 bilhão por ano. A irrigação, também considerada no estudo, traria 
consigo custos maiores de adaptação.
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2. Agricultura de baixo carbono e desenvolvimento rural

2.1 Panorama internacional

A necessidade de garantir um desenvolvimento sustentável nas áreas 
rurais sem comprometer o crescimento econômico e a diversificação 
das atividades produtivas é um desafio comum para todos os países. 

Como agentes econômicos, produtores rurais têm como objetivo princi-
pal de suas atividades a maximização do lucro por meio de aumento da 
produção que responda a demandas de mercado. No contexto atual, 
em que os serviços ambientais e ecossistêmicos ainda não são preci-
ficados e, consequentemente, não são incorporados pelo mercado, o 
atendimento a padrões ambientais representa para o produtor rural um 
custo adicional. Nesse sentido, subsídios oferecidos pelos Governos de 
muitos países (Figura 1) visam ajudar o produtor rural a suportar esses 
custos e evidenciam os benefícios em médio e longo prazos, tanto para 
a sociedade quanto para o produtor em termos de produtividade do 
solo, qualidade de vida e saúde, riqueza de biodiversidade, disponibili-
dade hídrica, entre outros. 
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Figura 1: Subsídios aos produtores rurais nos países OECD. % do Producer 
Support Estimate (PSE)3. 

Fonte OECD, 2011.

A distribuição de pagamentos e créditos para o produtor rural deve ser 
vinculada ao atendimento a padrões ambientais mínimos e à implemen-
tação de boas práticas agrícolas, sendo necessário, então, definir: i) um 
sistema de controle que verifique a conformidade das atividades reali-
zadas nas propriedades rurais a padrões agroambientais mínimos; e ii) 
um sistema de monitoramento dos resultados por meio de indicadores 
de processo que evidenciem, ao longo do tempo de implementação do 
projeto, as tendências das principais variáveis ambientais, socioeconô-
micas e climáticas.

3 PSE: indicador desenvolvido pela OECD para monitorar e avaliar a composição da ajuda 
econômica de cada Governo ao setor agrícola; http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/
producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
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2.1.1 A política agrícola europeia

Na Europa, os Programas de Crédito Agrícola (Farm Credit Programs, 
FCP) são medidas políticas que visam oferecer ao produtor rural acesso 
ao crédito com juros subsidiados (EEC regulation 2328/91, 1991)4. O 
FCP foi implementado pela União Europeia (EU) em forma de planos de 
desenvolvimento a partir de 1972. Os produtores rurais que se dispõem 
a participar do FCP devem providenciar um plano de negócio detalha-
do para sua correspondente Agência Nacional, responsável pelo FCP, 
com informações sobre investimentos planejados e retorno esperado. 
As linhas de crédito financiam investimentos em equipamentos, constru-
ções, plantações, entre outros, visando oferecer uma oportunidade de 
modernização tecnológica e aumento da eficiência produtiva. Estudos 
anteriores demonstram, contudo, como a capacidade desses progra-
mas em atingir seus objetivos é pouco evidente e ainda objeto de dis-
cussão (Striewe et al., 1996; Rezitis et al., 2009). Apesar de existir uma 
relação direta entre aumento de eficiência produtiva, mudanças tecno-
lógicas e desenvolvimento sustentável, o FCP não aborda diretamente 
padrões de qualidade ambiental ou de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE), foco deste relatório.

Desde 1992, a Política Agrícola da União Europeia (Common Agricultu-
re Policy, CAP)5 foi progressivamente adaptada para melhor servir aos 
objetivos de crescimento sustentável e de competitividade desse setor 
chave da economia. A evolução das formas de financiamento (Figura 2) 
se manifestou por meio da mudança de um sistema de suporte a preços 
e produção (pagamentos associados à produção) para um sistema de 
complementação de renda do produtor (pagamentos diretos dissocia-
dos) e medidas de desenvolvimento rural (agroambientais).

O mecanismo de Cross-Compliance, por sua vez, foi introduzido duran-
te a reforma da Política Agrícola Europeia (CAP) em 2003, vinculando a 

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R2328:en:NOT
5 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm
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liberação dos pagamentos diretos (dissociados) ao atendimento a pa-
drões agroambientais e de conservação da paisagem. Esses padrões 
agroambientais definem o nível de referência (linha de base6) a ser obri-
gatoriamente atendido pelo produtor rural. A falta de conformidade com 
a linha de base determina uma redução ou até o cancelamento dos 
apoios financeiros. 

Por outro lado, um maior empenho em adotar atividades sustentáveis 
e o fornecimento de serviços ecossistêmicos e ambientais superiores 
ao nível obrigatório de referência é premiado com pagamentos adicio-
nais do Fundo para Desenvolvimento Rural. Os benefícios adicionais e 
o funcionamento do Fundo para os produtores que superem o nível de 
referência mínimo são descritos em detalhe na Seção 3.
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Figura 2: Evolução do financiamento na CAP, entre o fundo de 
desenvolvimento rural, pagamento dissociado da produção, pagamento 

associado à produção, outras medidas de mercado e reembolsos para 
exportações. O gráfico evidencia a passagem entre pagamentos associados 
(coupled) e dissociados (decoupled) que visam promover uma agricultura 

mais sustentável. 
Fonte: European Commission, 2013.

6 Nesse contexto, entende-se por linha de base o padrão mínimo de qualidade agroambiental 
desejado a ser alcançado e mantido pelos produtores rurais. É a métrica que estabelece o 
objetivo mínimo a ser alcançado por cada produtor para recebimento dos pagamentos diretos. 
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2.1.2 Outros Países da OECD

Outros países da Organização para Cooperação Econômica e Desen-
volvimento (OECD) adotam sistemas semelhantes ao Europeu, buscan-
do obter resultados significativos na preservação do meio ambiente e 
na redução de emissão de gases de efeito estufa7. 

Nos Estados Unidos (EUA) e na Suíça, por exemplo, o nível de referên-
cia de qualidade ambiental é definido pela regulamentação ambiental 
vigente e todos os produtores rurais estão obrigados a respeitar essa 
linha de base. Existe, porém, um mecanismo de Cross-Compliance vo-
luntário que vincula os pagamentos ao atendimento de padrões agro-
ambientais mais severos do que a linha de base.

Para todos os países existe uma forma de compensação econômica 
por meio de pagamentos públicos, visando apoiar aqueles produtores 
rurais que, voluntariamente, decidam adotar um padrão de qualidade 
agroambiental maior do que o obrigatório de referência. Tais apoios 
financeiros adicionais buscam estimular o produtor rural a adotar uma 
atividade mais sustentável, porém não rentável (bens públicos). 

Nos EUA, o sistema de Cross-Compliance foi introduzido pelo Food Se-
curity Act em 1985 e, subsequentemente, atualizado pelo Farm Act em 
1990 e 1996. O sistema faz parte de um esforço do governo para redu-
zir a erosão do solo, desencorajando os fazendeiros a adotarem ativi-
dades produtivas em área com risco de erosão ou já degradadas. Em 
2004, 60% das fazendas (cerca de 40% da produção total) não recebeu 
auxílio federal devido à falta de atendimento às regras de Cross-Com-
pliance. Os 40% das fazendas restantes, que receberam os subsídios, 
representam a maior parte da área cultivada para produção agrícola 
(75% do total). A implementação da Cross-Compliance é baseada nas 
informações coletadas em fazendas, garantindo uma maior atenção às 
peculiaridades locais. Um produtor rural determina, por exemplo, um 

7 http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2011/pdf/111122sec.pdf 
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objetivo de redução de erosão do solo e tem a flexibilidade de decidir 
- sob aprovação da Agência Nacional de Agricultura (USDA) - qual é a 
melhor prática para atingir o objetivo de acordo com as características 
agroambientais e físicas da sua fazenda.

O Farm Bill 20028 representou uma mudança significativa na política 
agrícola dos EUA, ressaltando a importância das boas práticas agríco-
las e incentivando os produtores rurais a melhorarem as performances 
ambientais das suas atividades (MAPAQ, 2005). Ganharam peso cres-
cente no financiamento agrícola dos EUA (Figura 3), que até então con-
centrava esforços na compensação econômica vinculada ao alqueive 
(land retirement), os programas voluntários, como, por exemplo, o WHIP 
(Wildlife Habitat Incentive Program), que suporta a criação de habitats 
naturais nas áreas produtivas; o EQIP (Environmental Quality Incentive 
Program), que financia a adoção de boas práticas agrícolas nas áreas 
aráveis produtivas; e o CSP (Conservation Security Program), que visa 
integrar a produção agrícola com o fornecimento de serviços ecológi-
cos e implementação de boas práticas, tais como rotação dos cultivos.

1983 87 91 95

Sources: Office of Budget and Policy Analysis, USDA, and the Congressional Budget Office.

Agricultural land preservation

Working lands conservation

Land retirement

99 2003 07
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5
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Figura 3: Evolução dos programas agroambientais nos EUA antes e depois do 
Farm Bill 2002. 

Fonte: MAPAQ (2005).

8 http://www.ers.usda.gov/publications/ap-administrative-publication/ap-022.aspx#.UxChl_RdWn4 
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O Farm Bill 2008 reforça o interesse pela conservação da qualidade e 
do equilíbrio ambiental nas áreas rurais: os recursos do EIQP9 aumenta-
ram em US$ 3.4 bilhões em 10 anos e o WHIP10 contou com um financia-
mento de US$ 85 milhões por ano fiscal. Já o CSP não foi reconfirmado 
em 2008 e foi substituído pelo Conservation Stewardship Program, mui-
to similar ao CSP original11, que recebeu um financiamento de US$ 1,3 
bilhão em 10 anos (integrando este valor com os recursos do Farm Bill 
2002, o fundo total do CSP é de aproximativamente US$ 12 bilhões em 
10 anos). O CSP não foi renovado e se encerra em 2014.

Tabela 1. Financiamento (US$ Milhões) do CSP definido pelo Farm Bill 2008. 
Fonte: National Sustainable Agriculture Coalition

Fundo do Conservation Stewardship Program (Farm Bill 2008) – US$ Milhões

Ano 2008 2009 2010 2011 2012

Custos 
em 5 
anos

Custos 
em 10 
anos

US$ 
Milhões 381 579 895 1.028 1.152 4.035 12.148

O novo Farm Bill 2014, recentemente aprovado no Senado, prevê in-
vestimentos da ordem de US$ 1 trilhão para os próximos 10 anos (NYT, 
2014) e estipula uma redução significativa do financiamento público ao 
setor agrícola (US$ -23 bilhões), em particular, eliminando os pagamen-
tos diretos e limitando a ajuda aos produtores que registram perdas de 
produção aos fundos de gestão do risco (seguros privados)12. 

9 file:///Users/FOLLA/Downloads/2008_farm_bill_highlights.pdf 
10 http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1041995.pdf 
11 Na realidade, o CSP foi simplesmente renomeado incluindo modificações menores sobre a 

forma de pagamento: os participantes ao programa recebem um pagamento anual de acordo 
com as performances ambientais que atingem por meio de melhorias nas atividades produtivas 
existentes ou por meio de novas medidas de conservação. http://sustainableagriculture.net/
publications/grassrootsguide/conservation-environment/conservation-stewardship-program/ 

12 http://agriculture.house.gov/sites/republicans.agriculture.house.gov/files/pdf/legislation/
AgriculturalActSummary.pdf 
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Na Suíça, o Cross-Compliance integra as normas legislativas ambientais 
vigentes e os requisitos de bem-estar animal com uma série de outras 
regras ambientais mais severas, tais como: 

• Obrigação de deixar pelo menos 7% da área de uma fazenda para 
compensação ecológica;

• Manter um balanço dos nutrientes equilibrado; 

• Garantir uma rotação periódica dos cultivos e proteger o solo; 

• Garantir o nível mínimo de bem-estar animal.

A Noruega introduziu, em 1991, subsídios para garantir a conservação 
da paisagem cultural e ambiental, porém, esses subsídios não são vin-
culados a Cross-Compliance. Este último mecanismo foi introduzido na 
Noruega em 2007 e vincula o programa de suporte à agricultura à confor-
midade com regras ambientais obrigatórias para liberar os pagamentos.

A Austrália adotou, em 2012, uma iniciativa nacional13 para precificar 
a emissão de gás de efeito estufa (GEE) de diferentes setores econô-
micos, repassando o custo das mudanças climáticas para os maiores 
emissores de GEE. Essa política visa promover inovação e uma maior 
eficiência energética. O setor agrícola é isento dessa taxação, mas se 
beneficia da receita arrecadada, que permite cofinanciar:

• Fundo para o programa Carbon Farming Future (CFI). AU$ 429 
milhões em seis anos para o financiamento de desenvolvimento e 
implementação de medidas custo-efetivas para reduzir emissões 
de GEE, incluindo aquisição de equipamento para plantio direto;

• Fundo para Biodiversidade (AU$ 1.075 bilhões em 8 anos) em pro-
jetos que suportem conservação e restauração de biodiversidade 
e relativo estoque de carbono;

13 Carbon Farming Initiative, CFI, (voluntary carbon offset scheme). http://www.climatechange.
gov.au/reducing-carbon/carbon-farming-initiative. 
O partido laborista que ganhou a eleição federal em 2013 anunciou a vontade de eliminar o 
mecanismo de taxação do carbono; reforma ainda não implementada.



24

• Fundo Clima para projetos de gestão de recursos naturais (AU$ 
44 milhões em 5 anos);

• Fundo Indigenous Carbon Farming (AU$ 22 milhões) para suporte 
à atividade agrícola das comunidades indígenas;

• Fundo Carbon Farming Skill (AU$ 4.2 milhões) para definir um 
novo sistema de acreditação no esquema de carbon farming.

O produtor rural pode participar do CFI voluntariamente para ganhar 
créditos de carbono por meio de medidas que capturem carbono no 
solo e nas plantas ou reduzindo as emissões das atividades produtivas, 
em ações, como:

• Reduzir as emissões do rebanho;

• Aumentar e eficiência no uso de fertilizantes;

• Aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo;

• Projetos de reflorestamento e revegetação;

Os créditos de carbono podem depois ser vendidos no mercado14 para 
outros setores chave da economia que visam reduzir suas emissões ou 
atingir padrões de neutralidade. Um sistema final de monitoramento das 
emissões em cada setor está sendo desenvolvido em conjunto pelo Go-
verno e a academia, e algumas abordagens metodológicas existentes 
também estão sendo avaliadas15.

2.1.3 Créditos privados vs. subsídios públicos

A maior parte dos estudos sobre o impacto de subsídios públicos no 
mercado agrícola é realizada no contexto do processo da liberalização 
do comércio e da OMC (Organização Mundial do Comércio) e tem como 
foco as distorções causadas pelos diferentes subsídios em produção, 

14 2012-13: preço fixo $23/ton.; 2015-16: livre mercado cap & trade.
15 http://www.climatechange.gov.au/cfi
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insumos, consumo, comércio ou preços (Melendez-Ortiz et al., 2009). Os 
impactos indiretos são ainda pouco analisados pela literatura científica, 
em que a maior parte dos pagamentos é efetuada para atingir um obje-
tivo específico, tais como aumentar a renda do produtor rural, o nível de 
emprego nas áreas rurais ou a qualidade ambiental, entre outros. Ciaian 
et al. (2012) são pioneiros nos esforços feitos nesse sentido; seu estudo 
avalia os impactos dos subsídios da Política Agrícola Europeia (CAP) no 
mercado de empréstimos e nas condições de acesso ao crédito ofere-
cidas pelos bancos ao produtor rural. O estudo usa as informações do 
Farm Accounting Data Network16 (FADN) - um instrumento da Comissão 
Europeia que integra em um único banco de dados harmônico dados 
microeconômicos sobre propriedades rurais, coletados anualmente em 
cada Estado membro, visando facilitar a estimativa da renda e o impac-
to das medidas da CAP nas áreas agrícolas produtivas. 

Ciaian et al. (2012) evidenciam como o acesso ao crédito representa um 
fator importante para atingir os objetivos da UE de crescimento da ren-
da, competitividade e diversificação das atividades nas áreas rurais. Os 
principais resultados do estudo ressaltam como a relação entre subsídio 
e crédito é muito complexa e depende do tipo de subsídio (associado/
dissociado da produção), do tamanho da propriedade e do volume de 
atividade, e também dos tipos de condições de crédito que cada banco 
pode oferecer in situ. 

Alguns resultados mais simples podem, porém, ser extraídos das 
conclusões: 

• Se o subsídio for liberado no começo da estação produtiva (quan-
do acontecem os maiores investimentos em fertilizantes, mate-
rial, etc.), o produtor rural pode utilizá-lo diretamente para pagar 
os custos iniciais da atividade, sem precisar pedir um crédito ao 
banco;

16 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm?new_language=en
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• Se o pagamento público for liberado no fim da estação produtiva, 
o produtor rural pode utilizá-lo como garantia para obter um crédi-
to antecipado do banco, o que minimiza o risco do credor.

Na Itália, o plano PRONTO-PAC do Banco Nuova Terra17 (BNT) é um 
exemplo de como um banco pode usar os subsídios da CAP para au-
mentar o acesso ao crédito.

O BNT, que reúne alguns dos mais importantes bancos italianos, repre-
senta a instituição de referência para financiamento privado das ativida-
des agrícolas no País. O BNT financia o programa PRONTO–PAC, que 
oferece um crédito antecipado ao produtor rural, que tem os requisitos 
necessários para receber um subsídio da CAP, utilizando esse subsídio 
como garantia (colateral).  Quando o pagamento é realizado pela Agên-
cia Nacional responsável, o BNT recebe o dinheiro, quita a dívida (con-
siderando os juros) e repassa o restante do valor para o produtor rural. 
Esse programa visa eliminar as esperas burocráticas ligadas à aprova-
ção e à liberação dos subsídios europeus, permitindo ao produtor rural 
enfrentar as despesas necessárias de acordo com o cronograma da 
sua atividade. Um produtor que tem direito a receber os subsídios da 
CAP está vinculado ao atendimento às regras agroambientais de Cros-
s-Compliance; o BNT tem, então, uma forma de verificação indireta de 
que as atividades que ele está financiando são sustentáveis e atendem 
às normas europeias.

Tabela 2. Condições contratuais do plano de crédito rural “PRONTO-PAC 
2013” oferecidas pelo BNT.

Fonte: Banco Nuova Terra, Itália.

Antecipação dos subsídios da CAP, até 80% do valor total

Até 50.000 EUR Juros fixos 6,5% ao ano
Mais de 50.000 EUR Juros fixos 6% ao ano

17 http://www.bancanuovaterra.it/
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Comissão 0,60% flat

Em geral, pode-se concluir que os subsídios públicos representam um 
fator importante no Esquema de Garantia para crédito rural18, contribuin-
do para facilitar o acesso ao crédito de muitos produtores rurais que, 
caso contrário, não teriam essa possibilidade (por exemplo, pequenos 
produtores sem histórico de crédito ou produtores em busca de crédito 
para novas atividades). 

Alguns grandes bancos têm planos estratégicos de gestão que incluem 
produtos voltados para a melhoria da sustentabilidade ambiental das ativi-
dades financiadas. O Credit Agricole Suisse19 (CA), por exemplo, oferece 
consultoria financeira exclusiva para empresas do setor agroalimentar e 
silvicultura que implementem práticas de gestão ambiental sustentáveis: 

• Limitando a degradação ambiental; 

• Limitando a poluição e uso de água; 

• Melhorando a gestão de materiais perigosos; 

• Reduzindo as emissões; 

• Cuidando da saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades; 

• Promovendo processos participativos. 

O banco não libera crédito para atividades realizadas em áreas com 
elevado risco de perda de biodiversidade ou áreas que foram desma-
tadas nos últimos cinco anos, com exigência da apresentação do cer-
tificado do Forest Steward Council (FSC). Em 2009, o CA foi o primeiro 
signatário do acordo sobre créditos subsidiados pelo governo francês, 
o que permitiu aos bancos regionais liberarem créditos com juros de 

18 http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/3_Credit_guarantee_
systems_web.pdf

19 Disponível em: http://www.ca-suisse.com/En/focus-on/sustainable-development/concrete-
actions
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1,5% para o setor silvicultura20. Em 2010, esse crédito subsidiado foi 
estendido a outras atividades dos setores agrícola e rural.

2.2 Panorama nacional

O Brasil apresenta vasta extensão territorial e aproximadamente 31% 
de seu território são terras aptas ao uso agropecuário (Manzatto et al. 
2002). Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) indicam que a área cultivada em 2013 atingiu 65 milhões de 
hectares, ou 7,6% do território nacional. Segundo o Censo Agropecuá-
rio 2006 (IBGE 2012), outros 220 milhões de hectares são ocupados por 
pastagens. A agricultura e a pecuária são atividades econômicas impor-
tantes para o País, contribuindo para a geração de riqueza e emprego. 

Economicamente, o agronegócio foi responsável por mais de 20% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País durante a década compreendida 
entre 2002 e 2011 (Figura 4). Em 2013, o setor respondeu por 22,8% do 
PIB nacional e gerou mais de 30 milhões de postos de trabalho em toda 
a sua cadeia (MAPA, 2013). Segundo a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), o setor encerrou 2013 com um crescimento 
de 3,56%. “O resultado positivo do segmento primário agrícola neste 
ano foi sustentado pela safra recorde de 186,8 milhões de toneladas 
de cereais, fibras e oleaginosas. Os destaques foram a colheita de 81,3 
milhões de toneladas de soja e de 80,5 milhões de toneladas de milho, 
produção que cresceu 12,93%” (CNA, 2013, p.11). 

20 Medida adotada para ajudar o setor silvicultura depois das intensas tempestades ocorridas 
no sudoeste da França, que derrubaram muitas árvores. O financiamento visava promover a 
recuperação e o armazenamento dessa grande quantidade de madeira.
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Fonte: MAPA, IBGE e adaptado de CEPEA, 2013.

Em relação ao comércio internacional, o setor foi responsável por expor-
tações da ordem de US$ 99,97 bilhões, em 2013, ratificando a posição 
brasileira como protagonista na produção e exportação de alimentos e 
colocando o País na liderança do comércio internacional de café, açú-
car, suco de laranja, carne bovina e de frango e da soja em grãos. A 
balança comercial do agronegócio encerrou o ano com saldo de US$ 
82,91 bilhões, um crescimento nominal de 4,42% em comparação com 
2012, quanto acumulou US$ 79,4 bilhões. Em destaque, a exportação 
de carnes atingiu US$ 15,80 bilhões em 2013, aumento nominal de 6,8% 
em relação ao mesmo período em 2012. A pecuária apresentou cres-
cimento conjunto de produção e de preços. A Figura 3, a seguir, apre-
senta o desempenho comercial exterior do agronegócio entre janeiro e 
dezembro de 2013.
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Figura 5. Desempenho da Balança Comercial do Agronegócio em 2013
Fonte: MAPA, 2013.

Além disso, o potencial de crescimento do setor ainda é bastante re-
levante. Estima-se que a produção de grãos atinja 200 milhões de 
toneladas na próxima safra e o rebanho comercial de bovinos 210 mi-
lhões de cabeças. O setor deve receber na Safra 2013/2014 um volu-
me histórico de recursos por meio do Plano Agrícola e Pecuário (PAP), 
com dotação de R$ 136 bilhões. A CNA apontava para um novo ciclo 
virtuoso de crescimento do setor em 2014 da ordem de +3,2%. A esti-
mativa do Valor Bruto de Produção (VBP21) apresentada pela confede-
ração aponta para expansão tanto na agricultura quanto na pecuária 
em 2014 (CNA, 2013).

Tabela 3. Estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) do setor 
agropecuário brasileiro (R$ Bilhões).

Agricultura Pecuária Agropecuária

2013 236,19 157,08 393,27

2014 252,38 172,19 424,57
Fonte: CNA, 2013.

21 O Valor Bruto da Produção representa uma estimativa da geração de renda do meio rural.
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Em linha com as expectativas para o próximo ano, projeções de médio 
prazo desenvolvidas pelo MAPA apresentam um significativo potencial 
de crescimento do setor para a próxima década. Segundo análises do 
Ministério, a produção de grãos deve atingir, no cenário de centro, 222,3 
bilhões de toneladas na safra 2022/2023, um crescimento de 20,7% em 
comparação com a produção da safra 2012/13. Cenários mais otimis-
tas, que incluem investimentos mais vultosos em infraestrutura e pesqui-
sa, apontam para produções de até 274,8 bilhões de toneladas. Para 
a pecuária, a expansão projetada é de 9,3 milhões de toneladas, um 
crescimento de 34,9% em comparação ao ano de 2013.

Vale destacar que, segundo estudos recentes22, a expansão da produ-
ção agrícola no Brasil deve continuar se dando com base nos ganhos 
de produtividade. Fuglie et al. (2012) identificaram que a produtividade 
total dos fatores tem crescido mais de 4% ao ano no Brasil, com maior 
crescimento da produção agropecuária do que os acréscimos de área. 
Para grãos, por exemplo, o potencial de crescimento apresentado an-
teriormente de expansão, entre 20,7% e 34,9%, poderá ocorrer com 
ampliação da área plantada entre 8,2% e 21%.

A relevância econômica do setor também se reflete nos impactos am-
bientais oriundos das atividades agropecuárias. Diferentemente de paí-
ses que apresentam dependência energética de uma matriz baseada em 
combustíveis fósseis, no Brasil, o Setor Agropecuário e de Mudanças do 
Uso da Terra e Florestas são protagonistas nas emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE), contribuindo, em conjunto, com 79,6% das emissões 
nacionais em 2005 (Tabela 4). O Setor Agropecuário inclui emissões de-
correntes da fermentação entérica dos animais herbívoros ruminantes, 
do manejo de dejetos de animais, dos campos inundados e áreas de 
várzea para produção de arroz, da queima de resíduos agrícolas, do uso 
de fertilizantes nitrogenados e da decomposição de dejetos animais em 
solos agrícolas. Já o Setor de Mudanças de Uso da Terra e Florestas, 

22 Ver Fuglie et al. (2012). Productivity growth in agriculture: an international perspective. USA, 2012.
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intimamente relacionado às atividades agrícolas e pecuárias, inclui as 
emissões relacionadas à variação de estoque de carbono na biomassa 
acima e/ou abaixo do solo pela substituição de um determinado tipo de 
uso da terra por outro, como a conversão de uma floresta para agricultura 
ou de uma lavoura por reflorestamento. A seguir, são apresentadas as 
emissões antrópicas por setor no Brasil, em 2005, reportadas no Segun-
do Inventário Nacional de Emissões e Remoções de GEE, preparado pelo 
Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI).

Tabela 4. Emissões antrópicas por setor - Brasil 2005

Setor 2005 (Gg CO2e) Participação (%)

Energia 328,808 15.0%
Processos Industriais 77,939 3.6%
Agricultura 415,754 19.0%
Mudança do Uso da Terra e 
Florestas 1,329,053 60.6%

Tratamento de Resíduos 41,048 1.9%
TOTAL 2,192,601 100.0%

Fonte: MCTI, 2010.

A Mudança do Uso da Terra e Florestas é responsável por 60,6% das 
emissões nacionais. Tais emissões ocorrem principalmente devido ao 
desmatamento no bioma amazônico, mas também à constante pressão 
sobre áreas preservadas de cerrado, mata atlântica, pantanal e caatin-
ga. Em segundo lugar, a agricultura responde por 19% das emissões 
nacionais, sendo mais relevante do que os setores Energia e Indústria. 
Diante desse contexto, o Governo Federal tomou medidas para mitigar as 
emissões de GEE, em particular, aquelas relacionadas ao desmatamen-
to. A Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) estabelece 
os objetivos e instrumentos para combate ao aquecimento global e esta-
belece uma meta para 2020 de redução voluntária entre 36,1% e 38,9% 
abaixo das emissões do cenário de referência (BAU). Especificamente 
para a agricultura, o País desenvolveu o Plano Setorial de Mitigação e 
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de Adaptação às Mudanças Climáticas visando à consolidação de uma 
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), bus-
cando reduzir as emissões do setor em 6% em comparação com 2005. 
As próximas seções apresentam e discutem esse contexto legal e as fer-
ramentas e instrumentos estabelecidos para apoiar o desenvolvimento de 
uma agricultura de alta eficiência e baixa emissão no Brasil.

2.2.1 Planos setoriais de mudanças climáticas: Plano ABC

A Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, estabelece a Política Nacio-
nal sobre Mudanças Climáticas (PNMC), regulamentada pelo Decreto 
7.390 de 9 de dezembro de 2010. A meta nacional é baseada em pro-
jeções de emissões nacionais até 2020, totalizando uma redução entre 
36,1% e 38,9% das emissões nacionais futuras. A PNMC estabelece, 
ainda, a elaboração de planos setoriais para os seguintes setores: gera-
ção e distribuição de energia, transporte público urbano e sistemas mo-
dais de transporte interestadual de cargas e passageiros, indústria de 
transformação e de bens de consumo duráveis, indústria química fina 
e de base, indústria de papel e celulose, mineração, construção civil, 
serviços de saúde e agropecuária (Art. 11). Em termos globais, a meta 
brasileira de redução é de aproximadamente 6% em comparação com 
resultados de 2005, portanto, bastante tímida se comparada à meta Eu-
ropeia (20% com relação a 1990). Contudo, a meta é bastante arrojada 
se levadas em consideração as taxas esperadas de crescimento da 
economia brasileira e os incrementos de emissões esperados até 2020. 

Em seu Art. 5o, o decreto apresenta as projeções de emissão para qua-
tro setores: Mudança de Uso da Terra (1.404 milhões de tCO2e), Energia 
(868 milhões de tCO2e), Agropecuária (730 milhões de tCO2e) e Pro-
cessos Industriais e Tratamento de Resíduos (234 milhões de tCO2e). 
O documento estabelece também as ações de mitigação, entre elas, a 
redução em 80% dos índices de desmatamento na Amazônia e em 40% 
dos índices de desmatamento do Cerrado, adoção da recuperação de 
pastagens intensiva na agricultura, promoção da integração lavoura-pe-
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Emissões Estimadas Redução Total Redução

Setor
2005

(Gg 
CO2e)

2020

(Gg 
CO2e)

Variação

(%)
Meta 36,1% 

(%)
Meta 

38,9% (%)
Meta 36,1%

(Gg CO2e)

Meta 38,9%

(Gg CO2e)

Mudança do Uso da Terra e 
Florestas 1,268 1,404 10.7% 24.7 24.7 801 801

Agricultura 487 730 49.9% 4.9 6.1 159 199

Energia 362 868 139.8% 6.1 7.7 199 248

Processos Industriais, Trata-
mento de Resíduos 86 234 172.1% 0.3 0.4 10 12

TOTAL 2,203 3,236 46.9% 36.1 38.9 1,168 1,259

cuária, ampliação do uso de sistema de plantio direto e da fixação bio-
lógica do nitrogênio, expansão da oferta hidroelétrica, eólica e da bioe-
letricidade e de biocombustíveis, recuperação de áreas degradadas e 
expansão do plantio de florestas, ampliação do uso de tecnologias de 
tratamento de dejetos animais e aumento da utilização de carvão vege-
tal na siderurgia. A Tabela 5, a seguir, resume as projeções de emissão 
para 2020 para cada um dos setores contingenciados por lei e as metas 
relativas e absolutas voluntariamente assumidas pelo Brasil.

Tabela 5. Metas voluntárias de redução de emissão de GEE - Brasil 2020

Fonte: PNMC, 2009 e Decreto 7.390, 2010.

O Plano ABC é uma política pública que detalha as ações de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas pela agropecuária e traça a es-
tratégia para o cumprimento da meta de redução de emissão de GEE 
assumida pelo Brasil para o setor. Outrossim, dois outros planos de 
ação podem ser entendidos como transversais aos esforços de mitiga-
ção de emissões pela agricultura e a pecuária e objetivam a redução de 
emissão pela Mudança do Uso da Terra e Florestas, são eles: o Plano 
de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento da Amazônia 
Legal (PPCDAm) e o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado). Mais especi-
ficamente, a Tabela 6 resume os compromissos assumidos pelos Planos 
ABC, PPCDAm e PPCerrado.
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Tabela 6. Compromissos e metas assumidos pelos Planos ABC, PPCDAm e 
PPCerrado

Atividade Compromisso
Potencial de 

Mitigação

(Gg CO2e)

Redução de Desmatamento na 
Amazônia -80% de Desmatamento

801.000Redução de Desmatamento no 
Cerrado -40% de Desmatamento

Recuperação de Pastagens 
Degradadas 15,0 milhões de ha 83 a 104

Integração 
Lavoura-Pecuário-Floresta 4,0 milhões de ha 18 a 22

Sistema de Plantio Direto (SPD) 8,0 milhões de ha 16 a 20
Fixação Biológica de Nitrogênio 
(FBN) 5,5 milhões de ha 10

Florestas Plantadas 3,0 milhões de ha -
Tratamento de Dejetos Animais 4,4 milhões de m3 6,9

Fonte: Plano ABC, 2010, PPCDAM, 2010 e PPCerrado, 2010.

Somando-se aos compromissos nacionais de mitigação, o Plano ABC 
também tem como objetivo incentivar, motivar e apoiar o setor agrope-
cuário e florestal brasileiro na implementação de ações de promoção de 
adaptação. Para fins de implementação, o Plano se estrutura em um ar-
ranjo institucional que reforça a integração de ações entre os governos 
federal e estaduais e o setor produtivo. Assim, a estrutura de governan-
ça conta com três níveis: (I) Nacional Estratégico, (II) Nacional Tático e 
(III) Estadual Operacional. Assim, cabe a cada Grupo Gestor Estadual 
desenvolver o Plano de Agricultura de Baixo Carbono segundo sua rea-
lidade, buscando identificar as regiões potencialmente estratégicas no 
estado para a implantação do Plano ABC Estadual, definir as ações que 
serão implantadas e estabelecer metas a serem alcançadas até 2020. 
A próxima seção deste estudo busca avaliar e identificar o status de 
implantação do Plano ABC em nível estadual. 
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2.2.2 Planos estaduais de Agricultura de Baixo Carbono

Apesar do rápido avanço dos desembolsos para a agricultura de baixo 
carbono no Brasil, a implantação dos planos em nível estadual ainda 
é tímida. Vale ressaltar, entretanto, que o compromisso de redução de 
emissão do setor foi assumido em nível federal, não sendo os estados 
obrigados a se adequarem ou promulgarem legislação própria. Contu-
do, a estruturação do Plano ABC apresenta oportunidades aos estados 
que, a partir de uma avaliação regionalizada, direcionem e apoiem tec-
nologias de baixa emissão de seus interesses e alinhadas com seus 
planejamentos políticos e características econômicas e produtivas. De 
acordo com o Plano Setorial, na estrutura de governança cabe aos es-
tados o nível operacional. Assim, deverão ser constituídos Comitês Ges-
tores Estaduais (CGEs) incumbidos de promover a coordenação e arti-
culação do Plano ABC nos estados. Cabe a cada estado elaborar seu 
Plano Estadual (i) identificando as regiões estratégicas para implemen-
tação do Plano ABC, (ii) definindo as ações prioritárias que serão reali-
zadas e (iii) estabelecendo metas de redução a serem alcançadas até 
2020. Segundo informações da CNA, todos os 26 estados da Federação 
instituíram CGEs, entretanto, o levantamento bibliográfico realizado nos 
websites das Secretarias de Agricultura Estaduais identificou apenas 
quatro23 planos estaduais aprovados. 

Informações do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) permitiram uma avaliação detalhada do status atual de implan-
tação dos planos estaduais. De acordo com o Ministério, doze planos 
encontram-se prontos, mas apenas quatro foram realmente publicados. 
Os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul 
são aqueles com planos publicados. Amazonas, Pará, Maranhão, To-
cantins, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal e Paraná são os estados 
que têm os planos concluídos, mas ainda em processo de publicação. 
Segundo avaliação do MAPA, Distrito Federal, Espirito Santo, Pará e 

23 Pesquisa concluída em dezembro de 2013.
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Maranhão são os estados mais próximos de publicarem seus planos.

A clara lacuna de participação dos estados no nordeste brasileiro pode 
ser explicada pelo atraso nas atividades de treinamento e difusão do 
Plano ABC nessa região. Os workshops promovidos pelo MAPA só ocor-
reram nas regiões Norte e Nordeste em 2013. Portanto, espera-se que 
os estados dessas regiões sejam os últimos a aprovarem seus planos.

Destacam-se, ainda, os convênios assinados entre MAPA e as secreta-
rias de agricultura dos estados do Tocantins, Pará, Mato Grosso e Ma-
ranhão. A cooperação tem por objetivo a capacitação de agentes públi-
cos estaduais e o estabelecimento de unidades demonstrativas. O Rio 
Grande do Sul e o Distrito Federal serão os próximos a firmar convênio. 

O Governo do Estado de Goiás, por meio do Decreto no 7.690 de 3 de 
agosto de 2012, instituiu o Plano Estadual de Mitigação e Adaptação às 
Mudanças Climáticas, visando à consolidação de um economia de bai-
xa emissão de carbono na agricultura (ABC-Goiás). A legislação des-
taca os esforços a serem empreendidos pelo estado para reduzir emis-
sões pelo aumento do rendimento por unidade de área, com destaque 
para sete ações: (1) plantio direto na palha; (2) recuperação de áreas 
de pastagem degradadas; (3) sistemas de integração lavoura-pecuária-
-floresta; (4) reflorestamento; (5) recomposição de Reserva Legal e das 
Áreas de Preservação Permanente; (6) tratamento de dejetos animais 
e (7) produção de mudas. O CGE do plano ABC-Goiás é coordenado 
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Irrigação, que tem 
responsabilidade pelo estabelecimento das metas do programa, que 
não são estabelecidas pela legislação vigente.

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução SEA-
PA  nº 1.233 de 9 de janeiro de 2013, estabelece o Plano ABC-MG. O 
estado de MG lista as mesmas sete ações apresentadas pelo estado 
de Goiás e estabelece a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (SEAPA), como coordenadora do CGE. O estado de 
MG avança ao estabelecer em seu Anexo I as metas do Plano ABC-MG, 
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apresentadas na Tabela 7, a seguir. A resolução também apresenta em 
seu Anexo II uma lista detalhada de ações e instituições responsáveis 
por implementá-las. Em linhas gerais, as ações do Plano ABC-MG re-
lacionam-se com atividades de implantação de projetos piloto; ativida-
des de treinamento, capacitação e divulgação de resultados; apoio à 
pesquisa, desenvolvimento e inovação; promoção do crédito agrícola; 
suporte e assistência técnica; e fomento e estímulo a novas tecnologias 
de baixa emissão na agricultura. 

Tabela 7. Metas do Plano ABC-MG

Ação Meta

Recuperação de Pastagens Degradadas 2.031.327 ha
Expansão da prática de Plantio Direto na Palha 700.000 ha
Expansão dos sistemas de Integração 
lavoura-pecuária-floresta 260.000 ha

Expansão da área de cultivo utilizando tecnologias de fixa-
ção biológica de nitrogênio 148.166 ha

Reflorestamento 81.702 ha
Tratamento de Dejetos Animais 766.500 m3

Fonte: SEAPA-MG, 2013.

O Governo do Estado do Mato Grosso publicou em 19 de dezembro 
de 2013 o decreto no 2052, estabelecendo o Plano ABC-MT. O texto en-
foca o aumento de eficiência na produção de alimentos e da bioenergia. 
O decreto tem seis áreas prioritárias: (1) recuperação e manutenção de 
pastagens; (2) ampliação de áreas de integração lavoura-pecuária-flo-
restas (ILPF) e sistemas agroflorestais (SAFs); (3) ampliação de áreas 
com sistemas de plantio direto (SPD); (4) ampliação de áreas com cul-
turas com aplicação de fixação biológica de nitrogênio (FBN); (5) reflo-
restamento e (6) tratamento de dejetos animais. A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (SEDRAF) é a unidade 
coordenadora do CGE. O estado ainda não definiu suas metas.
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O Governo do Rio Grande do Sul, por meio do decreto 50.590 de 26 
de agosto de 2013, instituiu o Plano ABC-RS. O plano do RS tem cinco 
áreas prioritárias, a saber: (1) recuperação de pastagens; (2) ILPFs e 
SAFs; (3) SPD; (4) FBN e (5) reflorestamento. No que tange ao tratamen-
to de dejetos, a legislação trata especificamente dos sistemas de recu-
peração e utilização energética do biogás. A coordenação do CGE está 
sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Agronegócio (SEAPA). O estado ainda não definiu as metas do plano.

Embora ainda não tenha sido aprovado, o Plano Estadual do Pará foi 
disponibilizado na internet pelo Governo do Estado do Pará. Uma vez 
que se trata de uma região prioritária e vulnerável, visto que nela está 
localizada a área de expansão de fronteira agrícola e pelo perfil do se-
tor agropecuário como pilar de sua matriz econômica, optou-se por sua 
inclusão neste estudo. O Plano ABC-PA define como ações: a (1) reabi-
litação de áreas de pastagens; (2) adoção de ILPFs e SAFs; (3) a am-
pliação do SPD; (4) utilização de FBN; (5) expansão das áreas de reflo-
restamento com ênfase em espécies nativas; (6) melhor aproveitamento 
e tratamento dos dejetos animais e (7) a ampliação de Sistemas Orgâ-
nicos de Produção e valoração do Extrativismo Sustentável Orgânico. O 
CGE é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAGRI). 
Na Tabela 8, a seguir, são apresentadas as metas do Plano ABC-PA. O 
plano apresenta, ainda, um grupo de ações transversais com foco em 
promoção e capacitação; pesquisa, desenvolvimento e inovação; linhas 
de crédito e simplificação do marco regulatório para regularização fun-
diária e licenciamento ambiental.
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Tabela 8. Metas do Plano ABC-PA

Ação Meta

Recuperação de Pastagens Degradadas 500.000 ha
Expansão da prática de Plantio Direto na Palha 
(SPD) 35.000 ha

Expansão dos sistemas de Integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF) 100.000 ha

Expansão dos sistemas agroflorestais (SAF) 150.000 ha
Expansão da área de cultivo utilizando tecnologias 
de fixação biológica de nitrogênio (FBN) 27.500 ha

Reflorestamento 200.000 ha
Tratamento de Dejetos Animais (Utilização de 
Metano) 6.159.305 m3

Tratamento de Dejetos Animais (Volume gerado de 
composto orgânico) 61.593 ton

Tratamento de Dejetos Animais (Geração de 
Eletricidade) 3.695.625 kW

Ampliação de sistemas orgânicos de produção e 
valoração do extrativismo sustentável orgânico 2.400 há

Fonte: SAGRI – PA, 2013.

2.2.3 Iniciativas do setor privado para Agricultura de Baixo 
Carbono no Brasil

As instituições financeiras privadas se mantiveram distantes do campo 
até o fim da década de 1990. Desde então, elas vêm ampliando sua 
participação nos financiamentos concedidos a produtores e a coope-
rativas rurais, e essa tendência de expansão deve se manter nos próxi-
mos anos. Dados do Banco Central demonstram que no fim da década 
de 1990, os bancos privados concederam 31% do financiamento rural, 
em 2002, a participação privada atingiu 35,7% e, em 2010, 38,8%. A 
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 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Recursos Obrigatórios
R$ (mi)

%

11,832

52.7%

20,033

45.8%

31,381

47.4%

36,439

48,6%

38,227

47.0%

44,526

47.3%

39,028

34.0%

Poupança Rural
R$ (mi)

%

2,827

12.6%

8,192

18.7%

17,195

26.0%

19,385

25.9%

24,559

30.2%

28,976

30.8%

36,533

31.8%

FAT
R$ (mi)

%

2,283

10.2%

3,311

7.6%

883

1.3%

880

1.2%

908

1.1%

1,226

1.3%

1,505

1.3%

BNDES/Finame
R$ (mi)

%

1,623

7.2%

3,202

7.3%

3,852

5.8%

5,176

6.9%

5,246

6.5%

6,429

6.8%

11,419

10.0%

Fundos Constitucionais
R$ (mi)

%

1,544

6.9%

4,011

9.2%

5,810

8.8%

5,454

7.3%

6,443

7.9%

7,182

7.6%

9,760

8.5%

Outros Recursos 
Públicos

R$ (mi)

%

1,149

5.1%

2,506

5.7%

2,957

4,5%

3,509

4.7%

3,368

4.1%

1,774

1.9%

10,048

8.8%

Recursos Livres
R$ (mi)

%

1,159

5.2%

1,896

4.3%

3,159

4.8%

3,158

4.2%

1,649

2.0%

2,658

2.8%

5,079

4.4%

Recursos Externos
R$ (mi)

%

22

0.1%

615

1.4%

935

1.4%

955

1.3%

889

1.1%

1,341

1.4%

1,338

1.2%

Total
R$ (mi)

%

22,443

100%

43,766

100%

66,172

100%

74,956

100%

81,289

100%

94,112

100%

114,710

100%

Bancos Oficiais 
Federais

R$ (mi)

%

12,406

55.3%

22,395

51.2%

30,413

46.0%

37,854

50.5%

40,265

49.5%

46,942

49.9%

62,186

54.2%

Bancos Oficiais 
Estaduais

R$ (mi)

%

516

2.3%

808

1.8%

1,900

2.9%

3,044

4.1%

1,836

2.3%

2,878

3.1%

4,000

3.5%

Bancos Privados
R$ (mi)

%

8,013

35.7%

17,884

40.9%

27,884

42.1%

27,180

36.3%

31,510

38.8%

35,172

37.4

37,211

32.4%

Cooperativas de Crédito
R$ (mi)

%

1,508

6.7%

2,679

6.1%

6,027

9.1%

6,879

9.2%

7,678

9.4%

9,118

9.7%

11,313

9.9%

Tabela 9 detalha a origem dos recursos e agentes financeiros envolvi-
dos nas operações do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 

Tabela 9. Operações do SNCR - 2002 / 2012 (R$ milhões)

Fonte: BCB – Anuário Estatístico de Crédito Rural 2013.

A evolução do financiamento agrícola público e privado como um todo, 
entre 2002 e 2012, é apresentada na Figura 6 a seguir.
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Figura 6. Evolução do Financiamento Rural Público e Privado - 2002/2012 
R$ milhões

Fonte: BCB – Anuário Estatístico do Crédito Rural 2013.

Apesar da clara evolução, apenas recentemente os grandes bancos 
privados passaram a se envolver diretamente com linhas e suporte es-
pecífico à agricultura de baixo carbono no Brasil. Entretanto, pode-se 
destacar o contexto da produção agropecuária no Brasil e a rápida evo-
lução tecnológica e de produtividade do setor na década de 2000 devi-
do, principalmente, à internacionalização do agronegócio brasileiro e à 
consolidação de alguns grupos econômicos. 

Segundo Bacha (2004), em função do dinamismo do mercado mun-
dial e das políticas de estímulo à exportação que privilegiam produ-
tos industrializados, houve aumento da importância dos produtos não 
tradicionais entre as exportações de produtos de base agropecuárias. 
Assim, produtos como café, cacau e algodão perderam espaço para 
exportações de soja (e seus derivados) e carnes. Somou-se a esse ce-
nário um fator importante no período: a consolidação das grandes cor-
porações do agronegócio brasileiro. Apoiado, em grande parte, pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), um 
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processo vertiginoso de aquisições e fusões, principalmente na indús-
tria de proteína animal, foi iniciado. O agronegócio passou a ter uma 
abordagem menos familiar de gestão do negócio, buscando ganhos de 
produtividade que, consequentemente, implicam na utilização de tec-
nologias e processos que apresentam como efeito indireto um menor 
impacto ambiental do setor. 

Esse é claramente o caso da expansão da utilização dos sistemas de 
tratamento de dejetos de animais no sul do País (como, por exemplo, 
Projeto 3S do Instituto Sadia de Sustentabilidade) e da utilização de 
equipamentos de plantio direto - que passou de 1 milhão de hectares, 
em 1992, para 25 milhões de hectares em 2007 - e de fixação biológica 
de nitrogênio. Segundo a Embrapa, o sucesso da cultura de soja no 
Brasil está diretamente relacionado ao processo de fixação biológica. 
A tecnologia é hoje adotada em todas as áreas cultivadas com soja no 
Brasil, cerca de 24 milhões de hectares. Dados da Federação Brasilei-
ra de Plantio Direto na Palha (FBRAPPD, 2013) indicam que na última 
safra a utilização sistemas de plantio direto ultrapassou 31 milhões de 
hectares. De maneira semelhante, o boom do biocombustível e a conso-
lidação do setor sucroalcooleiro também contribuem para a difusão de 
tecnologias de baixa emissão no País, especialmente o plantio direto na 
palha, a fixação biológica de nitrogênio e a bioeletricidade.

Concomitantemente aos ganhos de produtividade e avanços tecno-
lógicos no campo, o setor privado também se viu contingenciado por 
uma legislação ambiental mais severa e por processos de fiscalização 
e controle mais eficazes. Não exaustivamente, a resposta tanto do setor 
produtivo quanto do setor financeiro foi de adequação e investimentos 
na recuperação de áreas degradadas e contaminadas, certificação de 
origem de produtos, regularização ambiental, entre outros. Assim, os 
bancos privados têm também oferecido linhas de crédito que direta e 
indiretamente apoiam uma agricultura menos emissora.

Abaixo, são apresentadas as ações dos quatro maiores bancos priva-
dos em total de ativos no Brasil a partir de dados públicos, a saber: Bra-
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desco, Itaú Unibanco, Santander e o HSBC, sendo todos signatários do 
Principles for Responsible Investment (PRI – Princípios de Investimentos 
Responsáveis). 

O Bradesco, sob o slogan “Banco do Planeta”, tem grande atuação no 
segmento de investimento socioambiental. As atuações do banco se 
dão diretamente pela área de financiamento do banco e da Fundação 
Bradesco. Em 2012, os investimentos socioambientais do banco atin-
giram R$ 674 milhões. A linha rural cobre despesas do ciclo produtivo, 
investimentos e apoio à comercialização. O banco é repassador das 
linhas do BNDES, incluindo o ABC. 

O Itaú Unibanco não destaca atuação específica em investimentos res-
ponsáveis ou financiamentos voltados para o meio ambiente. O crédito 
rural oferecido ao mercado se dá por meio de repasses do BNDES e 
linhas próprias para estocagem e beneficiamento, créditos a cooperati-
vas, interveniência, custeio e investimento. 

O Banco Santander, desde a aquisição do Banco Real, atua fortemen-
te com produtos e instrumentos financeiros voltados à sustentabilidade 
e ao meio ambiente e, além de linhas de créditos específicas, conta 
com um Fundo de Investimentos em Participações (FIP), que tem como 
alvo os setores de saneamento, manejo de resíduos, desenvolvimento 
de tecnologias limpas, reaproveitamento de água, geração de energia 
renovável e redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Es-
pecificamente para o agronegócio, o banco é repassador de todas as 
linhas do BNDES, incluindo o ABC. Em 2011, os empréstimos voltados 
para o agronegócio representaram 3,9% do total de empréstimos a pes-
soas físicas pelo banco. Finalmente, o banco apresenta, desde 2011, 
um Guia de Boas Práticas do Agronegócio, que orienta seus clientes a 
realizarem suas atividades com critérios de responsabilidade social e 
ambiental, abordando, inter alia, os temas resíduos, erosão, certifica-
ções e seguro agrícola. 
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O HSBC totalizou, em 2012, R$ 3.4 bilhões em operações de crédi-
to rural, o que representa 6,14% da carteira total do banco. O banco 
apresenta soluções financeiras específicas para negócios sustentáveis, 
incluindo o setor de base florestal e de produtos florestais, e uma es-
tratégia global que estimula a concessão de crédito para clientes que 
operam negócios relacionados a mudanças climáticas. Entretanto, não 
foi possível identificar no Brasil qualquer ação voltada especificamente 
para emissões e agronegócio. Em linha com os demais bancos, o HSBC 
oferece crédito rural para comercialização, cooperativas, custeio e in-
vestimentos. A tabela a seguir resume a atuação dos bancos privados 
avaliados no crédito rural. Como pode ser observado, em comparação 
aos objetivos do Plano ABC, nenhum banco privado oferece linhas es-
pecíficas para ILPF, SAF, SPD e FBN.

Tabela 10. Resumo das linhas oferecidas pelos bancos privados

Banco Áreas De-
gradadas

Certifica-
ção

Regula-
rização 

Ambiental

Colheita 
Mecaniza-

da

Trata-
mento de 
Dejetos

Bradesco X X X X X

Itaú Unibanco X X

Santander X

HSBC X

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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3. Política Agrícola Europeia (CAP)

3.1 Breve histórico e evolução atual

Nos últimos 50 anos, a Política Agrícola Europeia (CAP) representou a 
mais importante política na Comunidade Europeia. A participação no 
orçamento total da União Europeia (EU) segue notável, se mantendo por 
volta dos 40% em 2013, apesar de tendência decrescente de desem-
bolso a partir na década de 1980 (Figura 7).
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Figura 7: Despesas da CAP em bilhões de EUR e participação (%) no 
orçamento total da UE.

Fonte: DG AGRI, 2013.

Ao longo do tempo, a CAP evoluiu, passando de uma visão focada na 
produção e estabilização do mercado para um objetivo mais amplo, que 
integra competitividade do setor agrícola com necessidade de promo-
ver um desenvolvimento sustentável em longo prazo, a preservação do 
meio ambiente e a qualidade de vida nas áreas rurais (Figura 8).

Atualmente, são implementados quatro tipos de medidas para permitir 
que as necessidades econômicas de mercado andem em conjunto com 
a questão ambiental:
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1. Medidas que visam à estabilidade de mercado e suporte à renda 
do produtor rural em áreas com condições desfavoráveis e te-
nham efeitos secundários positivos no meio ambiente, contribuin-
do para manter ou difundir práticas agrícolas sustentáveis (e.g., 
Less Favoured Areas, LFA24);

2. Medidas que dão suporte à renda do produtor rural, independen-
temente do volume produzido, vinculadas ao respeito de padrões 
obrigatórios de qualidade ambiental (e.g., pagamento dissocia-
dos na Cross-Compliance);

3. Medidas que encorajam a provisão de serviços ambientais e ecos-
sistêmicos voluntários (e.g., medidas agroambientais);

4. Medidas que facilitam a conformidade com regras ambientais 
obrigatórias ou compensam custos adicionais relacionados com 
as características específicas regionais dos padrões ambientais 
(e.g., Natura 200025; Diretiva sobre recursos hídricos26).

24 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm
25 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
26 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/
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Figura 8: Evolução dos objetivos e prioridades da CAP a partir da década de 
1950, passando pela crise das décadas de 1970 e 1980, até a última grande 

reforma em 2003.
Fonte: DG AGRI, 2013.

3.2 Fundos para o Financiamento dos pilares da CAP

A partir da Agenda 200027 (Figura 8), as despesas agrícolas foram 
organizadas em dois pilares: o Pilar 1 inclui os pagamentos diretos e 
as medidas de suporte ao mercado agrícola; o Pilar 2, reservado ao 
desenvolvimento rural e políticas estruturantes, é o resultado de várias 
políticas implementadas ao longo do tempo na UE, o que deixou a sua 
estrutura heterogênea. 

Dependendo da medida em questão, os beneficiários podem ser: fa-
zendeiros, população rural ou territórios locais. Cabe ressaltar que uma 
elevada utilização de programas regionais de desenvolvimento rural 
pode representar um risco de perda de recursos comunitários devido 
a ineficiências e retardos que frequentemente ocorrem nas estruturas 
burocráticas locais. 

27 http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/l60001_en.htm



49

APPROPRIATIONS FOR 
COMMITMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

BEFORE TRANSFERS FROM 
EAGF TO EAFRD

EAGF

Agriculture – Markets and direct 
aid

45,759 46,217 46,679 47,146 47,617 48,093 48,574 330,085

                 Of which: single pay-
ments EU27 36,257 38,344 41,007 42,007 42,902 44,428 45,080 290,025

EAFRD

Agriculture – Rural Development
9,868 11,650 11,582 11,547 11,258 11,206 11,153 78,264

AFTER TRANSFERS FROM EAGF 
TO EAFRD

EAGF

Agriculture – Markets and direct 
aid

44,753 44,592 44,887 44,276 44,466 44,710 44,939 312,623

EAFRD

Agriculture – Rural Development
10,874 13,275 13,974 14,335 14,408 14,589 14,789 96,244

Os dois Pilares são financiados por fundos distintos:

• Fundo Agrícola de Garantia (EAGF) que financia os pagamentos 
diretos (90% do total do fundo) aos produtores rurais e suporta as 
medidas de controle das oscilações do mercado de algum pro-
duto (principalmente o setor vinícola). Estas últimas estão sendo 
progressivamente removidas para responder aos requisitos de li-
beralização do mercado;

• Fundo de Desenvolvimento Rural (EAFRD), que financia os pro-
gramas de desenvolvimento rural dos Estados membros.

Tabela 11. Recursos alocados no EAGF e EAFRD pelo esquema financeiro 
plurianual 2007-2013 (MFF) em milhões EUR. 

Fonte: EU Parliament, 2013.

Poucos países canalizam a maior parte dos recursos do Pilar 1: a Fran-
ça é o maior beneficiário com mais dos 20% do total, Alemanha e Espa-
nha absorvem 15%,  enquanto a Itália  11%  e o Reino Unido  8%, apro-
ximadamente. Esses cinco Estados membros gastaram 66% do EAGF 
(dados do Farm Structure Survey 2011). A distribuição dos pagamentos 
diretos reflete a distribuição da área agrícola utilizada e dos rebanhos 
dos Estados membros (Figura 9).
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MILLION EURO %

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Export restitutions 1,444.7 925.4 1,109.5 3.4 2.2 2.6

Stocks -106.7 147.5 108.8 -0.3 0.3 0.3

Other 3,529.6 3,086.3 2,768.7 8.4 7.3 6.4

Interventions on agricultural markets 4,867.6 4,159.3 3,987.0 11.6 9.9 9.2

Decouples direct payments 30,369.1 31,414.5 32,794.1 72.1 74.5 75.5

Other direct payments 6,260.8 5,620.4 5,777.7 14.9 13.3 13.3

Modulation restitutions 434.1 533.7 533.7 1.0 1.3 1.2

Other direct payments³ -18.1 - - 0.0 - -

Direct Payments 37,045.8 37,568.6 39,114.0 88.0 89.1 90.1

Other measures 207.5 453.3 322.4 0.5 1.1 0.7

Total EAGF 42.120,9 42.181,2 43.423,4 100.0 100.0 100.0

Sugar Restructuring Funds 551.4 1,284.1 3,017.7 - - -

Total expenditure 42,672.3 43,465.3 46,441.1 - - -

Direct Payment Utilised agricultural area Livestock units

0%

5%

10%

15%

20%

25%

BE DK DE IE EL ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK

Figura 9: Distribuição dos pagamentos diretos (ano financeiro 2011), área 
agrícola produtiva e animais na UE15.

Fonte: Farm Structure Survey 2011

A Tabela 12 exemplifica as despesas ocorridas no EAGF entre 2007 e 
2009, por tipo de intervenção.

Tabela 12. Despesas (milhões EUR) registradas no EAGF no período 2007-
2009, divididas por tipo de intervenção e participação (%) no total. 

Fonte: INEA, 2011.
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Em relação ao Pilar 2, 34% dos investimentos foram dedicados a suportar 
a competitividade dos sistemas de produção alimentar (Eixo I), 44% aloca-
dos em iniciativas para melhorar a sustentabilidade ambiental da agricultu-
ra e silvicultura (Eixo II) e 13% na diversificação das atividades produtivas 
e melhoria da qualidade de vida em áreas rurais (Eixo III) (Tabela 13).

Tabela 13. Distribuição das despesas EAFRD por eixo28 em cada Estado 
membro UE27. 

*Assistência técnica;**ajuda especial para România e Bulgária. 
Fonte: INEA, 2011.

28 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm

Axis I Axis II Axis III Axis IV TA* Axis VI** Totaled

Belgium 43.7 40.7 9.1 4.7 1.9 0.0 100.0

Bulgaria 36.8 24.1 27.5 2.3 3.7 5.5 100.0

Czech Republic 22.5 54.4 17.0 5.7 0.5 0.0 100.0

Denmark 23.1 55.5 6.6 10.7 4.0 0.0 100.0

Germany 27.2 43.0 22.5 5.9 1.3 0.0 100.0

Estonia 36.5 37.0 13.1 9.5 3.9 0.0 100.0

Greece 9.7 80.2 0.5 9.4 0.1 0.0 100.0

Spain 41.0 36.6 14.7 5.7 2.0 0.0 100.0

France 43.9 40.7 3.7 10.6 1.2 0.0 100.0

Ireland 32.4 56.0 6.2 4.6 0.8 0.0 100.0

Italy 37.3 42.8 9.3 7.8 2.8 0.0 100.0

Cyprus 42.7 43.6 9.3 2.6 1.8 0.0 100.0

Latvia 38.11 38.6 16.8 2.5 3.9 0.0 100.0

Lithuania 41.5 37.4 11.0 6.2 3.9 0.0 100.0

Luxembourg 32.1 55.8 6.5 5.6 0.0 0.0 100.0

Hungary 44.0 33.8 12.8 5.4 3.9 0.0 100.0

Malta 34.4 25.8 31.9 4.0 3.9 0.0 100.0

Netherlands 34.0 30.9 26.4 8.2 0.5 0.0 100.0

Austria 13.4 72.5 6.9 5.3 1.9 0.0 100.0

Poland 42.0 32.1 19.7 4.7 1.5 0.0 100.0

Portugal 45.9 40.4 1.1 9.8 2.8 0.0 100.0

Romania 39.6 23.5 24.7 2.3 3.7 6.2 100.0

Slovenia 33.1 51.8 11.2 2.9 1.0 0.0 100.0

Slovakia 31.6 50.4 12.7 3.1 2.1 0.0 100.0

Finland 11.5 72.0 10.5 5.2 0.9 0.0 100.0

Sweden 17.1 64.7 9.7 5.4 3.0 0.0 100.0

United Kingdom 12.2 72.3 8.6 6.7 0.1 0.0 100.0

Average EU 33.6 44.5 13.3 5.9 2.0 0.7 100.0



52

A tendência de redução progressiva de fundos para CAP registrada 
nas últimas décadas foi confirmada pelo último esquema financeiro mul-
tianual da UE (Multiannual Financial Framework, MFF) para 2014-2020 
(Figura 10), evidenciando uma diminuição estimada em 13% no budget 
EAGF e em 18% no EAFRD, comparados com os respectivos valores 
em 2013.
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Figura 10: Redução do orçamento para pagamentos diretos (Pilar 1) e 
desenvolvimento rural (Pilar 2) na CAP, entre 2013 e 2020.

Fonte: Multiannual Financial Framework 2014-2020.

A Comissão Europeia (CE) é responsável pela gestão desses fundos, 
mas não pode efetuar os pagamentos diretamente para o beneficiário 
final. Essa tarefa é delegada às agências de pagamento de cada Es-
tado membro (agências nacionais e regionais), acreditadas pela CE. 
Antes de liberar o recurso econômico, as agências devem verificar se o 
beneficiário atende a critérios e respeita regras definidas na CAP, que 
variam de setor para setor.



53

O único sistema permanente de cofinanciamento e pagamento adminis-
trado diretamente pela CE é o Esquema de Informação sobre a CAP, 
que visa:

• Efetivar a implementação das políticas agrícolas e ajudar na com-
preensão das regras;

• Promover o modelo europeu de agricultura e favorecer a dissemi-
nação de informações; 

• Informar e ajudar fazendeiros e agentes da cadeia produtiva rural 
na implementação das medidas descritas na CAP;

• Aumentar o grau de percepção sobre importância dos objetivos 
da CAP.

Dotado de um orçamento anual de € 3 milhões, o Esquema de Informa-
ção financia editais públicos para atingir os objetivos listados acima.

3.2.1 Pagamentos diretos (Pilar 1)

O pagamento direto oferece ao fazendeiro um suporte econômico inde-
pendente da produção, garantindo, assim, uma segurança e uma es-
tabilidade de lucro independentemente da produção (decoupling), da 
venda e da volatilidade do mercado agrícola. Os pagamentos diretos 
permitem ajudar o produtor a providenciar cobenefícios ambientais de-
rivados de uma atividade agropecuária sustentável, tais como redução 
de emissões de GEE e preservação de habitats naturais. 

A separação entre o valor do pagamento e o volume produzido deixa 
maior liberdade ao fazendeiro para adotar práticas agrícolas mais susten-
táveis que garantam um incremento dos serviços ecossistêmicos, sem fo-
car exclusivamente na maximização da produção e do resultado líquido.

O budget de 2013 foi de aproximativamente € 40 bilhões, representando 
quase 90% do EAGF. Em cada Estado membro, a autoridade compe-
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tente (Agência Nacional) calcula o valor do pagamento de acordo com 
o número de produtores rurais que têm direito a esses subsídios (aloca-
ção de direitos). O Pagamento Simples (Single Payments Scheme, SPS) 
é pago anualmente aos fazendeiros que têm direito e manifestam o inte-
resse em recebê-lo por meio de uma declaração sobre a quantidade de 
hectares elegíveis: (I) áreas utilizadas para atividades de agricultura ou 
predominantemente de agricultura; (II) áreas que foram utilizadas para 
agricultura e hoje estão fornecendo alguns serviços ecossistêmicos, tais 
como preservação de habitats, flora e fauna, qualidade da água, área 
reflorestada, entre outros. Essa elegibilidade é verificada anualmente. 
Se um SPS não for alocado por 2 anos (por exemplo, o fazendeiro não 
manifesta interesse em obtê-lo), esse será revertido para uma reserva 
nacional que poderá ser utilizada para financiar outros produtores ou 
investimentos nas áreas rurais.

Os SPSs entraram em funcionamento em 2005 e são atualmente apli-
cados em 17 Estados membros. Os 11 Estados da UE restantes utili-
zam um sistema de pagamento por área (Single Area Payment Scheme, 
SAPS).

A resolução do Conselho Europeu No 73/200929 estabelece as regras 
para alocação e utilização dos suportes diretos aos fazendeiros, inte-
grando as precedentes regulações em matéria de CAP30.

29 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:030:0016:0099:en:pdf
30 Regulations (ec) no 1290/2005, (ec) no 247/2006, (ec) no 378/2007 e regulation (ec) no 

1782/2003
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3.2.2 Subsídios para o desenvolvimento rural (Pilar 2)

A política de desenvolvimento rural tem um papel de importância pri-
mária no desenvolvimento socioeconômico da UE28, visto que as áreas 
rurais representam 91% do território europeu e hospedam 56% da po-
pulação. Seus principais objetivos são:

• Aumentar a competitividade do setor agrícola e florestal;

• Preservar o meio ambiente;

• Diversificar a economia rural e melhorar a qualidade de vida nas 
áreas rurais.

O Fundo de Desenvolvimento Rural (EAFRD) é cofinanciado pela UE e 
pelos fundos nacionais e regionais de cada Estado membro.

O Plano de Desenvolvimento Rural 2007-2013, investiu cerca de € 96 
bilhões nos Estados membros. Cada Estado define uma Agência Nacio-
nal responsável pela administração do fundo, que avalia os potenciais 
beneficiários, a forma de suporte e o volume de recursos disponíveis. A 
implementação de programas nacionais/regionais visa otimizar a efeti-
vidade das ações in situ, de acordo com as características específicas 
do contexto econômico e ambiental de cada área produtiva.  

3.2.3 O exemplo da Itália

Apresentamos, a título de exemplificação, as etapas que ocorrem entre 
a demanda e a liberação dos pagamentos diretos (que representam 
mais de 70% das despesas da CAP) na Itália. Cabe ressaltar que cada 
Estado membro tem a liberdade de implementar a distribuição das aju-
das aos produtores rurais de acordo com as caraterísticas do contexto 
econômico e agroambiental nacional e regional. O esquema de paga-
mentos simples (SPS) pode ser implementado de diferentes formas: a 
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ajuda pode ser definida de acordo com dados históricos da fazenda ou 
por meio de um valor padrão regionalizado/nacionalizado31.

O produtor rural deve apresentar um formulário de demanda única à 
Agência Nacional de Pagamento para Agricultura (AGEA) (diretamente 
ou por meio do Centro de Assistência Agrícola (CAA) existente no seu 
território) até a primeira semana do mês de junho.

Para ter direito ao pagamento, o beneficiário deve ser considerado elegí-
vel de acordo com os padrões agroambientais e de produção de referên-
cia; esse direito, alocado no primeiro ano da demanda, pode ser também 
vendido ou alugado por um período para outros produtores (EC, 2012).

O produtor rural pode receber uma antecipação de 50% do valor do pa-
gamento pela AGEA ou outra Agência de Pagamento (na Itália existem 
no total 11 agências habilitadas para essa tarefa: 8 agências regionais, 
2 nacionais específicas para arroz e exportação e a AGEA) em outubro 
do mesmo ano – cabe ressaltar que os processos burocráticos italianos 
sempre determinam um atraso de um mês no depósito bancário na con-
ta corrente do produtor rural. O restante do pagamento é efetuado entre 
dezembro e junho do ano seguinte.

Os pagamentos diretos da CAP são sujeitos à taxação (modulação) em 
10% (de € 5.000 até € 300.000) e 14% (> € 300.000); a receita é rein-
vestida para reforçar o Fundo de Desenvolvimento Rural – essa taxação 
faz parte de uma estratégia política da Comissão Europeia, que visa 
aumentar a participação e o cofinanciamento de cada Estado membro 
nos fundos rurais. 

31 A reforma 2013 da CAP introduziu novas modificações: a partir de 2019 todos os Estados 
membros deverão obrigatoriamente uniformizar a distribuição dos pagamentos em nível 
regional ou nacional (valor médio uniforme); o sistema de pagamento das ajudas baseado em 
dados históricos em cada fazenda será abandonado. O ano 2014 representa um período de 
transição, e os produtores rurais continuarão a receber a ajuda de acordo com registros dos 
anos anteriores. A partir de 2015 os títulos históricos serão progressivamente substituídos por 
novos títulos (divididos em 7 categorias) e os hectares elegíveis serão definidos pela demanda 
única nesse ano.
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80% dos beneficiários da UE27 receberam em 2011 auxílios de até € 
5.000; 18% dos pagamentos tinham valor entre € 5.000 e € 50.000 e 
somente 1% valores até € 100.000. Na Itália, essa situação é ainda mais 
evidente com cerca de 90% dos beneficiários que receberam, em 2011, 
menos de € 5.000 (Figura 11). O valor médio de cada título de paga-
mento é de aproximativamente € 300 por hectare. As áreas elegíveis 
incluem: áreas semeadas, cultivos permanentes (frutas, oliveiras, vivei-
ros, etc.), pastos permanentes, áreas de corte rápido (eucalipto, acácia, 
etc.) e superfícies que eram elegíveis em 2008, mas que por alguma 
nova diretiva não apresentam mais os requisitos necessários. Os títulos 
de pagamento são divididos em títulos ordinários (dependentes do nú-
mero de hectares elegíveis) ou títulos especiais (vinculados aos paga-
mentos históricos recebidos durante o período de referência – até 2008 
- no setor pecuário e de produção de leite, onde não existem hectares 
ou o valor supera a € 5000/ha). 
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Figura 11: Evolução da distribuição dos pagamentos diretos (em Euro (€)) e 
dos beneficiários na Itália entre 2005 e 2011. 

Fonte: EC, 2012.
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Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 68 do CE n. 73/2009, é pos-
sível obter, além dos pagamentos diretos, uma posterior ajuda específi-
ca para melhorar a qualidade dos setores da produção de leite, tabaco, 
carne bovina, açúcar, azeite de oliva, entre outros.

Como explicado em detalhe nos próximos capítulos, os pagamentos da 
CAP são vinculados ao atendimento a padrões e regras agroambien-
tais de referências e sujeitos a controle periódico, que podem resultar 
em caso de não conformidade em penalidades e até o cancelamento 
destes.

3.3 A questão agroambiental na CAP

A integração prática da questão ambiental na CAP é realizada princi-
palmente por meio de dois instrumentos legislativos, que visam garantir 
uma agricultura sustentável e evitar atividades que possam resultar em 
danos permanentes ao meio ambiente rural (Figura 12): o mecanismo 
de Cross-Compliance e as medidas Agroambientais.

O fazendeiro que recebe os pagamentos diretos deve respeitar regras 
e padrões obrigatórios (os Requisitos Estatutários de Gestão e as Boas 
Condições Agrícolas e Ambientais) definidos pela política europeia para 
preservar o meio ambiente e a paisagem rural (mais detalhes em segui-
da na seção 3.4.2). Esses requisitos definem o cenário de referência (li-
nha de base obrigatória), que deve ser atendido pelos produtores rurais 
que arcam com os custos desse padrão ambiental (Polluter-pays-prin-
ciple). O mecanismo Cross-Compliance vincula: I) o atendimento a pa-
drões obrigatórios ao pagamento de subsídios; e II) a não conformidade 
às obrigações a uma redução destes (por meio de multas).

Ao oferecer incentivos para melhorar os serviços ambientais/ecossistê-
micos destinados ao cidadão e à sociedade, estimula-se o fazendeiro 
a alcançar uma meta voluntária (Provider-gests-principle) de qualida-
de ambiental maior do que a meta fixada pelo cenário de referência 
obrigatório. 
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Qualidade ambiental

Serviços ambientais
voluntários

Baseline ambiental
obrigatório

Sem vínculos 
agroambientais

Custos suportados pelas
medidas agroambientais

Custos suportados pelos
pagamentos diretos

Foco no lucro produtivo

Figura 12: O incremento da qualidade ambiental realizado por meio de 
regras e padrões agroambientais determina um aumento dos custos do 

produtor rural.

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.

Para alcançar esse objetivo, foi definida uma série de Medidas Agro-
ambientais32 que oferecem aos fazendeiros que as assinam voluntaria-
mente pagamentos destinados à melhoria de serviços ecossistêmicos 
e ambientais e à preservação das áreas rurais. Os produtores rurais se 
comprometem, por um período mínimo de 5 anos, a adotar técnicas de 
lavoura sustentáveis que permitam responder à crescente demanda do 
cidadão por produtos e serviços de elevada qualidade ambiental, e que 
garantam uma contínua redução do impacto da agricultura nos diferen-
tes contextos biogeográficos e paisagísticos da Europa. As medidas 
podem ser definidas em nível estadual, regional ou local, de forma que 
estejam adaptadas da forma mais efetiva ao contexto em que serão im-
plementadas. No período 2007-2013, a UE pagou cerca de 20 bilhões 

32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:en:NOT
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de euros para medidas agroambientais, o que corresponde a mais de 
20% do Fundo para o Desenvolvimento Rural. Os Estados membros co-
financiaram essas medidas e são obrigados a integrá-las na política 
agrícola nacional, embora a adesão pelos fazendeiros seja voluntária. 
Alguns exemplos das medidas agroambientais voluntárias são listados 
em seguida:

• Extensão sustentável da lavoura;

• Gestão de pasto com baixa densidade de gado;

• Gestão integrada de produção orgânica e não orgânica;

• Preservação das características paisagísticas e históricas em áre-
as rurais;

• Conservação da biodiversidade, entre outros.

3.4 Os mecanismos de controle

3.4.1 Sistema de controle integrado (SI)

1) SISTEMA INTEGRADO: 
Controle administrativo e 

verificação da 
elegibilidade

Liberação do subsídio e 
implementação da 

atividade

2) CROSS-COMPLIANCE: 
Verificação da conformida-

de com SMRs e GAECs
3) MONITORAMENTO 

dos indicadores

Figura 13: O Sistema integrado de controle representa a primeira etapa do processo de 
liberação dos recursos econômicos pela CAP. 

Fonte: CAP, 2013
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O capítulo 4 da Regulação do Conselho Europeu No 73/200933 descreve 
em detalhes os artigos que disciplinam as etapas de controle admi-
nistrativo e verificação das condições de elegibilidade dos produtores 
rurais que realizaram pedido dos subsídios da CAP.

Cada Estado membro deve definir e implementar um sistema integrado 
de controle e verificação (chamado simplesmente de sistema integrado, 
SI, Figura 13), que inclui:

• Banco de dados numéricos digitalizado;

• Banco de dados georreferenciados com referências cadastrais e 
cartográficas das propriedades rurais;

• Sistema para identificar e registrar os direitos de pagamentos 
(payments entitlements);

• Registro dos requerimentos para receber o auxílio: cada ano o 
produtor rural deve apresentar um requerimento para receber os 
pagamentos diretos, especificando a parcela interessada; direitos 
de pagamentos (entitlements); outras informações demandadas 
pelas regras nacionais;

• Registro da identidade de cada produtor rural que submete um 
requerimento para receber o auxílio;

• Método robusto de controle administrativo a partir das informa-
ções coletadas.

O controle administrativo deve ser integrado por um sistema de amos-
tragem das características das propriedades rurais por meio de ins-
trumentos de geoprocessamento, tais como Sensoriamento Remoto e 
técnicas GNSS34 - para verificar pontualmente, no nível da fazenda, a 
elegibilidade para receber o auxílio. Cada Estado membro elege uma 
Agência Nacional responsável pela realização das tarefas de controle 

33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:en:PDF
34 Global Navigation Satellite System.
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administrativo e verificação da elegibilidade das propriedades rurais. 

O SI e as informações coletadas representam também uma importante 
fonte de informação na fase seguinte de verificação da conformidade 
das atividades rurais que receberam os subsídios com as regras de 
Cross-Compliance.

3.4.2 Cross-Compliance (CC)

1) SISTEMA INTEGRADO: 
Controle administrativo e 

verificação da 
elegibilidade

Liberação do subsídio e 
implementação da 

atividade

2) CROSS-COMPLIANCE: 
Verificação da conformida-

de com SMRs e GAECs
3) MONITORAMENTO 

dos indicadores

Figura 14: O mecanismo Cross-Compliance representa a segunda etapa de 
controle, após a comprovação da elegibilidade do produtor rural para receber 

os subsídios e verifica o cumprimento das regras mínimas de qualidade 
agroambiental necessárias para o recebimento dos pagamentos diretos 

dissociados da produção.

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.

O mecanismo de Cross-Compliance foi introduzido na reforma da CAP 
em 2003 e vincula o recebimento dos pagamentos diretos ao atendi-
mento e conformidade a uma série de padrões obrigatórios e regras de 
qualidade e segurança alimentar e de saúde pública; de boa gestão do 
rebanho e animais, das plantas, dos processos produtivos e ambiente 
de trabalho; assim como de preservação das terras agrícolas em boas 
condições produtivas e ambientais. A partir de 2007, o mecanismo pas-
sou a ser aplicado também à maioria dos pagamentos da política de 
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desenvolvimento rural e para subsídios ao setor vinícola. A reforma de 
2003 introduziu, ainda, a separação entre volume de bens produzidos 
(safra e rebanho) e valor dos pagamentos (Elbersen et al., 2010; Dimo-
poulus et al., 2007; Jongeneel and Elbersen, 2007). O objetivo dessa 
separação foi evidenciar a importância de atingir um padrão de susten-
tabilidade elevado e orientado à demanda do mercado para serviços de 
qualidade ambiental na agricultura europeia (EU-Council, 2003).

O CC define o nível de referência, ou linha de base, que deve ser obri-
gatoriamente atendido (Figura 14); os pagamentos diretos ajudam o 
fazendeiro a arcar com os custos adicionais que derivam da conformi-
dade com a CC. Caso o fazendeiro opte por realizar voluntariamente 
melhorias, além da linha de base para responder a uma demanda do 
mercado em serviços ambientais de qualidade, esse recebe um subsí-
dio extra, vinculado ao fundo de medidas agroambientais.

A CC inclui dois grupos de regras35:

• Requisitos Estatutários de Gestão (Statutory Management Requi-
rements, SMRs): referem-se a 18 padrões legislativos nas áreas 
de meio ambiente, segurança e qualidade alimentar, saúde ani-
mal e vegetal e bem-estar animal. Os SMRs foram baseados nas 
Diretivas e Regras europeias preexistentes, resumidas a seguir:

• Natura 2000 (preservação de habitats de pássaros; 2 regras);

• Diretivas sobre nitratos e águas subterrâneas (2 regras);

• Diretivas sobre gestão e tratamento de esgotos/águas residuais;

• Identificação e registros de animais (4 regras);

• Diretivas sobre uso de pesticidas;

• Diretivas sobre restrição ao uso de substâncias hormonais na ali-

35 Lista dos SMRs  e GAECs disponível no Anexo II do  COUNCIL REGULATION (EC) No 
73/2009 e em http://archive.defra.gov.uk/evidence/statistics/foodfarm/enviro/observatory/
crosscompliance/list.htm
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mentação animal;

• Lei geral sobre qualidade dos alimentos;

• Diretivas sobre notificação de enfermidades (4 regras);

• Diretivas sobre bem-estar animal (3 regras).

• Boas Condições Agrícolas e Ambientais (Good Agricultural and 
Environmental Conditions, GAECs), que se referem a um amplo 
intervalo de padrões de proteção do solo, preservação da matéria 
orgânica e estrutura do solo, redução de fenômeno de degrada-
ção de habitats naturais e gestão dos recursos hídricos, a seguir:

• Cobertura mínima do solo;

• Requisitos mínimos de manejo da terra;

• Terraceamento;

• Rotação de cultivos;

• Palhada para plantio;

• Uso adequado dos maquinários;

• Gestão do número de cabeças por hectare (stocking rate);

• Proteção dos pastos permanente;

• Preservação da paisagem;

• Gestão da vegetação não desejada;

• Oliveiras e vinhedos;

• Distância de cursos d’água e nascentes e definição dos buffers.

A CC é aplicada, no nível da fazenda, tanto nas áreas produtivas quanto 
nas áreas não produtivas. A Comissão Europeia (EU-Commission, 2004) 
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estabelece as regras gerais de implementação da CC; o Health Check 
atualizou a lista de GAECs em matéria de gestão dos recursos hídricos 
(regras para irrigação e fertilização) e proteção dos habitats naturais 
(EU-Council, 2009) e EU-Commission, 2009)36. 

CROSS COMPLIANCE

PAYMENTS SCORE

FARM ADVISORY SYSTEM

Direct payments:
* Single Payments Scheme
* Single Area Payment Scheme
* All other coupled direct payments

Rural Development:
* Payments to farmers in mountain and other 
handicap areas
* Natura 2000 payments both in farm and 
forest land
* Payments linked to the Water Framework 
Directive
* Agri-environment
* Animal welfare payments
* First afforestation of agricultural land
* Forest-environment payments

Wine:
* Grubbing-up premium
* Restructuration payments
*Green harvesting payments

Statutory Management Requirements (SMR)
* Natura 2000 Directives (birds-habitats)(2)
* Nitrates and Groundwater Directives (2)
* Sewage Sludge Directive (1)
* Animal Identification-Registration (4)
* Pesticides Directive (1)
* Hormones ban Directive (1)
* General Food Law (1)
* Notification of diseases Directives (4)
* Animal welfare Directives (3)
Good Agricultural and Environmental Conditions 
(GAEC)
* Minimum soil cover
* Minimum land management
* Retain terraces
* Crops rotations
* Arable stubble
* Appropriate machinery use
* Management livestock stocking rates
*Permanent Pasture protection
* Retention landscape features
* Unwanted vegetation
* Olive groves and wines
* Watermeter and bufferstrips
Permanent Pasture Ratio

Figura 15: Ligação entre regras e pagamentos. A conformidade (Cross-
Compliance) com os SMRs e GAECs é condição obrigatória para receber os 

subsídios pagos pelo EAGF e EAFRD.
Fonte: DG-AGRI, 2009.

36 No Brasil, os manuais de boas práticas agrícolas e sistema APPCC e os relatórios técnicos sobre 
os elementos de apoios às boas práticas agrícolas (Embrapa, 2006; Embrapa 2004; IRGA 2011) 
apresentam regras e padrões de segurança do trabalho, segurança alimentar, meio ambiente, 
manejo da produção e solo, bem-estar animal, entre outros, similares aos acima citados, porém, 
adaptados ao complexo sistema produtivo brasileiro.
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total number of farms 73591 70537 68794 67421 65966 64466 63627

Cross compliance(¹)

   Number of farms eligible 
payments 68929 59790 67195 65377 65047 64526 63717

   Participation (%) 94 85 98 97 99 100 100

   Number of farms controlled 
(%) 42 66 56 59 68 59 52

   Offences (%) 10 16 12 14 6 6 7

   Payment reductions (CHF 
thous.) 6750 3485 4495 7076 4031 1758 4130

O produtor rural é capacitado para sistematizar a coleta de dados e 
indicadores de qualidade ambiental na sua propriedade rural, manten-
do-os continuamente atualizados. Esses bancos de dados são apresen-
tados ao órgão competente de fiscalização – que pode ser uma agência 
pública ou uma organização externa acreditada para essa tarefa – que, 
verificando a conformidade com todas as regras de CC, pode entregar 
um certificado que autoriza o pagamento do subsídio. 

Fazendeiros que fornecem falsas informações ou não cumprem os com-
promissos de CC podem receber penalidades, desde redução percen-
tual do valor do pagamento até a anulação total do mesmo.

Essa abordagem é adotada também para países que não estão incluí-
dos na UE, como Suíça e Estados Unidos. A Tabela 14 reporta, a título 
de exemplo, as estatísticas sobre participação das fazendas suíças no 
mecanismo CC, o número de controles efetuados e o número relativo 
de casos de não conformidade com consequentes penalidades (OECD, 
2010). A maior parte de faltas foi devida a uma incorreta gestão/atuali-
zação do banco de dados e à não conformidade com padrões de bem-
-estar dos animais.

Tabela 14. Participação das fazendas suíças no mecanismo Cross-
Compliance nacional; número de fazendas fiscalizadas; número de faltas 

e não conformidades registradas; e relativas multas entre 1999 e 2005 
(reduções dos pagamentos, em milhares de francos suíços, CHF).

Fonte: OECD, 2010.
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3.5 Monitoramento dos indicadores

1) SISTEMA INTEGRADO: 
Controle administrativo e 

verificação da 
elegibilidade

Liberação do subsídio e 
implementação da 

atividade

2) CROSS-COMPLIANCE: 
Verificação da conformida-

de com SMRs e GAECs
3) MONITORAMENTO 

dos indicadores

Figura 16: O monitoramento dos indicadores ambientais, de emissões de 
GEE, de produção, entre outros, representa a última etapa do processo 

de implementação de práticas agrícolas sustentáveis, visando verificar a 
eficiência das medidas adotadas e permitindo uma atualização dos dados 

disponíveis.

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.

Apesar de melhorias na sistematização da coleta de dados no nível de 
fazenda, a avaliação dos benefícios ambientais e climáticos das medi-
das CC por meio de indicadores efetivos e confiáveis segue sendo um 
desafio científico e político (Follador, 2011; Figura 16). Essa dificuldade 
é primariamente ocasionada por limites de conhecimento sobre prin-
cipais processos biológicos, bioquímicos e ecológicos em diferentes 
escalas espaço-tempo e contextos biogeográficos da UE27 e, secunda-
riamente, à falta de vontade política e de gestão dos Estados membros 
em enfrentar esse tópico.

Uma estimativa do impacto da CC baseada somente em dados de cam-
po não representa uma solução viável do ponto de vista econômico e 
temporal, visto a peculiaridade local de fatores, como gestão agrícola, 
características do solo, condições meteorológicas, ciclo de Carbono e 
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Nitrogênio, entre outros, que demandariam uma amostragem extensa (e 
custosa) no território europeu. 

Torna-se evidente, dessa forma, a necessidade de desenvolver plata-
formas de simulação que utilizem um conjunto de dados relacionados 
à implementação das medidas CC, sendo eles representativos das ca-
racterísticas acima listadas, da evolução espaço-temporal dos proces-
sos e das atividades em área rural. O impacto da CC será avaliado por 
meio de um grupo de indicadores compostos, definido ao longo de um 
processo participativo com as principais partes interessadas. A com-
paração desses indicadores com os valores do cenário de referência 
(situação sem a CC) evidenciará tendências positivas ou negativas.

O projeto Cross-Compliance Assessment Tool (CCAT37 foi desenvolvido 
para responder a essas exigências, integrando diferentes modelos se-
toriais e bancos de dados.

37 http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra/Facilities-
Products/Software/CCAT.htm

Fonte: Community Research and Development Information Service (CORDIS), 2013
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Figura 17: Plataforma CCAT, desenvolvida pela Comissão Europeia com 
o objetivo de estimar indicadores ambientais, de emissões de gás de efeito 
estufa, de bem-estar animal e econômicos para todos os Estados membros.

Nem todas as medidas CC foram simuladas, devido a limitações exis-
tentes nos modelos e à ausência de dados quantitativos confiáveis or-
ganizados em séries temporais.  O período 1990-1999 foi utilizado para 
calibrar o CCAT; os dados de entrada foram organizados e simulados 
em regiões estatísticas da UE27: NUTs238 (Nomencalture of Territorial 
Units) e HSMU39 (Homogeneous Spatial Mapping Unit). As variáveis 
utilizadas são resumidas na Tabela 15; a resolução detalhada da infor-
mação (HSMU, NUTs2) garantiu uma correta espacialização dos atribu-
tos ambientais, econômicos e de mercado, de lavoura, dos parâmetros 
biogeoquímicos do solo e das informações climáticas em cada contexto 
local. Mais detalhes sobre os bancos de dados e a abordagem de mo-
delagem podem ser encontrados em Follador et al., 2011; De Vries et 
al., 2012; Leip et al., 2009.

Cenários com diferentes níveis de conformidade de CC (em termos de 
percentagem de fazendas/áreas agrícolas/rebanho de 0 a 100%) foram 
simulados para cada Estado membro. Essa abordagem permitiu reduzir 
a incerteza na tomada de decisão devido à não confiança nos dados e 
na fiscalização, oferecendo um amplo intervalo de relações causa-efei-
to e permitindo analisar a possibilidade de implementação progressiva 
das medidas em um intervalo de tempo mais extenso.

Os indicadores ambientais que avaliam o impacto da CC, sintetizados 
nas tabelas 15 e 16, foram escolhidos por meio de um processo participa-
tivo com todas as partes envolvidas no projeto: instituições acadêmicas, 
Comissão Europeia e partes interessadas da cadeia produtiva agrícola. 

Os benefícios ambientais foram comparados aos custos com os quais 
o fazendeiro deve arcar para atingi-los, assim como a variação na pro-

38 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
39 http://afoludata.jrc.ec.europa.eu/index.php/experiment/datapackages/1
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dução agrícola. A análise custo-benefício permite ajudar no processo 
de policy-making (Figura 18), evidenciando as alternativas custo-efe-
tivas mais robustas e viáveis (UNEP-PROVIA, 2012). O modelo econô-
mico CAPRI40 (Common Agricultural Policy Regionalised Impact Mo-
delling System) foi integrado no CCAT para avaliar o impacto ex-ante 
das medidas da CC (e das políticas de mercado) em termo de variação 
de produção, de lucro e mercado (Figura 17).

Simulação de múltiplos cenários

Avaliacão custo/benefício por cada cenário

Definição das alternativas mais custo-efetivas e
politicamente viáveis

Figura 18: A análise custo-benefício de cada cenário simulado é uma 
informação necessária no processo de tomada de decisão e auxilia na escolha 

de alternativa de política mais viável e custo-efetiva.
Fonte: Elaborado pela WayCarbon.

40 http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=start
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Indicator Need inputs Unit Models

General for all 
balances

Application and types of

- fertilizers Kg/ha/yr MITERRA Europe 

- animal manure ton/ha/yr DNDC

- biosolids ton/ha/yr EPIC

Yelds of harvested crops ton/ha/yr

Nitrogen 
balance N2 fixation Kg N/ha/yr MITERRA Europe

Atmospheric N deposition Kg N/ha/yr DNDC

N contents in fertilizers, animal 
manure, biosolids and crops mg N/kg EPIC

NH3 emission NH3 emission factors/parameters
Depends on model 

(e.g. % of N excreted)
MITERRA Europe

N2O emission N2O emission factors/parameters
Depends on model 

(e.g. % of N excreted)

MITERRA Europe

DNDC

Nitrogen 
leaching1 N leaching fraction

Depends on model 

(e.g. % of N applied)

MITERRA Europe

DNDC

EPIC

Nitrogen runoff2 N runoff fraction
Depends on model 

(e.g. % of N applied)

MITERRA Europe

EPIC

Carbon balance
C/N ratios in animal manure and 
biosolids (sewage sludge, com-
post etc)

- MITERRA Europe

CH4 emission CH4 emission factors per animal 
category Kg CH4/ha/yr MITERRA Europe

Phosphorous

balance 
Atmospheric P deposition

P contents in fertilizers, animal 
manure, biosolids and crops

kgP/ha/yr

mgP/kg
MITERRA Europe

Phosphorous 
leaching1 P adsorption parameters Depends on model MITERRA Europe 

(possibly)

Metal balance Atmospheric Cd, Cu, Pb and Zn 
deposition g/ha/yr MITERRA Europe

Cd, Cu, Pb and Zn contents in 
fertilizers, animal manure, bioso-
lids and crops

Mg/kg

Metal leaching Metal adsorption parameters Depends on model MITERRA Europe 
(possibly)

Erosion Erosion parameters Depends on model EPIC

Tabela 15. Lista de indicadores ambientais e principais dados de entrada no 
CCAT necessários para calculá-los. 

Fonte: De Vries et al., 2012.
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Tabela 16. Principais indicadores ambientais em relação a medidas CC 
(SMRs e GAECs). 

Fonte: De Vries et al., 2012.

Compart-ment Indicator Unit Prototype 1
Relevant for SMRs/ 

Directives
Relevant for GAECs

Air/ climate 
(A) NH3 emission kg NH3-N/ha/yr MITERRA Europe Nitrates -

N2O emission kg N2O-N/ha/yr MITERRA Europe Nitrates -

CH4 emission kg CH4/ha/yr MITERRA Europe Nitrates -

Soil (S)
Erosion

m3 soil/ha/yr - - Minimum level of mainte-
nance Soil erosion

Carbon balance
Kg C/ha/yr MITERRA Europe

Nitrates, Sewage

Sludge

Minimum level of mainte-
nance Soil

organic matter

Phosphorous 

Balance
kg P/ha/yr MITERRA Europe

Nitrates, Sewage

Sludge
-

Metal balance g/ha/yr - 
Nitrates, Sewage

Sludge Ground 
water

-

Water (W) Nitrogen balance kg N/ha/yr MITERRA Europe
Nitrates, Sewage

Sludge

Minimum level of mainte-
nance Soil

Organic matter

Nitrogen leaching kg N/ha/yr MITERRA Europe Nitrates -2

Nitrogen runoff kg N/ha/yr MITERRA Europe Nitrates -2

Phosphorous 

leaching
kg P/ha/yr - Nitrates -

Metal leaching g/ha/yr -
Nitrates Sewage

Sludge Ground 
water

-
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Box 1: A CAP pós 2013

O documento “CAP toward 2020”a define 3 possíveis cenários de re-
forma da CAP até 2020 (Tabela 17): conservador, moderado e radical, 
estruturados de acordo com a profundidade das reformas ambientais 
e climáticas propostas [COM(2010) 672/5]. Essas reformas levam em 
consideração tanto a necessidade de promover sustentabilidade das 
atividades agrícolas e melhorar a qualidade de vida nas áreas rurais 
quanto incrementar a competitividade da economia rural da UE. Na 
Tabela 17, a seguir, “MS” significa Member States ou Estados mem-
bros da Comunidade Europeia. 

Tabela 17. Reformas da CAP propostas pela Comissão Europeia.

Fonte: COM(2010) 672/5.

a http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/

Option 1 Option 2 Option 3

Conservative Greening Radical

Direct 
Payments

More equity in the distri-
bution between MS and 
farmers

More equity in the distribution be-
tween MS and farmers 

Substantial change in composi-
tion of DP: 

a basic rate (income support)

a compulsory additional aid for 
public goods (greening)

an additional payment related 
with natural constraints

coupled support for specific 
sectors/regions

A scheme for small farms

Capping of the basic rate

Phase-out of DP in 
their current form

Limited payments for:

-environmental public 
goods

-additional specific 
natural constraints

Market 
Measures

Strengthen risk ma-
nagement tools Revi-
sion of existing Market 
instrument

Improvement and revision of 
existing market instruments

Abolish all market 
measures

Rural 
Develop-

ments

Increasing funding for 
the challenges related 
to: climate change, wa-
ter, biodiversity, renewa-
ble energy, innovation.

Adjust and complement existing 
instruments to EU priorities, with 
support focused on: environ-
ment, climate change, restructu-
ring, innovation, and to enhance 
regional or local initiatives. 

Strengthen existing risk mana-
gement tools and introduce an 
optional income stabilization tool 
(WTO green box)

Redistribution of funds betwe-
en MS based on new objective 
criteria

The measures would 
be mainly focused on 
climate change and 
environment aspects
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4. Financiamento do agronegócio no Brasil

4.1 Breve histórico e evolução atual

O crédito rural no Brasil iniciou, em 1931, quando o Governo Federal, 
por meio do Banco do Brasil, passou a financiar as compras de café 
e, posteriormente, beneficiou outros setores. Contudo, somente a partir 
de 1965, por meio da Lei 4.289, foi estabelecida no Brasil uma política 
de crédito rural, gerida pelo então Sistema Nacional de Crédito Rural 
(SNCR). Os principais objetivos do SNCR eram: 1) financiar parte dos 
custos de produção da agropecuária; 2) fomentar a formação de capi-
tal; 3) acelerar a adoção de novas tecnologias e 4) fortalecer os peque-
nos e médios produtores. Dentro desse contexto, houve altos volumes 
de recursos disponibilizados a taxas de juros subsidiadas durante a 
década de 1970 e início da década de 1980, o que fez com que o setor 
crescesse fortemente e acima da média do País (Silva Neto, 2011). 

A característica marcante após esse período foi um processo de restri-
ção creditícia geral que atingiu o setor agrícola por meio da diminuição 
de recursos passíveis de serem canalizados ao setor devido à imple-
mentação de uma política ortodoxa para a economia brasileira, inclusi-
ve com o monitoramento do Fundo Monetário Internacional (FMI), que 
levou à retirada dos subsídios tanto ao investimento quanto ao custeio, 
desmantelando o sistema de crédito rural (Fürstenau, 1987). 

Conforme demonstrado na Tabela 18, a seguir, após 1980 os recursos 
disponíveis ao crédito agrícola como um todo evoluíram negativamente, 
em valores constantes, até 1993, retomando o trajeto positivo só em 
1994. Durante o período do Real, apenas 4 anos não registraram au-
mento dos recursos, mesmo assim, isso não foi suficiente para alcan-
çar, em valores constantes, o volume de recursos já disponibilizados no 
passado.
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Tabela 18. Evolução histórica dos recursos ao crédito agrícola.

Ano Moe-
da Valores Correntes (R$) Valores Constantes 

(R$)
Variação 
anual (%)

1969 NCr$ 6.489.096.000 31.949.230.356 -
1970 Cr$ 9.247.980.000 38.121.168.152 19,32
1971 Cr$ 12.869.711.000 44.093.668.357 15,67
1972 Cr$ 18.668.785.000 54.515.186.869 23,63
1973 Cr$ 30.333.919.000 77.084.228.671 41,4
1974 Cr$ 48.272.761.000 95.325.720.807 23,66
1975 Cr$ 89.997.117.000 138.987.774.890 45,8
1976 Cr$ 130.226.160.000 142.392.633.998 2,45
1977 Cr$ 165.858.671.000 127.124.717.262 -10,72
1978 Cr$ 233.942.454.000 129.251.990.420 1,67
1979 Cr$ 448.730.894.000 161.071.045.104 24,62
1980 Cr$ 859.193.128.000 154.038.073.158 -4,37
1981 Cr$ 1.564.090.171.000 133.607.272.547 -13,26
1982 Cr$ 2.960.272.886.000 129.381.325.642 -3,16
1983 Cr$ 5.687.785.916.000 97.665.996.313 -24,51
1984 Cr$ 11.138.665.520.000 59.655.292.018 -38,92
1985 Cr$ 51.705.203.320.010 85.069.126.339 42,6
1986 Cz$ 186.780.085.648 126.853.048.022 49,12
1987 Cz$ 478.278.934.444 99.998.513.660 -21,17
1988 Cz$ 2.648.106.745.503 70.564.223.018 -29,43
1989 NCz$ 34.335.066.599 64.437.381.227 -8,68
1990 Cr$ 557.089.210.701 36.813.125.743 -42,87
1991 Cr$ 2.958.342.825.718 37.980.700.646 3,17
1992 Cr$ 35.799.339.489.152 42.112.335.316 10,88
1993 CR$ 677.434.965.235 36.162.069.468 -14,13
1994 R$ 8.921.742.735 58.898.271.814 62,87
1995 R$ 6.481.597.114 26.802.738.790 -54,49
1996 R$ 6.293.201.099 23.425.666.283 -12,60
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Ano Moe-
da Valores Correntes (R$) Valores Constantes 

(R$)
Variação 
anual (%)

1997 R$ 9.839.522.275 33.940.496.775 44,89
1998 R$ 11.133.827.728 36.965.695.718 8,91
1999 R$ 11.786.166.115 35.146.992.452 -4,92
2000 R$ 13.779.503.344 36.120.952.969 2,77
2001 R$ 17.942.118.196 42.615.100.964 17,98
2002 R$ 22.443.322.771 46.962.311.762 10,20
2003 R$ 31.102.681.808 53.004.361.688 12,87
2004 R$ 40.446.483.895 63.006.321.791 18,87
2005 R$ 41.959.848.252 61.686.987.799 -2,09
2006 R$ 43.765.567.022 63.250.457.606 2,53
2007 R$ 51.164.725.455 70.363.760.047 11,25
2008 R$ 66.172.097.610 81.807.585.640 16,26
2009 R$ 75.186.147.215 91.322.753.684 11,63
2010 R$ 82.076.562.134 94.421.959.999 3,39
2011 R$ 94.112.666.478 99.750.850.996 5,64
2012 R$ 114.710.363.759 114.710.363.759 15,00

Fonte: Banco Central do Brasil - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro - DEROP (dezembro de 2013).

Assim como no passado, ainda hoje os bancos públicos têm um forte 
papel na alocação de recursos. Conforme demonstrado na Tabela 19, a 
seguir, principalmente bancos públicos federais e estaduais represen-
tam quase 80% dos contratos e quase 60% do volume. 
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Tabela 19. Financiamentos concedidos por tipo de instituição e finalidade 
(2012).

Tipo de Instituição / 
Finalidade Contrato % Valor (R$) %

BANCOS OFICIAIS FEDERAIS 2.060.618 77,86 62.186.159.956,73 54,15
Custeio 728 27,51 33.249.021.965,25 28,95
Investimento 1.303.270 49,24 20.949.600.281,97 18,24
Comercialização 29 1,11 7.987.537.709,51 6,95

BANCOS OFICIAIS 
ESTADUAIS 50 1,88 4.000.981.932,24 3,48

Custeio 24 0,93 1.053.783.793,10 0,92
Investimento 24 0,90 2.262.742.404,29 1,97
Comercialização 2 0,06 684.455.734,85 0,60
BANCOS PRIVADOS 210 7,92 37.346.157.722,53 32,52
Custeio 133 5,02 19.987.586.488,00 17,40
Investimento 70 2,63 9.840.683.608,07 8,57
Comercialização 7 0,27 7.517.887.626,46 6,55
COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

RURAL 327 12,34 11.313.000.302,49 9,85

Custeio 274 10,34 8.658.856.232,63 7,54
Investimento 46 1,74 2.003.067.827,05 1,74
Comercialização 7 0,27 651.076.242,81 0,57
RESUMO DO PAÍS 2.646.731 100 114.846.299.913,99 100
Custeio 1.159.134 43,79 62.949.248.478,98 54,81
Investimento 1.442.566 54,50 35.056.094.121,38 30,52
Comercialização 45 1,70 16.840.957.313,63 14,66

Fonte: Banco Central do Brasil - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro - DEROP (dezembro de 2013).
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A Tabela 20, a seguir, demonstra que enquanto em termos de número 
de contratos haja uma equivalência entre as finalidades agricultura e 
pecuária, em termos de volume dos financiamentos, o setor agrícola 
é o que mais demanda recursos - mais do que o dobro em relação à 
pecuária.

Tabela 20. Finalidades, contratos e volumes dos financiamentos41.

Finalidade Contratos Valor (R$)

Agrícola 1.213.501 77.542.625.523
Pecuária 1.127.298 37.303.674.391

Total Geral 2.340.799 114.846.299.914

Fonte: Banco Central do Brasil - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro - DEROP (dezembro de 2013).

Por fim, apresentam-se, na Tabela 21, as fontes dos recursos, bem 
como suas finalidades, volume de contratos e agrupamentos por valor 
destinado ao crédito rural como um todo.

41 Anuário Estatístico do Crédito Rural. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/htms/
CreditoRural/2012/rel5151.pdf
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Tabela 21. Fonte de recursos e atividades42.
Fonte de Recur-
sos / Atividade

De R$0 a R$60.000,00 De R$60.000,01 a R$150.000,00 De R$150.000,01 a R$300.000,00 Acima de R$300.000,01
Contrato Valor Contrato Valor Contrato Valor Contrato Valor

Agrícola 11.928 51.285.312,71 1 60.200,00 0 0 0 0
Pecuária 19.845 79.821.880,11 0 0 0 0  0
Total 31.773 131.107.192,82 1 60.200,00 0 0 0 0

Recursos Obrigatórios        
Agrícola 280.301 2.950.822.153,62 25472 2.548.364.452,87 14,91 3.355.179.806,41 12739 18.426.389.880,27
Pecuária 56.912 1.318.790.747,74 19252 1.974.891.864,47 12536 2.905.673.744,98 3069 5.548.577.737,59
Total 337.213 4.269.612.901,36 44.724 4.523.256.317,34 12.551 6.260.853.551,39 15.808 23.974.967.617,86
Poupança Rural         
Agrícola 421.491 5.589.291.408,85 39244 3.836.873.708,27 18753 4.095.973.242,93 15051 10.391.493.450,61
Pecuária 222.006 3.755.461.954,46 28168 2.726.097.225,97 10495 2.246.141.004,46 4668 3.891.858.571,45
Total 643.497 9.344.753.363,31 67.412 6.562.970.934,24 29.248 6.342.114.247,39 19.719 14.283.352.022,06
Recursos Livres         
Agrícola 30.736 457.604.802,98 3071 308.143.341,72 1511 334.268.543,78 1495 2.272.426.136,65
Pecuária 15.504 288.158.047,25 2514 256.012.816,77 1365 300.689.206,46 830 862.161.635,83
Total 46.240 745.762.850,23 5.585 564.156.158,49 2.876 634.957.750,24 2.325 3.134.587.772,48
Fundos Constitucionais        
Agrícola 308.138 1.243.291.426,39 3099 286.521.494,31 1256 267.223.496,93 2159 2.739.886.900,27
Pecuária 681.907 2.791.772.115,31 8084 760.039.448,82 2085 438.810.179,95 1511 1.232.533.937,98
Total 990.045 4.035.063.541,70 11.183 1.046.560.943,13 3.341 706.033.676,88 3.670 3.972.420.838,25
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador       
Agrícola 43.650 625.019.436,05 2517 212.521.223,70 131 33.809.956,03 43 126.056.403,49
Pecuária 17.723 293.729.738,48 1666 166.969.604,63 34 7.511.878,47 19 39.784.422,20
Total 61.373 918.749.174,53 4.183 379.490.828,33 165 41.321.834,50 62 165.840.825,69
Fundo de Commodities        
Agrícola 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5.100.000,00
Pecuária 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5.100.000,00
Recursos BNDES / FINAME        
Agrícola 16.940 432.676.164,26 15464 1.501.982.007,16 6834 1.468.351.791,20 8512 6.041.744.322,74
Pecuária 13.367 247.372.802,84 4188 415.270.539,05 1375 298.065.492,35 1291 1.013.753.933,97
Total 30.307 680.048.967,10 19.652 1.917.252.546,21 8.209 1.766.417.283,55 9.803 7.055.498.256,71
Recursos FTRA / Banco da Terra       
Agrícola 3.655 92.847.903,72 968 72.957.508,10 0 0,00 0 0,00
Pecuária 26 326.634,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 3.681 93.174.538,67 968 72.957.508,10 0 0,00 0 0,00
Recursos de Governos Estaduais       
Agrícola 170 4.337.862,75 146 14.146.931,42 32 6.235.276,50 55 44.858.340,18
Pecuária 177 4.585.578,46 26 2.410.487,64 2 494.728,30 1 760.000,00
Total 347 8.923.441,21 172 16.557.419,06 34 6.730.004,80 56 45.618.340,18
Recursos do Funcafe        
Agrícola 10.089 210.800.346,62 1474 142.796.008,07 643 140.746.030,93 726 1.286.840.239,09
Pecuária 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 10.089 210.800.346,62 1.474 142.796.008,07 643 140.746.030,93 726 1.286.840.239,09
Recursos Externos - 63 
Rural        

Agrícola 5 Fac 15 1.875.210,86 49 11.072.249,98 629 1.286.610.952,89
Pecuária 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 38.450.912,00
Total 5 0,00 15 1.875.210,86 49 11.072.249,98 641 1.325.061.864,89
Faculdade Aplic. 
- Compulsório        

Agrícola 6.518 183.155.280,75 3759 383.816.685,93 1870 409.099.489,01 1716 1.375.299.294,93
Pecuária 3.152 76.681.423,30 1548 168.652.072,44 1255 281.954.120,36 314 427.410.905,44
Total 9.670 259.836.704,05 5.307 552.468.758,37 3.125 691.053.609,37 2.030 1.802.710.200,37
Instr. Híbrido Capital e Dívida        
Agrícola 79.672 1.007.479.894,04 5911 497.681.504,66 716 159.881.287,35 915 607.112.678,73
Pecuária 96.507 1.213.669.282,11 6070 561.876.940,86 1257 268.929.748,77 715 396.260.950,63
Total 176.179 2.221.149.176,15 11.981 1.059.558.445,52 1.973 428.811.036,12 1.630 1.003.373.629,36
Recursos de Outras Fontes        
Agrícola 16 426.281,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pecuária 58 1.260.074,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 74 1.686.355,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Fonte: Banco Central do Brasil - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro - DEROP (dezembro de 2013).

42 Anuário Estatístico do Crédito Rural. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/htms/
CreditoRural/2012/rel5151.pdf
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4.2 Linhas de financiamento

4.2.1 O programa ABC

1.1.1.1 Breve histórico e evolução atual

O Brasil apresentou, em dezembro de 2009, durante a 15ª Conferência 
das Partes (COP-15) da Convenção do Clima das Nações Unidas em 
Copenhague, o compromisso em reduzir as emissões de gases do efei-
to estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% com relação ao que emitiria em 
2020 em um cenário sem ações de mitigação. Partindo desse compro-
misso internacional, o País criou a Lei nº 12.187/2009 - Política Nacional 
sobre Mudança do Clima (PNMC), que conferiu ao Poder Executivo o 
estabelecimento de planos setoriais de mitigação e de adaptação às 
mudanças climáticas (Observatório ABC, 2013a).

Por meio do Decreto nº 7.390 de 9 de dezembro de 2010 - que regu-
lamenta a Lei nº 12.187 – determinou-se a elaboração do Plano para 
a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 
Agricultura (Plano ABC). De acordo com o Observatório ABC (2013a), 
o processo de construção do Plano ABC foi um dos mais participativos 
entre os planos setoriais desenvolvidos, incluindo mais de trinta organi-
zações públicas, privadas e do terceiro setor e a participação de cerca 
de uma centena de pessoas durante a elaboração. 

A partir do Plano ABC, estabeleceu-se a meta global de mitigação do 
setor agropecuário entre 133 milhões e 166 milhões de toneladas de 
CO2 equivalente de redução nas emissões de GEE em relação à ten-
dência até 2020. Ao mesmo tempo, criou-se uma política pública inédita 
para o setor a ser financiada pelo Programa ABC.

De acordo com estimativas oficiais, o alcance das metas propostas 
no Plano ABC para o período de 2011 a 2020 demandará R$ 197 bi-
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lhões, entre linhas de crédito e fontes orçamentárias, estando R$ 157 
bilhões disponíveis para o crédito rural, que custam ao Orçamento Ge-
ral da União, cerca de R$ 33 bilhões com equalização de encargos 
financeiros43.

De acordo com o Observatório ABC (2013b), os custos de equalização 
para a safra 2012/2013 foram da ordem de 48%, considerando a média 
de todas as finalidades dos empréstimos, 5% acima da safra anterior, 
o que é explicado pela redução na taxa de juros efetiva cobrada, que 
caiu de 5,5% (até 30/6/2012) para 5% (a partir de 1/7/2012). No entanto, 
há de se apontar para a necessidade de uma análise mais sofisticada 
usando um modelo de equilíbrio geral, visto que o subsídio aos setores 
contemplados gera demanda pelos agentes subsidiados que não ocor-
reria sem o subsídio, o que por sua vez impacta positivamente no PIB 
e na arrecadação, por exemplo. Dessa maneira, o custo do Programa 
ABC para o governo, calculado como o resultado da diferença entre as 
taxas de mercado e a taxa subsidiada caracteriza-se pelo custo bruto 
(metodologia do Observatório ABC) e não líquido.

Por meio do uso de uma metodologia mais adequada como um modelo 
de equilíbrio geral, poderia defender-se mais fortemente não só a im-
plantação do Plano ABC, mas a revisão de suas respectivas taxas de 
juros, uma vez que os custos seriam menores do que os apontados pela 
metodologia do Observatório do ABC. Em consequência dos resultados 
obtidos pelo uso de modelo de equilíbrio geral, obter-se-ia uma apro-
ximação mais correta dos custos reais do Programa ABC e, logo, do 
custo de abatimento de emissões, representado em R$/tCO2e.

O Programa ABC, que é a linha de crédito do Plano ABC, foi criado 
pela Resolução BACEN nº 3.89644, contando com recursos do Sistema 
BNDES (ordinários e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT). Ini-

43 Observatório ABC (b), 2013. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Financiando 
a transição. Análise dos recursos do Programa ABC. Centro de Agronegócio da Escola de 
Economia de São Paulo. Fundação Getulio Vargas.

44 http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3896_v1_O.pdf
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cialmente, as condições do Programa eram: 1) limite de crédito de R$ 
1 milhão por beneficiário e por ano safra, independentemente de ou-
tros créditos concedidos; 2) taxa de juros anuais efetivas de 5,5% (até 
30/6/2012); 3) prazos para amortização da dívida variando entre 8 e 15 
anos, dependendo do tipo de investimento e 4) carência variando entre 
1 e 8 anos, também dependendo do tipo de projeto a ser financiado. 
Note-se, ainda, que os recursos liberados pelo sistema BNDES são pas-
síveis de equalização.

Desde sua criação, o Programa vem sofrendo alterações e atualmente 
as condições são45: 1) limite de crédito, quando para o plantio de flo-
restas, passou a ser de R$ 3 milhões por beneficiário; 2) taxa de juros 
anuais efetivas de 5% (a partir de 1/7/2012); 3) Prazos e carências não 
sofreram alterações; 4) ampliação da disponibilidade de recursos: Ca-
derneta de Poupança Rural do Banco do Brasil e de fundos constitu-
cionais (em especial: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)). 
Salienta-se que enquanto os recursos da Caderneta de Poupança Rural 
são passíveis de equalização, os dos fundos constitucionais não o são, 
onerando menos o Tesouro.

Se por um lado os recursos dos Fundos Constitucionais são menos 
onerosos tanto para o tesouro como para o tomador (entre 3,53% até 
30/6/2013 e 4,12% a.a. de 1/7/2013 a 31/12/2013), por outro lado, o vo-
lume total disponível de recursos também é mais limitado (R$ 6,4 bilhões 
contra R$ 24,5 bilhões em 2010 da Caderneta de Poupança Rural), além 
de ter funções específicas e ser voltado às camadas mais vulneráveis 
do meio rural. 

Nota-se, ainda, que na safra 2011/12 foram incorporados ao Programa 

45 Resolução nº 4.105, de 28/06/2012, do Conselho Monetário Nacional (Disponível em: http://
www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2012/pdf/res_4105_v1_O.pdf)



83

ABC os Programas Produsa46 e Propflora47, o que consequentemente 
levou à ampliação das finalidades do Programa, que se resumiam a in-
vestimentos fixos e semifixos destinados a: 

1. Recuperação de áreas e pastagens degradadas; 

2. Implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-
-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta; 

3. Implantação e manutenção de florestas comerciais ou destina-
das à recomposição de reserva legal ou de áreas de preservação 
permanente; 

4. Além dos investimentos acima citados, recursos para o custeio as-
sociado aos investimentos estão previstos, porém limitados entre 
30% e 40% do valor financiado, dependendo do tipo de projeto a 
ser financiado. 

Atualmente, o Programa ABC resume-se, em termos de investimentos 
fixos e semifixos, a: 

1. Recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação); 

2. Implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção 
agropecuária (ABC Orgânico); 

3. Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto “na pa-
lha” (ABC Plantio Direto); 

4. Implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-
-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-
-floresta e de sistemas agroflorestais (ABC Integração); 

5. Implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas 

46 Programa de Estímulo à Produção Agropecuária Sustentável. 
47 Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas.
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comerciais, inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à 
produção de carvão vegetal (ABC Florestas); 

6. Adequação ou regularização das propriedades rurais perante a 
legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, áre-
as de preservação permanente, recuperação de áreas degrada-
das e implantação e melhoramento de planos de manejo florestal 
sustentável (ABC Ambiental);

7. Implantação, melhoramento e manutenção de sistemas de trata-
mento de dejetos e resíduos oriundos da produção animal para a 
geração de energia e compostagem (ABC Tratamento de Dejetos); 

8. Implantação, melhoramento e manutenção de florestas de den-
dezeiro, prioritariamente em áreas produtivas degradadas (ABC 
Dendê); 

9. Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC Fixação);

Não houve alteração quanto aos limites relacionados ao custeio asso-
ciado aos investimentos, que se mantêm entre 30% e 40% do valor fi-
nanciado, dependendo do tipo de projeto a ser financiado. 

A Tabela 22 resume a evolução do Programa ABC até sua situação 
atual (safra 2013/2014). Nota-se uma clara melhora tanto qualitativa (iní-
cio / aumento de apoio de treinamento, capacitação e apoio de equipe 
técnica do BB) como quantitativa e a crescente importância do Banco 
do Brasil para o primeiro passo, que é o desembolso para os necessá-
rios investimentos, rumo ao sucesso do Plano ABC, que visa reduzir as 
emissões de GEE dos agronegócios. 
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Tabela 22. Evolução do Programa ABC48 

Safra

Recursos 
Programa-

dos  
(R$ mil)

Recursos 
Desembol-

sados  
(R$ mil)

Comentários

2010/11 2.000.000 18.500 

Diferença de quase 80% explicada pela falta 
de capilaridade do BNDES e reduzidos esfor-
ços de comunicação. Apesar de ser uma ope-
ração indireta, o BNDES não admite legislações 
ambientais estaduais e municipais, apenas as 
federais, o que pode apoiar na explicação da 
diferença entre recursos programados e de-
sembolsados. Nota-se que, diferentemente do 
Banco do Brasil, o BNDES não dispõe de um 
departamento de crédito agrícola equipada de 
engenheiros agrícolas qualificados e capacita-
dos para alinharem as condições financeiras 
exigidas com os sistemas de produção e pro-
jetos de investimento contemplados no Progra-
ma ABC.

2011/12 3.150.000 1.526.000 

Nesta safra a diferença entre recursos progra-
mados e desembolsados reduziu para 52% 
devido à presença do Banco do Brasil, que foi 
responsável por 80% dos desembolsos, usan-
do os recursos da poupança rural equalizados 
pelo Tesouro. O BNDES desembolsou 10% e 
outras instituições os restantes 10%. A parti-
cipação tímida de instituições privadas se dá 
devido à percepção de riscos elevados nestas 
operações, incluindo: maturação dos projetos; 
difícil acesso de órgãos ambientais e altos cus-
tos de transação. O aumento dos recursos pro-
gramados entre a safra anterior e esta foi de-
vido à incorporação dos recursos do Produsa 
(R$ 1 bilhão) e Propflora (R$ 150 mil). 

48 Observatório ABC, 2013b. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Financiando a transição. 
Análise dos recursos do Programa ABC. Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São 
Paulo. Fundação Getulio Vargas. 
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Safra

Recursos 
Programa-

dos  
(R$ mil)

Recursos 
Desembol-

sados  
(R$ mil)

Comentários

2012/13 3.400.000 2.736.600 

Nesta safra, a diferença entre recursos progra-
mados e desembolsados reduziu para 20% de-
vido aos esforços do Banco do Brasil (BB), que 
foi responsável por 87,9% dos desembolsos. 
Esses esforços envolveram a capacitação de 
agentes financeiros em parceria com a Confe-
deração Nacional da Agricultura e técnicos do 
BB, criação de cartilha orientadora para os in-
teressados e treinamento em cada estado para 
os atores envolvidos, como cooperativas, entre 
outros. 

2013/14 4.500.000  n/a  n/a 

A distribuição regional dos contratos e suas finalidades são apresenta-
das de forma resumida na Tabela 23. Mais detalhes sobre a distribui-
ção regional, incluindo dados municipais e distribuição espacial podem 
ser encontrados no relatório do Observatório ABC: Agricultura de Bai-
xa Emissão de Carbono: Financiando a transição (Observatório ABC, 
2013b). Análise dos recursos do Programa ABC.

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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Tabela 23. Distribuição regional dos contratos e suas finalidades para as 
safras 2011/2012 e 2012/201349.

2011/2012 2012/2013

Distri-
buição 
regio-

nal dos 
contratos

Do total de 5.038 contratos, 3.527 
ou 70% foram via BB e o restante 
via BNDES. Dentre os contratos 
distribuídos pelo BB, 1.254 fo-
ram na região Sudeste, 1.052 na 
região Sul, representando assim 
65% dos contratos e 54% dos re-
cursos. O Centro-Oeste ficou com 
829 contratos, o Norte com 204 
e o Nordeste com 188, predomi-
nantemente na Bahia (123 contra-
tos). O valor médio dos contratos 
no País foi de R$ 344 mil, sendo 
os estados do Sul e Sudeste com 
os menores valores médios dos 
contratos e as regiões Norte e 
Nordeste, os maiores. Minas Ge-
rais se destaca tanto em número 
de contratos quanto volume to-
tal, mostrando liderança devido à 
boa consolidação do Plano ABC 
estadual. 

Até maio de 2013 do total de 
9.473 contratos, 6.548, ou 69% 
foram via BB e o restante via BN-
DES. A região Sudeste continua 
dominando em número de con-
tratos (3.822). Em conjunto com a 
região Sul (2022 contratos) foram 
celebrados 61% dos contratos e 
53% do volume de recursos alo-
cados. O Centro-Oeste ficou com 
2.133 contratos, o Norte com 887 
e o Nordeste com 609 predomi-
nantemente na Bahia com 382, 
seguido do Maranhão com 169. O 
valor médio dos contratos no País 
caiu para R$ 288 mil, e os estados 
do Sul e Sudeste mantiveram os 
menores valores e o Centro-Oeste 
passou a ter o maior, seguido pelo 
Nordeste. Minas Gerais continua 
liderando os estados.

49 Observatório ABC, 2013b. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Financiando a transição. 
Análise dos recursos do Programa ABC. Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São 
Paulo. Fundação Getulio Vargas.
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2011/2012 2012/2013

Finalida-
des

76% dos contratos via BB se en-
quadraram no ABC recuperação. 
ABC Plantio direto = 6%; ABC Flo-
retas = 7%; ABC Integração = 3%; 
ABC Tratamento de Dejetos < 1%; 
ABC Ambiental e Orgânico juntos 
ficaram em apenas 0,28%. O Fun-
do Constitucional de Financiamen-
to do Centro-Oeste (FCO) alocou 
6% para projetos variados. 0,20% 
foram redirecionados excepcio-
nalmente aos produtores de arroz 
irrigado do Rio Grande do Sul de-
vido à situação emergencial. 

80,32% dos contratos via BB se 
enquadraram no ABC recupera-
ção. ABC Plantio direto = 7,44%; 
ABC Floretas = 4,5%; ABC Inte-
gração = 2,5%; ABC Tratamento 
de Dejetos 0,25%; ABC Ambiental 
e Orgânico juntos ficaram em ape-
nas 1,44%. O Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO) alocou 3,51% para 
projetos variados. 

Comentá-
rios

O Norte e Nordeste do País tive-
ram baixa participação devido à 
falta de assistência técnica, pro-
blemas fundiários, comprometi-
mentos dos produtores com os 
fundos regionais respectivos, FNO 
e PRONAF. No estado de Santa 
Catarina, grande produtor de su-
ínos e aves, produtores enfrentam 
dificuldades para propor projetos 
devido ao alto custo do biodiges-
tor vis-à-vis o limite de crédito do 
ABC e a própria viabilidade finan-
ceira do projeto, que poderia ser 
melhorada por meio do consórcio 
de produtores, segundo o Grupo 
Gestor Estadual.

Como esperado, os problemas 
crônicos do Norte e Nordeste rela-
cionados ao sistema de extensão 
rural brasileiro se mantêm como 
o grande entrave nessas regiões. 
Outro fator importante, em parti-
cular nestas regiões, é, segundo o 
Observatório ABC, a falta de atu-
ação das universidades de Ciên-
cias Agrárias. 

Salienta-se na discussão da distribuição regional dos recursos, particu-
laridades como os problemas crônicos do Norte e Nordeste relaciona-
dos ao sistema de extensão rural brasileiro, grande entrave nessas regi-
ões. A baixa participação poderia ser explicada pela falta de assistência 
técnica, problemas fundiários, comprometimentos dos produtores com 

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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os fundos regionais respectivos, FNO e FNE, além do Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Segundo o Obser-
vatório ABC (2013c), outro fator importante em particular nessas regiões 
é a falta de atuação das universidades de Ciências Agrárias.

Segundo o Grupo Gestor Estadual do estado de Santa Catarina, gran-
de produtor de suínos e aves, em termos de finalidades, nota-se difi-
culdades enfrentadas pelos produtores para propor projetos, devido, 
por exemplo, ao alto custo do biodigestor vis-à-vis, o limite de crédito 
do ABC e a própria viabilidade financeira do projeto, que poderia ser 
melhorada por meio do consórcio de produtores (Observatório ABC, 
2013c).

4.2.1.1 Desafios e oportunidades

De maneira sintética, buscou-se apontar, por meio da revisão de litera-
tura (Observatório ABC 2013a, 2013b e 2013c e outros), os principais 
desafios enfrentados pelo Programa ABC, conforme apresentado na Ta-
bela 24. 
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Tabela 24. Desafios do Programa ABC

Referência Desafios

LIMA, Rodrigo C.A. et al., 
“Low Impact Agriculture: 

Building the Brazilian 
Green Economy”. Institu-
to de Estudos de Comér-
cio e Negociações Inter-
nacionais, ICONE, 2012.

Mais disponibilização de pesquisas e estudos em ter-
mos de ações de adaptação; inteligência climática; 
vulnerabilidade e risco climático para médio e longo 
prazo; seguros e compensações; modelos climáticos 
adaptados a sistemas de produção; e adaptação a 
cenários bióticos e abióticos sobre o uso sustentá-
vel de recursos genéticos animais e vegetais. O Pla-
no ABC por meio do Programa busca mudanças no 
sistema de produção como um todo e não apenas 
melhorias pontuais, o que muda a lógica do siste-
ma tradicional de financiamento, baseado em itens 
específicos.

STABILE, Marcelo C.C. et 
al., “Brazil´s ‘Low Carbon 

Agriculture’ Program: 
Barriers to Implemen-

tation”. Instituto de 
Pesquisa Ambiental da 
Amazônia, IPAM, 2012. 

Incertezas relativas ao Código Florestal; e falta de 
assistência técnica, crédito e acesso mais ágil a 
mecanismos de certificação; falta de conhecimento 
por parte de produtores e agentes bancários sobre 
o plano; dificuldades na operacionalização da linha 
de crédito disponível pelo BNDES; e falta de maior 
comprovação técnica sobre as vantagens econômi-
cas da agricultura de baixo carbono, principalmente 
de projetos da linha ABC Integração. 

Observatório ABC. Agri-
cultura de Baixa Emissão 
de Carbono: Quem cum-

pre as decisões? Uma 
análise da governança 

do Plano ABC no âmbito 
do Observatório ABC. 

Baixa alocação efetiva dos recursos disponíveis para 
crédito e a sua distribuição assimétrica no País; Des-
conhecimento por parte de produtores e técnicos do 
Programa; discrepância no volume de valores rea-
lizados pelo Banco do Brasil e pelo BNDES; acom-
panhamento e cobrança das efetivas contrapartidas 
em termos de agricultura de baixo carbono a ser re-
alizadas em função da concessão dos créditos. Não 
há clareza como esse tipo de controle ocorreria na 
prática, como ele seria operacionalizado em um sis-
tema de gestão que pode comprometer as ações e 
resultados do plano.
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Referência Desafios

Observatório ABC. Agri-
cultura de Baixa Emissão 
de Carbono: A evolução 
de um novo paradigma. 

Falta estrutura econômica, gerencial e financei-
ra para que o produtor rural possa adotar sistemas 
sustentáveis de produção; Falta assistência técnica 
pública e privada capacitada, atualizada e disponí-
vel para prestação de serviços ao produtor rural com 
alta capilaridade (nível municipal); acesso ao crédi-
to rural por muitas exigências normativas pelo setor 
bancário, como no caso do Programa ABC; Não há 
priorização e comprometimento suficientes de gover-
nos estaduais para implantação do Plano ABC nos 
estados, o que se reflete na pequena aderência das 
políticas estaduais de mudança do clima ao Plano 
ABC; linhas de crédito mais vantajosas, particular-
mente para agricultores de base familiar e de regi-
ões com fundos constitucionais específicos; Falta 
estrutura, principalmente no setor privado, para fa-
zer análises de solos, principalmente na medição do 
carbono total. É necessário criar linhas de crédito es-
peciais para aquisição de equipamentos que permi-
tam fazer essas análises com o detalhamento que o 
plano exige; Falta aderência maior entre os agentes 
financeiros e os responsáveis pelo monitoramento do 
Plano ABC.

Segundo a ACRIMAT (Associação dos Criadores do Mato Grosso), em 
documento enviado pelo GTPS50 (Grupo de Trabalho da Agricultura 
Sustentável), os principais gargalos do Programa ABC são:

• Desconhecimento da linha de financiamento por produtores e 
técnicos;

• Mudança de paradigma: ao contrário das linhas comuns do cré-
dito rural, o ABC não financia apenas itens de investimento, mas 
finalidades que exigem tecnologias específicas;

50 Documento gentilmente cedido por Sheila Guebara do GTPS.

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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• Muitas das tecnologias exigidas pelo ABC são inovadoras, com-
plexas, pouco difundidas e carentes de adaptação regional;

• Projetos técnicos deficientes;

• Pouco domínio por parte dos técnicos de algumas das tecnolo-
gias preconizadas pelo Programa;

• Em decorrência dos itens acima, falta capacitação/treinamento 
para os técnicos;

• Falta de dados demonstrando a superioridade econômica e o va-
lor ambiental das tecnologias recomendadas em relação à explo-
ração tradicional;

• Ausência de conscientização dos produtores rurais em relação às 
questões ambientais;

• Grande parte dos pecuaristas apresentam barreiras à implanta-
ção de inovações tecnológicas, devido ao desconhecimento, au-
sência de assistência técnica qualificada, comodismo, visão ime-
diatista; enxergam a pecuária como uma atividade extensiva;

• Limitações ambientais e fundiárias em algumas regiões;

• Necessidade de maior divulgação da linha pelo Governo Federal;

• Pouca atuação dos órgãos estaduais na divulgação do Programa;

• Dificuldade operacional do programa do Banco do Brasil.

Ao avaliar esses desafios, o Observatório ABC (2013a, 2013b e 2013c) 
aponta para as seguintes oportunidades de melhoria (Tabela 25):
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Tabela 25. Resumo de oportunidades

O p o r t u n i d a d e s 
- Gestão Oportunidades em curto prazo Oportunidades em 

médio prazo
1. Avaliação realista do po-
der de atuação concreto 
para cada um dos possí-
veis envolvidos na imple-
mentação e no controle 
de resultados do Plano;  
2. Definição de sanções e/
ou estímulos associados 
ao Plano ABC a ser susten-
tados por lei, tanto em nível 
nacional, como estadual; 
3. Definição sobre o tipo 
de desdobramento de-
sejável em termos de 
marcos legais estaduais 
consistentes em relação 
às premissas do Plano; 
4. Distinção entre o po-
der regulamentador e o 
regulador na estrutura 
de governança do Plano; 
5. Definição da cadeia de 
responsabilidades para o 
desdobramento das ações 
previstas e respectiva 
cobrança de resultados;  
6. Definição de metas in-
termediárias (anuais) e seu 
desdobramento nos diver-
sos níveis de atuação e pro-
gramas previstos no Plano;  
7. Definição dos mecanis-
mos de controle, acom-
panhamento e prestação 
de contas do Plano e de 
quem seria o responsável 
pela sua efetiva aplica-
ção, contando aqui com a 
participação ativa e com 
o comprometimento do 
agente financiador do 
Plano via Programa ABC; 
8. Redefinição, ampliação 
e aprimoramento dos me-
canismos de dissemina-
ção até agora previstos no 
Plano;

1. Fortalecer a capacitação dos agentes financei-
ros, principalmente quanto ao entendimento das 
ações do Programa ABC e as bases do Plano ABC;  
2. Aproveitar o conhecimento adquirido nos estudos do 
INPE/TerraClass, Imazon, SAE e os municípios indicados 
neste relatório e estabelecer uma lista daqueles priori-
tários para o esforço de treinamento e financiamento; 
3. Avaliar as causas da baixa eficiência na exe-
cução dos recursos do Programa ABC e procu-
rar indicar soluções de curtíssimo prazo, para 
ser adotadas ainda no ano agrícola 2013/2014; 
4. Buscar minimizar as diferenças existentes entre as ações 
preconizadas no Plano ABC e as adotadas no Programa ABC;  
5. Equalizar os juros do Programa ABC com 
aqueles dos fundos constitucionais para não 
ser competitivos e, sim, complementares;  
6. Verificar a possibilidade de utilizar as categorias 
de municípios, por base técnica instalada, de manei-
ra a auxiliar os comitês gestores nacionais, estadu-
ais e municipais na implantação do Programa ABC; 
7. Contar com a imensa massa de possíveis colabo-
radores do setor privado que têm forte aderência com 
as técnicas preconizadas pelo ABC. Seriam eles: FE-
BRAPDP, ANPII, produtores de sementes de forragei-
ras, ABRAF, fabricantes de biodigestores, com um to-
tal de 1.454 associações e empresas que ainda não 
participam diretamente da difusão do Plano ABC e 
cujos negócios estão diretamente vinculados a ele;  
8. Sugere-se que o foco da implementação do Plano 
ABC sejam os 535 municípios com baixa taxa de lo-
tação de pastagens, 112 deles na Amazônia. Dessa 
forma, aproveita-se o efeito poupa-terra, equivalen-
te a setenta e uma vezes a taxa atual de desmatamen-
to na Amazônia, cumprindo-se assim o objetivo inicial 
do plano, que é também reduzir a pressão de desma-
tamento na região amazônica e aumentar a eficiên-
cia da pecuária nesta e em outras regiões do Brasil;  
9. Procurar adotar como pontos focais de disse-
minação tecnológica as universidades que pos-
suem cursos em Ciências Agrárias. Essa ação, com 
a Embrapa e as Oepas, poderá multiplicar dez ve-
zes mais a capacidade de formação de pessoal;  
10. Fortalecer o Laboratório Multi-insitucional para o mo-
nitoramento do Programa ABC. Serão monitorados os re-
sultados de ordem técnica para verificar se as metas de 
Copenhague estão sendo cumpridas.

1. Ampliar fortemente as 
parcerias público-privadas 
nas ações de dissemina-
ção de tecnologias para o 
programa ABC. Instituições 
como ABRAF, FBRAPD, 
ANPII, UNIPASTO e outras, 
em razão dos seus core bu-
sinesses, têm grande inte-
resse em participar dessas 
ações de disseminação. 
2.  Incentivar a pesquisa e 
desenvolvimento de inocu-
lantes para FBN em novas 
culturas; genética das es-
pécies florestais; adequa-
ção de máquinas e imple-
mentos, alternativas ao uso 
de herbicidas e indicado-
res de qualidade em SPD;  
3. Elaborar estudos regio-
nais sobre a sustentabilida-
de ambiental e rentabilida-
de econômica e financeira 
das tecnologias, em espe-
cial ILP/ILPF/SAFs e SPD;  
4. Elaborar zoneamen-
to das pastagens e es-
pécies florestais para 
identificar áreas prioritá-
rias para a implantação 
das atividades do plano; 
5. Fortalecer e/ou am-
pliar as redes de monito-
ramento de longo prazo;  
6. Sugerir a revisão das 
políticas estaduais de 
mudanças do clima em 
que não há aderên-
cia clara ao Plano ABC; 
7. Ampliar a participação 
das ONGs no esforço de 
disseminação do progra-
ma ABC, principalmente na 
Amazônia e no Nordeste.

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.



94

4.2.2 Outras linhas de financiamento rural

A Tabela 26, a seguir, apresenta as linhas vigentes, suas datas de iní-
cio e taxa de juros aplicáveis, conforme disponibilizado pelo BACEN51. 
Destaca-se em azul a alteração ocorrida no Programa ABC em julho de 
2013, quando a taxa caiu de 5,5% para 5%. 

Tabela 26. Linhas vigentes de financiamento rural 
# Código Descrição Valor (%) Data_Início

159 MODERMAQ - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL 0 06/08/2004

200 PROCERA - PROGRAMA ESPECIAL DE CRÉDITO PARA A REFORMA AGRÁRIA 0 01/01/1984

240 ANF - ATIVIDADE NÃO FINANCIADA ENQUADRADA NO PROAGRO 0 01/01/1984

721 Linha de Crédito Rural instituída Res. 4.028/2011 (Dívidas Composição e Renegociação PRONAF) 2 01/01/2013

201 FTRA - Programa Especial de Aquisição Imóvel Rural Amparo Fundo Terras e Reforma Agrária 2 01/04/2013

735 Linha de Crédito Rural instituida pela Res. 4.126/2012 (Produtores de Maçã) 2,5 01/01/2013

160 PRI - PROGRAMA DE REFORÇO DO INVESTIMENTO (CIRC 3.622) 3,5 01/07/2013

162 INOVAGRO - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária 3,5 01/07/2013

163 PCA - Programa para Construção e Ampliação de Armazéns 3,5 01/07/2013

999 FINANCIAMENTO SEM VÍNCULO A PROGRAMA ESPECÍFICO 3 02/07/2012

1 PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4 03/07/2013

100 PRLC-BA (PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA) 4 01/07/2012

158 PROCAP-CRED (PROGRAMA DE CAPITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO) 4 04/06/2012

730 Linha de Crédito Rural instituída Res. 4.083/2012 (Enchentes Reg Norte) 4 01/01/2013

783 Linha de Crédito Rural instituída pelas Res 4.189 e 4.212/2013-PRONAF (Estiagem Area Sudene) 4 01/01/2013

776 Linha de Crédito Rural instituida Res. 4.147/2012 e 4.260/2013 (Agricultores Familiares) 4 01/01/2013

50 PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO MÉDIO PRODUTOR RURAL 4,5 01/07/2013

156 ABC - PROGRAMA PARA REDUÇÃO DA EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA AGROPECUÁRIA 5 01/07/2012

722 Linha de Crédito Rural instituída Res. 4.029/2011 (Renegociação Crédito Fundiário) 5 01/01/2013

152 MODERINFRA - PROGRAMA DE INCENTIVO À IRRIGAÇÃO E À ARMAZENAGEM 5,5 01/07/2013

153 MODERAGRO - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 5,5 01/07/2013

154 MODERFROTA - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE TRATORES AGRÍCOLAS E IMPL ASSOC E COLHEITADEIRAS 5,5 03/07/2013

155 PRODECOOP - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO PARA AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 5,5 01/07/2012

156 ABC - PROGRAMA PARA REDUÇÃO DA EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA AGROPECUÁRIA 5,5 01/11/2011

161 PRORENOVA-RURAL- PROGRAMA DE APOIO À RENOVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAVIAIS 5,5 18/06/2013

165 PROAQÜICULTURA-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AQUÍCOLA 5,5 01/01/2013

779 Linha de Crédito Rural instituida pela Res. 4.161/2012 (Produtores de Arroz) 5,5 01/01/2013

784 Linha de Credito Rural instituida Res. 4.188 e 4.211/2013-Demais Produtores (Estiagem Area Sudene) 5,5 01/01/2013

785 Linha de Crédito Rural instituída pela Res. 4.220/2013 (Recursos BNDES-Estiagem Área da Sudene) 5,5 02/05/2013

164 PRORENOVA-INDUSTRIAL- PROGRAMA DE APOIO À RENOVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAVIAIS 5,5 18/06/2013

70 FUNCAFÉ (PROGRAMA DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA) 6,5 01/07/2013

151 PROCAP-AGRO (PROGRAMA DE CAPITALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIAS) 6,5 01/07/2013

110 PRODECER III - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO NIPO-BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS 6,75 01/11/2011

777 Linha de Crédito Rural instituída Res. 4.147/2012 e 4.260/2013 (Demais Agricultores) 8,5 01/01/2013

157 PSI-RURAL - PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DO INVESTIMENTO 10 01/11/2011

A taxa do Programa ABC atual não demonstra grande diferença entre as 
linhas possivelmente competidoras, como a Moderagro (alguns objeti-

51 http://www.bcb.gov.br/htms/sicor/ProgramaTaxaJuros.csv 

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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vos semelhantes52 e outros bem distintos53) e Moderfrota (alguns objeti-
vos semelhantes54). No entanto, conforme Tabela 27, o volume desem-
bolsado para a safra 2012/2013 para essas linhas não chega a 10% do 
total de recursos disponível pelo Programa ABC. Considerando, ainda, 
que 20% dos recursos disponíveis para o ABC nessa mesma safra não 
foram desembolsados, parece ser difícil argumentar que essas linhas 
estejam, de fato, competindo com o Programa ABC ou impedindo o seu 
sucesso.

52 Apoiar a recuperação de solos por meio do financiamento para aquisição, transporte, aplicação 
e incorporação de corretivos agrícolas. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/moderagro.html

53 Apoiar e fomentar os setores da produção, beneficiamento, industrialização, acondicionamento 
e armazenamento de produtos da apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, 
cunicultura, floricultura, fruticultura, olivicultura, produção de nozes, horticultura, 
ovinocaprinocultura, pecuária leiteira, pesca, ranicultura, sericicultura e suinocultura; 
fomentar ações relacionadas à defesa animal, particularmente o Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e a implementação de sistema 
de rastreabilidade animal para alimentação humana;

54 Financiar a aquisição, isolada ou associada a investimento, de tratores, colheitadeiras, 
plataformas de corte, pulverizadores, plantadeiras e semeadoras.
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Tabela 27. Condições contratuais das linhas de créditos vigentes. 

Linhas Juros Prazos Carência Limites

Desembol-
so Safra 

2012/2013 
(R$ 

bilhões)

Moderagro 5,5% 10 
anos

Até 3 
anos

R$ 800 mil para empreendi-
mento individual, até R$ 2,4 
milhões para empreendi-
mento coletivo e até R$ 200 
mil por cliente para reposi-
ção de matrizes bovinas e 
bubalinas

0,3

Moderfrota 5,5% 4 anos 0

R$ 40 mil para equipamen-
tos de preparo, secagem 
e beneficiamento de café. 
Para os demais equipa-
mentos, não há limite.

0,01

Pronamp 4,5% 8 anos Até 3 
anos

R$ 350 mil para empre-
endimento individual e 
até R$ 20 milhões para 
empreendimento coletivo

13,2

Inovagro 3,5% 12 
anos

Até 3 
anos

R$ 1 milhão para empre-
endimento individual e 
R$ 3 milhões para em-
preendimento coletivo

0,4

Conforme já mencionado, os fundos constitucionais FCO e o FNO de-
senvolveram linhas específicas também denominadas Programa ABC, 
que financiam as mesmas finalidades do Programa ABC do Banco do 
Brasil e do BNDES a taxas de juros efetivas mais baixas, variando entre 
3,53% e 4,12% para a safra 2013/2014 (Observatório ABC, 2013b). En-
tretanto, as linhas são válidas apenas nas regiões de atuação dos fun-
dos. Além disso, devido às suas outras finalidades (incluindo a regulari-
zação fundiária) e à limitada quantidade de recursos, as linhas parecem 
ser relativamente pouco competidoras, visto que o FCO foi responsável 

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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por apenas 3,51% dos desembolsos totais e o FNO não reportou ne-
nhum desembolso nesse sentido  (Observatório ABC, 2013b). Nota-se, 
contudo, que é concedido desconto adicional de 15% sobre as taxas de 
juros citadas acima, quando efetuado o pagamento integral da parcela 
ou da operação até a data do vencimento (Observatório ABC 2013,b). 

O Programa ABC oferece limites de financiamento maiores do que as 
linhas específicas para a agricultura familiar, como o Pronaf. Porém, o 
Pronaf tem recursos bem superiores ao Programa ABC: R$ 16,35 bi-
lhões em 201255 e R$ 19,2 bilhões na safra 2012/2013 com 2,2 milhões 
de contratos a taxas de juros menores que o Programa ABC (4% a.a.). 
Voltado às camadas mais vulneráveis do meio rural, incluindo agricul-
tores familiares e assentados da reforma agrária, entre outros objetivos 
distintos do Programa ABC, o Pronaf tem 4 linhas específicas (entre 
suas 12 finalidades) que são bastante semelhantes ao Programa ABC 
em termos de finalidades: Pronaf Agroecologia; Pronaf Eco; Pronaf Flo-
resta e Pronaf Semiárido56. Dessa maneira, esse Programa pode ser 
considerado competidor ao ABC.

A linha Pronamp, que tem tido reduções progressivas de suas taxas de 
juros, passando de 6,75% para 5% em 2012 e para 4,5% em 2013, po-
deria competir com o Programa ABC devido ao volume desembolsado 
(R$ 13,2 bilhões para safra 2012-2013) e várias finalidades semelhan-
tes, como: obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e recu-
peração do solo; destoca, florestamento e reflorestamento; formação ou 
recuperação de pastagens; aquisição de equipamentos empregados 
na medição de lavouras; formação de lavouras permanentes; despesas 
com projeto ou plano (custeio e administração); além de outras fina-
lidades não necessariamente semelhantes, como recuperação ou re-
forma de máquinas, tratores, embarcações, veículos e equipamentos, 
bem como aquisição de acessórios ou peças de reposição, salvo se 

55 Banco Central do Brasil. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/htms/CreditoRural/2012/
rel522.pdf 

56 Para detalhes, veja: http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2258856 
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decorrente de sinistro coberto por seguro; aquisição de máquinas, tra-
tores, veículos, embarcações, aeronaves, equipamentos e implementos 
financiados, desde que destinados especificamente à atividade agro-
pecuária; construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instala-
ções permanentes; eletrificação e telefonia rural; aquisição de animais 
de pequeno, médio e grande porte, para criação, recriação, engorda 
ou serviço57. Nota-se que devido à Resolução 4.286 de novembro de 
201358, as taxas de juros do Programa ABC para beneficiários do Pro-
namp passou a ser de 4,5% a.a., ou seja, se equipararam. Dessa manei-
ra, uma eventual competição parece ter sido minimizada, fomentando o 
desenvolvimento de atividades rurais dos médios produtores em busca 
da inexorável transição para uma economia e produção agropecuária 
de baixo carbono.

A linha Inovagro, por sua vez, oferece taxas de juros ainda menores, 
com objetivos semelhantes, de maneira geral: “Apoiar investimentos ne-
cessários à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades ru-
rais, visando ao aumento da produtividade, à adoção de boas práticas 
agropecuárias e de gestão da propriedade rural e à inserção compe-
titiva dos produtores rurais nos diferentes mercados consumidores”59. 
Fosse o caso desta linha, talvez, sofrer as mesmas alterações que a 
Pronamp sofreu por meio da Resolução 4.286 mencionada acima, mini-
mizando, assim, eventuais competições entre as linhas. 

Considerando a lógica do Programa ABC de financiar sistemas de pro-
dução e não apenas itens isolados, essas linhas (Pronamp, Inovagro) 
podem ser mais atrativas devido à relativa simplicidade de obtenção de 
crédito vis-à-vis a maior complexidade de obtenção de crédito do Pro-
grama ABC. Nota-se aqui que essa dificuldade apontada pela literatura 

57 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/
Programas_e_Fundos/pronamp.html

58 http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2013/pdf/res_4286_v1_O.pdf 
59 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/

Programas_e_Fundos/inovagro.html
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será explorada  adiante nos próximos estudos, que buscarão evidên-
cias que suportem ou não a assertiva da revisão de literatura. 

4.3 Sistema de controle e monitoramento

Conforme já apresentado, o Programa ABC está operando desde a sa-
fra 2010/2011, embora o Plano ABC tenha sido publicado oficialmente 
apenas em outubro de 2013 (Portaria interministerial nº 984). Dessa ma-
neira, não surpreende o fato de não haver gestão operacional de fisca-
lização e monitoramento, bem como não existir interlocução adequada 
entre Ministérios e órgãos responsáveis nos estados e municípios. 

Foi apontado pela literatura a necessidade de quintuplicar o orçamento 
anual do Programa para que sua operacionalização ocorresse de manei-
ra adequada. Uma maior disponibilidade de recursos é importante tanto 
do ponto de vista da capacitação dos agentes envolvidos na decisão 
de tomada de empréstimos, como do ponto de vista da implementação 
das boas práticas agrícolas preconizadas no Programa ABC, bem como 
para o monitoramento eficaz, que deve ocorrer, de maneira a permitir a 
quantificação de redução de emissões de GEE, objetivo final do Plano. 

A Embrapa e o Fundo Clima já sugeriram a criação de um Laboratório 
Virtual Multi-Institucional de Mudanças Climáticas, que permitiria monito-
rar o programa segundo as bases científicas existentes hoje e a deman-
da operacional, que também deve se acomodar para poder suprir os 
dados necessários ao eventual laboratório, como: referência geográfica 
do projeto financiado, área do projeto, análise química e de estoque de 
carbono do solo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) está avaliando a proposta, cujos detalhes estão disponíveis no 
relatório do Observatório ABC: a Evolução de um Novo Paradigma. No 
mesmo relatório encontram-se as metodologias que seriam utilizadas 
pelo laboratório para monitorar e quantificar as reduções de emissões 
de GEE dos projetos financiados pelo Programa ABC. 
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5. Sumário de conclusões e lições aprendidas

A comparação entre linhas de financiamento para o setor agrícola é 
uma tarefa difícil, especialmente em países (ou grupo de países) de 
grandes dimensões – tais como Brasil ou Europa (UE) – devido à ampla 
variabilidade espacial dos atributos agroambientais e à possibilidade 
de cada Estado membro adaptar valor/forma de pagamento às peculia-
ridades locais do seu território. 

Além disso, existem planos de desenvolvimento rurais em níveis regio-
nais ou locais dentro de cada estado que podem fragmentar posterior-
mente as regras de financiamento de acordo com as características 
socioeconômicas ou biofísicas de cada região. Por fim, como caso ex-
tremo, cabe ressaltar que mesmo em regiões com características si-
milares podem ser aplicados esquemas de financiamento diferentes, 
devido a questões socioculturais, históricas e econômicas localmente 
peculiares, que demandam uma maior atenção (e.g., áreas subdesen-
volvidas, áreas com grupos sociais marginalizados, área que sofreram 
algum tipo de desastre ou calamidade natural, entre outros).

Os autores deste relatório acreditam, porém, que a comparação entre 
instrumentos de financiamento da UE e do Brasil pode ajudar a evi-
denciar pontos fortes e pontos fracos de cada abordagem, fornecendo 
sugestões e favorecendo a transferência necessária de conhecimento 
para melhorar a metodologia adotada pelo Programa ABC. 

A comparação entre as linhas de financiamento rurais existentes no Bra-
sil e o Programa ABC vai integrar essa análise, apoiada no entendimento 
de eventuais sobreposições conflitantes que possam explicar as razões 
do sucesso/insucesso do Programa ABC no território nacional.
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5.1 O que o sistema CAP tem a ensinar ao programa ABC?

Como descrito na Seção 3 deste relatório, os financiamentos nas áreas 
rurais da UE são implementados na forma de pagamentos diretos (Pilar 
1) e incentivos para o desenvolvimento rural (Pilar 2). Não é possível, 
dessa forma, comparar as condições contratuais oferecidas pelos ban-
cos no programa ABC (linhas de crédito com juros de 5%) com os pa-
gamentos da CAP (fundos da Comissão Europeia e Estados membros). 
A Seção 2.1.3 avalia, de forma sintética e geral, os impactos dos subsí-
dios públicos no mercado de empréstimos e nas condições de acesso 
ao crédito oferecidas pelos bancos aos produtores rurais, evidenciando 
como os subsídios e os créditos podem ser complementares ou sinérgi-
cos (esquema de garantia). 

Embora o sistema de subsídios adotados pela CAP apresente lacunas 
na integração efetiva e transparente entres os objetivos das linhas de 
financiamento do Pilar 1 (pagamentos diretos) e Pilar 2 (desenvolvimen-
to rural) com a política de coesão60 da UE, este pode representar uma 
referência para cientistas e tomadores de decisão no Brasil, oferecendo 
sugestões úteis para definir uma metodologia padrão nacional.

A seguir, são discutidas as possibilidades de adaptação de alguns itens 
metodológicos da CAP ao caso do Programa ABC.

Assim como realizado pelo Sistema Integrado da CAP, no Programa 
ABC os dados demandados na fase de verificação da elegibilidade da 
propriedade rural pelos bancos deveriam ser integrados e harmonizados 
em um único banco de dados facilmente acessível tanto pelos agentes 
financeiros quanto pelas outras partes envolvidas no atingimento dos 
objetivos do programa ABC (MAPA, Embrapa, entre outros). A possi-
bilidade de acessar e compartilhar dados garantiria uma maior trans-
parência da informação e um avanço potencialmente mais rápido nas 
etapas seguintes do projeto (controle e monitoramento dos resultados). 

60 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm 
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O produtor rural deveria ser capacitado a coletar de forma sistemática 
e periódica dados sobre os resultados obtidos ao longo dos projetos 
(indicadores simples de produção, qualidade ambiental, entre outros). 
Essa informação deveria ser integrada anualmente no banco de dados, 
garantindo, assim, a sua atualização. 

Similarmente à CAP, quando realizada pelo mecanismo de Cross-Com-
pliance, a liberação do crédito rural no Brasil deveria ser acompanhada 
por um controle mais eficiente das atividades implementadas na fazen-
da, visando garantir o respeito aos requisitos mínimos de sustentabili-
dade e redução de emissões que são os objetivos do ABC. O estabele-
cimento de uma auditoria técnica (audit) nas fases iniciais dos projetos 
permitiria orientar o produtor rural sobre a correta gestão e implemen-
tação dos processos produtivos de baixo carbono. A auditoria poderia 
ser obrigatória somente para os produtores que receberam um crédito 
superior a um valor prefixado61 ou de acordo com o lucro líquido da pro-
priedade rural.

A auditoria técnica pode ser organizada de maneira a dar suporte à 
adequação das atividades da empresa rural, identificando o caminho 
para a obtenção dos resultados agroambientais esperados pelo ABC 
de forma custo-efetiva, de forma a garantir a competitividade econômi-
ca das atividades produtivas. 

Os custos adicionais da consultoria poderiam ser cobertos por um fundo 
específico para disseminação das atividades do ABC; o custo reduzido 
da operação estimularia, assim, o produtor rural a demandar assistência 
técnica de forma voluntária e periódica. 

Ao mesmo tempo, assim como realizados pelo CCAT na UE, os resulta-
dos ambientais esperados deveriam ser monitorados em médio e longo 
prazos por meio de indicadores (simples ou compostos) que eviden-
ciem tendências no comportamento das principais variáveis estudadas; 

61 De acordo com Coldiretti (2003), a reforma da CAP (2003) definiu um limite de 15.000 EUR 
de pagamento diretos ao produtor rural ou um lucro líquido mínimo de 100.000 EUR.  
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esses novos dados podem representar uma fonte importante de infor-
mações para avaliar a eficiência das práticas agroambientais utiliza-
das, para detalhar as estratégias de política agrícola ou adaptá-las às 
peculiaridades de cada contexto geográfico e socioeconômico. A im-
plementação da etapa do monitoramento será discutida em detalhe no 
Relatório 3, produto subsequente a este no contrato de prestação de 
serviço CPS 1069-2013. 

A sistematização dessas fases e suas implementações podem repre-
sentar importante ferramenta  para avaliar quantitativamente os custos e 
benefícios das atividades financiadas pelo ABC em médio e longo pra-
zos, bem como para ajudar na tomada de decisão por meio de novos 
dados baseados em evidências científicas (Angelo, 2012).

A comparação com a abordagem proposta pela CAP (Tabela 28) pode 
servir como referência na definição da metodologia mais adequada a 
ser implementada no Brasil. Existem estudos isolados e frentes de pes-
quisas em desenvolvimento, assim como programas estaduais, que vi-
sam preencher essa lacuna de informação. Entretanto, esses estudos 
encontram-se ainda em fase preliminar e desprovidos de sistematiza-
ção e padronização. 

É importante que a metodologia de controle e os indicadores de moni-
toramento sejam os mesmos adotados em todos os estados, garantin-
do transparência e facilidade na comparação dos resultados obtidos 
em diferentes contextos biogeográficos e socioeconômicos, permitindo 
medidas ad-hoc que respondam aos limites e às vulnerabilidades ob-
servadas regionalmente.
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Tabela 28. Comparação entre subsídios da CAP e linhas de crédito do ABC.

Política Agrícola 
Europeia Programa ABC

Tipo de financiamento
Pagamentos diretos e 
incentivos para o de-
senvolvimento rural

Linhas de crédito incenti-
vadas (5%)

Forma de demanda do 
recurso econômico 

O formulário de de-
manda deve ser pre-
enchido pelo produ-
tor rural anualmente. 

O formulário de solicita-
ção de crédito deve ser 
preenchido pelo produtor 
rural com auxílio técni-
co especializado no mo-
mento da solicitação

Banco de dados

O produtor rural atua-
liza o banco de dados 
sobre a propriedade 
rural anualmente. A 
Comissão Europeia 
atualiza o 

Farm Accounting Data 
Network anualmente.

Após a entrega de dados 
inicialmente para solicita-
ção de crédito ao banco, 
não há processo ou siste-
ma de monitoramento im-
plementado. Nota-se que 
os dados iniciais não são 
suficientes para monito-
ramento de desempenho 
agroambiental.

Verificação da ele-
gibilidade dos 
requerentes

Sistema Integrado Bancos credores

Controle do atendi-
mento às regras Cross-Compliance

Não há ainda sistema 
de monitoramento e a 
coleta inicial de dados 
não é suficiente para 
avaliar desempenho 
agroambiental*.

Monitoramento dos 
resultados CCAT Não implementado (vide 

acima) *

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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5.2 Competição entre linhas de financiamento?

Salienta-se aqui a importante diferença entre as linhas de financiamento 
tradicionais e as do ABC. Enquanto as linhas tradicionais financiam ele-
mentos específicos (como, por exemplo, trator), as linhas do Programa 
ABC financiam sistemas de produção alternativos e sustentáveis (por 
exemplo, sistemas agroflorestais). Conforme apontado na revisão de li-
teratura, as linhas do ABC requerem uma mudança de lógica e aumen-
tam e/ou dificultam a tomada de decisão tanto por parte de quem busca 
o empréstimo, como do analista responsável pela liberação do crédito, 
aumentando o custo de transação e reduzindo sua atratividade. Esse 
ponto será objeto de detalhamento nos estudos seguintes do contrato 
CPS 1069-2013, quando se buscará evidências que suportem ou não a 
literatura revisada. 

A adoção de medidas de baixo carbono demanda uma mudança de 
práticas agrícolas tradicionais e consolidadas, que podem requerer in-
vestimentos iniciais notáveis e uma redução de produção; esses custos 
(suportados pelo produtor) são balanceados em médio e longo prazos 
por benefícios ecossistêmicos (benefícios públicos), que ainda não são 
adequadamente recompensados pelo mercado. Um estudo específico 
discutirá como programas de Pagamentos por Serviços Ambientais po-
dem apoiar esse processo. 

A dificuldade de analisar e medir custos iniciais versus benefícios futuros 
representa um obstáculo à aceitação e difusão das práticas financiadas 
pelo ABC no mundo rural (Angelo, 2012). A continuidade deste estudo 
levantará questões em conjunto com as diversas partes interessadas. 

Destaca-se, ainda, a competição entre linhas, o que torna o Programa 
ABC menos atraente e mais oneroso, não apenas pelas taxas, mas ao 
menos pelo custo de transação, que pode ser maior para o tomador. Tal 
afirmação será objeto de discussão nos estudos subsequentes.

A Tabela 29, a seguir, apresenta as principais linhas de financiamento 
discutidas e que foram apontadas como competidoras pela literatura - 
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embora isso tenha sido contestado neste relatório -, como é o caso da 
Moderagro, Moderfrota, FCO e FNO. 

A linha Pronamp poderia ser considerada competidora ao ABC até no-
vembro de 2013, quando a Resolução 4.286, já discutida, foi aprova-
da. Já a linha Inovagro só poderia ser considerada competidora, caso 
houvesse crescimento substancial do volume de recursos disponíveis, 
especialmente devido às menores taxas cobradas.

A linha Pronaf pode ser considerada a mais competidora tanto pelo vo-
lume disponível como pelas taxas relativamente menores ao ABC e se-
melhanças entre quatro de suas doze finalidades. No entanto, nota-se 
que não se obtiveram dados sobre alocação de recursos Pronaf por 
finalidade, o que limita qualquer eventual comparação. 

Um aumento da efetividade do Programa ABC e uma transição mais 
rápida para uma agricultura de baixo carbono poderiam ser alcançados 
a partir da equiparação das taxas de juros do Programa ABC com as 
linhas Pronaf e Inovagro (consideradas mais competidoras e semelhan-
tes em termos de objetivos). Ainda melhor seria a incorporação dessas 
linhas ao Programa ABC em conjunto com a equiparação pela menor 
taxa, como já ocorrido com o Produsa e Propflora. Essa questão será 
abordada durante o desenvolvimento dos estudos subsequentes.
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Tabela 29. Competição entre linhas de financiamento.

Linha Competi-
dora Comentários

Moderagro

Não

Volume desembolsado para a safra 2012/2013 
para essas linhas não chega a 10% do total dis-
ponível no ABC. Nessa mesma safra, 20% dos 
recursos disponíveis para o ABC não foram de-
sembolsados, tornando difícil argumentar que 
essas linhas sejam, de fato, competidoras ou em-
pecilho para o sucesso do Programa ABC.

Moderfrota

Pronamp Não mais

Volumes desembolsados são superiores e taxas 
eram menores até 11/2013, quando nova reso-
lução (4.286) equiparou a taxa em 4,5% para os 
beneficiários do Pronamp que solicitarem recur-
sos do ABC.

Inovagro Sim/Não

Apesar de as taxas serem menores (3,5%) e al-
gumas finalidades semelhantes, o volume che-
ga a menos de 15% do desembolsado na Safra 
2013/2013. 

FCO e o 
FNO Não

Apesar de terem desenvolvido linhas específi-
cas, visto que o FCO foi responsável por ape-
nas 3,51% dos desembolsos totais e o FNO não 
reportou nenhum desembolso nesse sentido, es-
sas não parecem ser competidoras.

Pronaf Sim

O Pronaf tem recursos bem superiores ao Pro-
grama ABC: R$ 16,35 bilhões em 2012 e R$ 
19,2 bilhões na safra 2012/2013 e taxas de ju-
ros menores (4%), além de ter quatro de suas 
doze finalidades bem semelhantes ao ABC: Pro-
naf Agroecologia; Pronaf Eco; Pronaf Floresta e 
Pronaf Semiárido. Nota-se que devido às secas 
no Nordeste, as taxas nessa região serão ainda 
menores.

Caso essas equiparações ocorram, haverá ainda maior crescimento da 
compensação da taxa a ser arcada pelo Tesouro Nacional, representan-
do um incremento de custos para a União. Entretanto, conforme discuti-

Fonte: Elaborado pela WayCarbon.
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do anteriormente, esses custos devem ser os líquidos, sendo estimados 
por meio do uso de modelo de equilíbrio geral, e não pela simples dife-
rença entre custos de captação e de desembolso (equalização). 

5.3 Considerações finais

Este estudo visou apresentar um panorama do financiamento para de-
senvolvimento rural sustentável e de baixo carbono no Brasil e no mun-
do. Devido à grande variedade de fundos, subsídios, empréstimos, 
planos de desenvolvimento e ao crescimento econômico direcionado 
para as áreas rurais, foram selecionados alguns estudos de caso com 
características e objetivos similares e foi detalhada mais profundamente 
a análise sobre o sistema de subsídios rurais da União Europeia. 

Para evitar sobreposição do presente trabalho com estudos já reali-
zados e documentos existentes (como, por exemplo, do Observatório 
ABC), as características do Plano ABC foram sintetizadas e ressaltadas 
nas referências bibliográficas e em notas de pé de página para que o 
leitor possa aprofundar a leitura, caso seja de seu interesse. O objetivo 
deste relatório é avançar no que diz respeito ao que já foi publicado, 
principalmente no que tange às principais fragilidades que podem ser 
observadas na conexão entre os objetos de financiamento e a política 
estruturante do Programa ABC. 

A comparação entre o sistema europeu e o Programa ABC evidenciou 
algumas lacunas metodológicas para o alcance das metas preconiza-
das pelo Plano ABC, fazendo emergir algumas sugestões, em parte já 
propostas pelos estudos anteriores, descritas a seguir:

É necessário capacitar o produtor rural para registrar e manter os dados 
constantemente atualizados por meio de indicadores facilmente com-
preensíveis e coletáveis que possam ajudar na formulação da demanda 
do recurso e na avaliação da elegibilidade da propriedade rural pelo 
banco. Essa informação atualizada poderá subsidiar a elaboração do 
projeto e acelerar o processo de aceitação da demanda e liberação dos 
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recursos econômicos pelo banco. As informações necessárias devem 
ser facilmente identificadas pelo produtor rural, que deve receber ajuda 
técnica, quando necessário, sem que isso implique custos adicionais 
de tempo ou dinheiro.

É preciso que a liberação do crédito seja acompanhada de uma veri-
ficação periódica, em escala de fazenda, da real implementação das 
boas práticas agrícolas financiadas e dos padrões básicos de quali-
dade ambiental (linha de base), objetivos do Plano ABC. Assim como 
ocorre na CAP, essa função não seria dos bancos, mas sim de agências 
especialmente criadas para tanto. 

No mecanismo de Cross-compliance da CAP, um produtor rural que 
participa dos pagamentos diretos e não respeita os padrões agroam-
bientais obrigatórios pode receber uma multa que varia de acordo com 
o nível de conformidade ou mesmo o cancelamento do subsídio (Pollu-
ter-pays-principle). No caso do tomador de crédito no Programa ABC, 
acredita-se que essa abordagem desestimularia o produtor rural, re-
duzindo a difusão dos contratos para projetos de baixo carbono. Su-
gere-se, então, abordagem alternativa: em caso de falta de conformi-
dade com os padrões agroambientais, o produtor rural deverá receber 
obrigatoriamente uma consultoria sobre a correta gestão dos processos 
produtivos. Esse suporte/controle estimularia o produtor rural a imple-
mentar corretamente as medidas agroambientais promovidas pelo ABC, 
garantindo difusão no território nacional e reais benefícios ambientais 
em médio e longo prazos. Quando os produtores atingirem o nível de 
conformidade esperado, poderão receber um subsídio complementar 
de acordo com a qualidade dos serviços agroambientais oferecidos 
(Provider-gests-principle, abordagem parecida com os pagamentos 
das medidas agroambientais voluntárias da CAP).

É importante que a implementação das atividades agrícolas financiadas 
seja acompanhada em monitoramento periódico de indicadores agro-
ambientais, de emissões, de produção, entre outros, para avaliar custos 
versus benefícios e verificar a real eficiência das medidas adotadas e 
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a viabilidade econômica em médio e longo prazos. Os novos dados 
coletados pelo monitoramento oferecerão uma importante informação 
atualizada que pode ajudar na tomada de decisão em políticas agroam-
bientais (learning by doing). É importante que a avaliação dos indicado-
res seja espacialmente explicitada para capturar a variabilidade espa-
cial dos principais processos biogeoquímicos, climáticos e ambientais, 
garantindo, assim, medidas adequadas a cada contexto geográfico e 
verificando tendências e performances de cada propriedade rural ou 
unidade administrativa (como, por exemplo, município, estado). A sele-
ção dos indicadores mais representativos deve ser realizada por meio 
de um processo participativo, integrando as diferentes opiniões e as 
prioridades das partes interessadas envolvidas.

É necessário promover medidas de suporte à implementação e à di-
fusão do Programa ABC, melhorando a assistência técnica, a capaci-
tação dos profissionais e a informação aos produtores rurais sobre os 
benefícios esperados. Esse tópico será discutido mais detalhadamente 
em estudo subsequente, por meio de indicadores de processo.

Os processos de coleta de dados, controle das atividades e monitora-
mento dos indicadores devem ser sistematizados e padronizados em 
escala nacional para garantir uma comparação transparente e robusta 
entre os resultados dos estados e, dentro de cada estado, entre regiões 
e municípios. A construção dessa abordagem metodológica deve ser 
baseada na multidisciplinaridade de um trabalho integrado e sinérgico 
de especialistas da Embrapa, Banco do Brasil, comunidade acadêmi-
ca, MAPA, setor privado, entre outros, visando capturar diferentes pon-
tos de vista e prioridades.

A comparação entre linhas de financiamento para boas práticas agríco-
las e de baixo carbono existentes no território nacional não evidenciou 
grandes diferenças entre as condições de crédito do ABC e demais 
linhas rurais. O ABC oferece juros maiores (5%), quando comparado 
com as linhas do FCO e FNO (de 3,52% a 4,12% na safra 2013/2014), 
Pronamp e Inovagro. O principal obstáculo é provavelmente represen-
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tado pelos custos de transação mais elevados para o tomador, devido 
à obrigatoriedade de implementar práticas agrícolas sustentáveis para 
alcançar os objetivos do ABC, o que pode demandar investimentos adi-
cionais ou perda do nível máximo de produção em curto prazo em com-
paração às práticas tradicionais. Uma equiparação ou integração entre 
as linhas, em especial Pronamp e Inovagro, com as taxas de juros do 
Programa ABC, elevaria sua efetividade em relação aos recursos das 
outras linhas. Entretanto, aumentaria a compensação de taxa arcada 
pelo Tesouro Nacional por meio de equalização. 

Dessa forma, torna-se ainda mais evidente a necessidade de se vin-
cular a implementação das atividades financiadas pelo Programa ABC 
com um sistema de monitoramento eficaz dos indicadores de emissão 
de GEE e benefícios ecossistêmicos que possam ajudar a justificar, por 
meio de evidências quantitativas, os custos suportados pela União e 
garantir a continuidade do Programa ABC.



112

6. Referências 

Angelo C., 2012. Brazil fund for low-agriculture lies fallow. Nature. http://
www.nature.com/news/brazil-s-fund-for-low-carbon-agriculture-lies-
-fallow-1.11111. 

BACHA, E.L., BONELLI, R. Accounting for Brazil’s growth experience: 
1940-2002. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
2004.

W. deVries, J. Kros, J.P. Lesschen, M. Follador, M. van der Velde, A. Leip, 
M. Kempen and B.S. Elbersen, 2012. Impacts of cross compliance mea-
sures on environmental indicators. Alterra Report 2323 ISSN 1566-7197

Dimopoulus, D., Fermantziz, I., Vlahos, G., 2007. The Responsiveness of 
Cross Compliance Standards to Environmental Pressure. Technical Re-
port. Deliverable 12 of the CC Network Project, SSPE-CT-2005-022727.

Ehlers, E., 1996. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um 
novo paradigma, Livros da Terra Editora, São Paulo.

Elbersen, B., Jongeneel, R., Kempen, M., Klein-Lankhorst, R., De Vries, 
W., Lesschen, J., Onate, J., Alonso, M., Kasperczyk, N., Schramek, J., 
Mik, M., Peepson, A., Bouma, F., Staritsky, I., Kros, H., 2010. Final Re-
port of CCAT Project Results. Deliverable 2.8 of EU STREP 44423-CCAT. 
Technical Report.

Embrapa, 2006. Elementos de apoio para as boas práticas agrícolas e 
o sistema APCC. 2ª edição. Campo PAS.

Embrapa, 2004. Manual de boas práticas agrícolas e sistemas APPCC. 
Série qualidade e segurança dos alimentos. Campo PAS.

EU-Commission, 2013. CAP expenditure and CAP reform path – (2007 
constant prices). Technical Report. European Commission.

EU-Commission, 2009. Commission Regulation No. 1122/2009. Techni-
cal Report. European Commission.



113

EU-Commission, 2004.Commission Regulation No 796/2004. Technical 
Report. European Commission.

EU-Council, 2009.Council Regulation (EC) No 73/2009. Technical Re-
port. European Council.

EU-Council, 2003.Council Regulation (EC) No 1782/2003. Technical Re-
port. European Council.

FAO, 2011.The systems state of the world’s land and water resources for 
food and agriculture (SOLAW) – Managing at risk. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London.

FAO, 2011: Potential catastrophic climate change impact on food pro-
duction over the long term; http://www.fao.org/news/story/en/item/54337/
icode/

Follador, M., Leip, A., Orlandini, L. Assessing the impact of cross com-
pliance measures on nitrogen fluxes from European farmlands with DN-
DC-EUROPE. Environmental Pollution, vol. 159, pp. 3233-3242.

Fürstenau, V. (1987). A Política de Crédito Rural na Economia Brasileira 
Pós 1960. Ensaios FEE, Porto Alegre, 8(1):139-154/1987.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2012). Censo 
Agropecuário 2006. Segunda apuração: Brasil, Grandes Regiões e Uni-
dades da Federação. Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: ftp://ftp.ibge.
gov.br/Censos/Censo_Agropecuario_2006/Segunda_Apuracao/censoa-
gro2006_2aapuracao.pdf

IPCC, 2013.WorkingGroup I Contribution to the IPCC Fifth Assessment 
Report.

IRGA, 2011. Manual de boas práticas agrícolas. Instituto Riograndense 
do arroz, divisão de pesquisa. 

Climate Change 2013: The Physical Science Basis Summary for 
Policymakers.



114

Jongeneel, R., Elbersen, B., 2007. General approach to the assessment 
of the impacts of CC in the EU and the list of indicators. Technical Re-
port. Deliverables 2.1 and 2.2 of EU STREP 44423-CCAT Project. 

Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei no 12.187/2009). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/
lei/l12187.htm

Leip, A., Marchi, G., Koeble, R., Kempen, M., Britz, W., Li, C., 2008. 
Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic 
model to estimatenitrogen and carbon losses from arable soils in Euro-
pe. Biogeosciences 5,73-94.

Manzatto, C., Junior, E. e Peres, J. (2002). Uso Agrícola dos Solos Bra-
sileiros. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Rio 
de Janiero, RJ. Disponível em: http://www.cnps.embrapa.br/publicacoes/
pdfs/uso_agricola_solos_brasileiros.pdf

Margulis, S. edit (2010). Economia da Mudança do Clima no Brasil: Cus-
tos e Oportunidades / editado por Sergio Margulis e Carolina Burle Sch-
midt Dubeux; coordenação geral Jacques Marcovitch. São Paulo: IBEP 
Gráfica, 2010

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2013). Re-
latório de Gestão 2013. Brasília – DF. Disponível em: http://www.agricul-
tura.gov.br/arq_editor/relat_gestao_web.pdf 

Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação do Quebec – MAPAQ 
(2005). Remuneration for ecological goods and services produced by 
agriculture: elements for a Quebec analysis.

NYT (2014). Senate passes long-stalled Farm Bill, with clear winners and 
losers. The New York Time, February 2014.

Observatório ABC. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Quem 
cumpre as decisões? Uma análise da governança do Plano ABC no 
âmbito do Observatório ABC. Centro de Agronegócio da Escola de Eco-
nomia de São Paulo. Fundação Getulio Vargas. 2013a.



115

Observatório ABC. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Finan-
ciando a transição. Análise dos recursos do Programa ABC. Centro de 
Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo. Fundação Getulio 
Vargas. 2013b.

Observatório ABC. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: A evolu-
ção de um novo paradigma. Centro de Agronegócio da Escola de Eco-
nomia de São Paulo. Fundação Getulio Vargas. 2013c.

OECD, 2010. Environmental cross-compliance in agriculture. OECD 
report.

Resolução BACEN nº 3.896 do Conselho Monetário Nacional. Disponível 
em: http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3896_v1_O.
pdf

Resolução nº 4.105, de 28/6/2012, do Conselho Monetário Nacio-
nal. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2012/pdf/
res_4105_v1_O.pdf.

Sen, A. 1981.Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and 
Deprivation.

Silva Neto, W. (2011). Evolução do financiamento rural para a pecuá-
ria e sua relação com a dinâmica regional dessa atividade no Brasil / 
Waldemiro Alcântara da Silva Neto, Carlos José Caetano Bacha, Mirian 
Rumenos Piedade Bacchi. Goiânia: UFG/NEPEC/FACE, 2011.

Fuglie et al. (2012). Productivity growth in agriculture: an international 
perspective. USA, 2012.




