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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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1. Introdução 

A agropecuária brasileira é um setor chave da economia, contribuindo 
com 23% do Produto Interno Bruto (PIB) e criando cerca de 30 milhões 
de postos de trabalho em toda a sua cadeia. Essa intensa atividade 
econômica se manifesta por meio de uma grande emissão de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), rendendo à agricultura um dos principais alvos 
da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) sob a ótica de 
mitigação de GEE (Tabela 1) e, em breve, também do Plano Nacional de 
Adaptação, visto que este setor estratégico é particularmente sensível 
aos impactos das mudanças climáticas atuais e estimadas. 

O PNMC estabeleceu uma meta de redução voluntária entre 36,1% e 
38,9% abaixo das emissões do cenário de referência em 2020 (Tabe-
la 1). Especificamente, para a agricultura, o País desenvolveu o Plano 
Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas (Plano 
ABC), objetivando reduzir as emissões do setor em até 199 GgCO2e em 
comparação com as estimativas de 2020. 

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 
36,1% (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 2203 3236 46,9% 36,1 38,9 1168 1259

Tabela 1. Emissões e metas voluntárias de redução de emissões de GEE – Brasil. 
Fonte1: PNMC, 2009 e Decreto 7.390, 2010. 

1 Referências disponíveis integralmente no Produto 2 (Relatório 2).
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Um dos maiores desafios político-econômico-científicos globais das 
próximas décadas é integrar a necessidade de intensificar a produção 
agrícola para satisfazer as necessidades de uma população global em 
rápido crescimento e com padrões de consumo cada vez mais eleva-
dos, com o desenvolvimento sustentável das áreas rurais que garanta a 
produtividade do solo e o equilíbrio ambiental no médio e longo prazo 
na presença dos impactos das mudanças climáticas.

O Novo Código Florestal2 busca apoiar o alcance desse equilíbrio – 
entre proteção de florestas, os serviços ecossistêmicos3 que proveem 
e crescimento econômico – ao permitir, entre outros, o uso econômico 
de Reserva Legal (RL) e Áreas de Proteção Permanente (APP) hídrica, 
incluindo para RL o restauro com uso de exóticas intercaladas ou con-
sorciadas com espécies arbóreas nativas.

É nesse contexto que o Programa ABC se insere como instrumento via-
bilizador do Plano ABC, tendo assim os seguintes objetivos: a) reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa oriundas das atividades agrope-
cuárias; b) reduzir o desmatamento; c) adequar as propriedades rurais 
à legislação ambiental; d) ampliar a área de florestas cultivadas; e) es-
timular a recuperação de áreas degradadas e; f) propiciar o tratamento 
adequado de dejetos animais. As finalidades da linha de financiamento 
do Programa ABC avaliadas foram ABC Recuperação, ABC Integração 
e, com especial foco, a finalidade ABC Ambiental. 

O estudo intitulado Análise da viabilidade econômico-financeira da re-
cuperação florestal em áreas de reserva legal com foco no Programa 
ABC  foi produzido no âmbito do Programa Água Brasil, parceria fir-
mada pelo Banco do Brasil com a Agência Nacional de Águas, o WW-
F-Brasil e a Fundação Banco do Brasil, visando aprimorar a oferta de 

2 O Novo Código Florestal é discutido resumidamente no Produto 3 (Relatório 3) e, 
detalhadamente, no que tange ao restauro de RL e APP, no Produto 5 (Relatório 5).

3 Serviços ecossistêmicos são definidos e apresentados detalhadamente no Produto 3 (Relatório 3).
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produtos e serviços financeiros que fomentem práticas sustentáveis no 
setor de agronegócios e à conscientização e mudança de atitude dos 
públicos internos dos parceiros, clientes e da sociedade com relação à 
conservação do meio ambiente, direcionando o crédito para as mudan-
ças necessárias nas cadeias produtivas financiadas.

Este estudo traz, por um lado, uma visão do cenário atual do portfólio de 
produtos e serviços financeiros que apoiam práticas socioambientais no 
setor de agronegócios, suas características, desempenho, desafios e 
oportunidades, comparativamente aos incentivos agrícolas observados 
nos Estados Unidos da América (EUA) e na União Europeia (UE), dando 
ênfase ao Programa de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa 
(Programa ABC), por ser o que melhor representa o esforço do Governo 
Federal em estimular a implantação e o desenvolvimento de sistemas 
produtivos agrícolas ambientalmente sustentáveis. 

Na busca de evidências (conceituais, analíticas e empíricas) para res-
ponder a essas indagações, nossos estudos abrangeram evidências 
disponíveis em fontes secundárias e levantamento primário de dados 
ou informações. As cerca de 200 fontes secundárias utilizadas foram 
aliadas às percepções de stakeholders (Figura 1), incluindo produtores 
rurais e seus fornecedores, cooperativas, agentes financeiros, acadê-
micos e pesquisadores, assessores técnicos e extensionistas públicos 
e privados, bem como agentes de diferentes esferas de governo que 
atuam nessa cadeia, trazendo um quadro geral de sua implementação 
no País, dos resultados alcançados até o momento, seus principais de-
safios e oportunidades de aprimoramentos.
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Figura 1. Visão geral do processo do projeto. 
Fonte: Way Carbon.

Por outro, apresenta uma visão de quebra de paradigma ao cenário 
atual da obrigação do restauro de Reserva Legal, que é, predominan-
temente, vista apenas como uma penalidade, que gera perda de renda 
agropecuária, tem altos custos para implementação e que a silvicultura 
de nativas não gera renda de forma economicamente viável.

Analisou-se a viabilidade técnica e econômica de seis arranjos (máxi-
ma e mínima biodiversidade, tanto para o Cerrado quanto para a Mata 
Atlântica do Interior, contando com espécies não madeireiras e madei-
reiras específicas para cada bioma; apenas eucaliptos como espécie 
econômica e apenas seringueira para a recuperação de RLs e 1 arranjo 
(apenas não madeireiras) para a recuperação de APPs. Em todos os 
casos, considerou-se a ocorrência ou não de Pagamentos por Serviços 
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Ambientais, em que os PSAs considerados foram água e carbono. Cada 
arranjo foi modelado usando as condições da finalidade ABC Ambiental, 
como se apresentam hoje e ainda pela linha alternativa do Fundo Cli-
ma – finalidade Florestas Nativas, também como se apresenta hoje. As 
análises de sensibilidade conduzidas foram: variações nos principais 
custos, variações nas receitas , variação no regime tributário, variações 
nas taxas de juros, variações nas taxas de desconto para cálculo do 
Valor Presente Líquido (VPL), variações nos prazos de carência e amor-
tização, variações relacionadas à cobrança ou não de juros durante o 
período de carência, variações no período de pagamento de PSA água 
e variações na qualidade da recuperação e seu impacto no aumento de 
custos com replantio e redução de receitas de PSA água.



10

2. Desenvolvimento

2.1. O Programa ABC no panorama internacional

O desafio comum para todos os países é garantir um desenvolvimento 
sustentável nas áreas rurais, sem comprometer o crescimento econô-
mico e a diversificação das atividades produtivas. Buscando superar 
esse desafio, a tendência das políticas agrícolas de vários países está 
mudando, a exemplo da Política Agrícola (Common Agriculture Policy, 
CAP) da União Europeia (UE). 

Desde 1992, essa política tem sido progressivamente adaptada para 
melhor servir aos objetivos de crescimento sustentável e de competitivi-
dade desse setor. A evolução das formas de financiamento se manifes-
tou por meio da mudança de um sistema de suporte a preços e produ-
ção (pagamentos diretos acoplados), ou seja, associados à produção 
para um sistema de complementação de renda do produtor (pagamen-
tos diretos dissociados à produção) e medidas de desenvolvimento 
rural (alcance de padrões agroambientais), conforme demonstrado na 
Figura 2 abaixo.

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
04

20
03

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
05

70

60

50

40

30

20

10

0

0.7%

0.6%

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.0%

Bilhões de Euro

Subsídios de Exportação

Pagamento Direto Dissociado

Outros Suportes de Mercado

Desenvolvimento Rural

Pagamentos Diretos Acoplados

% PIB UE

UE-10 UE-12 UE-15
UE-25 UE-10

% PIB

Figura 2. Evolução do financiamento na Política Agrícola União Europeia.
Fonte: CAP. 2012.
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Essa passagem entre pagamentos diretos acoplados à produção e 
dissociados que visam promover uma agricultura mais sustentável na 
União Europeia, iniciada há um bom tempo, é prevista para continuar 
ocorrendo em todos os cenários discutidos para reformas futuras. Em 
seu cenário mais radical, haveria a abolição de todas as medidas de 
mercado, sobrando apenas as medidas focadas em aspectos ambien-
tais e, em particular, em medidas relacionadas às mudanças climáticas. 

Tal transição, que visa ainda maior compatibilidade com as regras da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), está presente também na 
Política Agrícola (Farm Bill) dos Estados Unidos da América (EUA). 

Iniciada mais tardiamente, mas já em 2002, a Política Norte-Americana 
ressaltou a importância das boas práticas agrícolas, iniciando incenti-
vos aos produtores rurais a melhorarem as performances ambientais 
das suas atividades. Em sua mais recente reforma (2014), a política pre-
vê investimentos da ordem de US$ 1 trilhão para o período entre 2014 
e 2023, estipulando uma redução do financiamento público ao setor 
agrícola (US$ -23 bilhões). Essa política prevê uma redução nos sub-
sídios agrícolas e alimentares, introduz subsídios para pagamentos de 
prêmios de seguros agrícolas e estabelece três programas voluntários 
para fomento à produção sustentável. São eles: 

1. Conservation Stewardship Program: promove pagamentos diretos 
conforme desempenho de práticas agrícolas sustentáveis;

2. Environmental Quality Incentive Program: provê assistência técni-
ca e financeira para projetos voltados à conservação de recursos 
naturais; 

3. Agricultural Management Assistance: que auxilia produtores a usa-
rem práticas conservacionistas para gestão de riscos ambientais. 
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Praticamente dez anos após o início da transição nos EUA e 20 anos 
após o início do fomento a práticas mais sustentáveis na UE, o Brasil 
inicia esse processo em larga escala via o Programa ABC. 

Devido ao curto espaço de tempo de sua existência, é natural que me-
lhorias possam ser feitas e que lições possam ser apreendidas de políti-
cas mais consolidadas, como a da UE, mesmo que as formas de apoio, 
processos de obtenção destes, assim como a verificação de conformi-
dades e monitoramento dos resultados sejam bastante diferentes ou 
ainda inexistentes, conforme apresentado na Tabela 2 a seguir.
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 Política Agrícola Europeia Programa ABC
Tipo de 

financiamento
Pagamentos diretos e incentivos 
para o desenvolvimento rural

Linhas de crédito incenti-
vadas (5%)

Forma de 
demanda 

do recurso 
econômico 

O formulário de demanda deve 
ser preenchido pelo produtor ru-
ral anualmente.

O formulário de solicita-
ção de crédito deve ser 
preenchido pelo produtor 
rural com auxílio técnico 
especializado no momen-
to da solicitação

Banco de 
dados

O produtor rural atualiza o banco 
de dados sobre a propriedade 
rural anualmente. A Comissão 
Europeia atualiza a rede de ban-
co de dados dos países mem-
bros anualmente.

Após a entrega de dados 
inicial para solicitação 
de crédito ao Banco, não 
há processo ou sistema 
de monitoramento imple-
mentado. Nota-se que 
os dados iniciais não são 
suficientes para monito-
ramento de desempenho 
agroambiental.

Verificação 
da elegibi-
lidade dos 

requerentes

Sistema Integrado Bancos credores

Controle do 
atendimento 

às regras 

Sistema de Conformidade Trans-
versal: faz a conexão entre os re-
querimentos legais e a obtenção 
dos diversos pagamentos.

Não há ainda sistema de 
monitoramento e a cole-
ta inicial de dados não é 
suficiente para avaliar de-
sempenho agroambiental.

Monitora-
mento dos 
resultados

Ferramenta de avaliação do Siste-
ma de Conformidade Transversal: 
se inicia com a coleta de dados 
pelo produtor, que os passa para 
órgãos de fiscalização locais. 
Os dados são harmonizados em 
banco de dados nacionais e da 
UE. Sistema sofisticado que per-
mite ainda simulações a análises 
de custo-benefício, entre outras, 
para tomadores de decisão. 

Não implementado

Tabela 2. Comparativo entre Política Agrícola Europeia e Programa ABC.
Fonte: Way Carbon.
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2.2. Conclusões

1. Na fase de verificação da elegibilidade pelos bancos, os dados da 
propriedade rural 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;

2. O produtor rural deveria ser capacitado a coletar de forma siste-
mática 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; 

3. A liberação do crédito rural no Brasil deveria ser acompanhada 
por um controle mais eficiente das atividades implementadas na 
fazenda (monitoramento dos resultados4), visando garantir o res-
peito aos requisitos mínimos de sustentabilidade e redução de 
emissões. De maneira pragmática, o monitoramento das ativida-
des e resultados poderiam ser inicialmente endereçados por meio 
da inclusão de um novo campo para preencher com localização 
do projeto, em particular, permitindo a inserção de polígono da 
área de projeto;

4. Uma assessoria técnica que identifique o caminho para a obten-
ção dos resultados agroambientais esperados pelo ABC de forma 
custo-efetiva poderia ter seus custos adicionais 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; 

5. Os resultados ambientais esperados deveriam ser monitorados em 
médio e longo prazos por meio de indicadores (simples ou com-

4 O Produto 3 (Relatório 3) traz extenso detalhamento de indicadores e metodologias de 
monitoramento.
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postos) que evidenciem tendências no comportamento das prin-
cipais variáveis estudadas. Esses novos dados permitirão avaliar 
a eficiência das práticas agroambientais utilizadas, o desenho de 
novas estratégias de política agrícola, se for o caso, a adaptação 
às peculiaridades de cada contexto geográfico e socioeconômico 
e, por fim, avaliar se os investimentos estão dando os resultados 
esperados;

6. É importante que a metodologia de controle e os indicadores de 
monitoramento sejam os mesmos adotados em todos os estados, 
garantindo transparência e facilidade na comparação dos resul-
tados obtidos em diferentes contextos biogeográficos e socioeco-
nômicos, permitindo medidas ad-hoc que respondam aos limites 
e às vulnerabilidades observadas regionalmente;

7. Na UE, um produtor rural que participa dos pagamentos diretos e 
não respeita os padrões agroambientais obrigatórios pode rece-
ber uma multa proporcional ao nível de não conformidade ou mes-
mo o cancelamento do subsídio. Uma abordagem alternativa para 
o Brasil: quando os produtores atingirem o nível de conformidade 
esperado (emissão, qualidade do solo, entre outros), poderão re-
ceber um subsídio complementar de acordo com a qualidade dos 
serviços agroambientais oferecidos.

8. No que tange ao panorama brasileiro de políticas voltadas para a 
agricultura, em especial, às principais fragilidades observadas no 
mecanismo de incentivo à agricultura de baixo carbono no Brasil, 
concluiu-se, a partir da revisão de literatura e dados primários re-
lacionados à sua evolução e desempenho, que:

a. Enquanto as linhas tradicionais financiam elementos específi-
cos (como, por exemplo, trator), as linhas do Programa ABC 
financiam sistemas de produção alternativos e sustentáveis 
(por exemplo, sistemas agroflorestais). Essa mudança de ló-
gica dificulta a tomada de decisão tanto por parte de quem 
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busca o empréstimo quanto do analista responsável pela ela-
boração do projeto, aumentando o custo de transação e redu-
zindo sua atratividade; 

b. As mudanças de práticas agrícolas tradicionais e consolida-
das para as fomentadas pelo Programa ABC geram, no médio 
e longo prazo, benefícios ecossistêmicos que, por sua nature-
za de bens públicos, ainda não são adequadamente recom-
pensados pelo mercado. Nesse sentido, programas de Pa-
gamentos por Serviços Ambientais (PSA) podem apoiar esse 
processo de mudança, reduzindo a percepção de riscos do 
produtor rural com aversão tecnológica às mudanças e au-
mentando a atratividade pelas finalidades do Programa ABC;

c. Existem várias linhas e programas de financiamento, que mui-
tas vezes se sobrepõem quando considerados os itens finan-
ciáveis, entretanto, não há sobreposição quanto aos seus ob-
jetivos, a exemplo do ABC, em que o projeto deve resultar em 
redução de emissão de GEE.

9. O agricultor familiar não é beneficiário do Programa ABC, pois dis-
põe de linhas de crédito com condições diferenciadas e mais van-
tajosas no Pronaf. Esse programa (Pronaf) tem entre suas diversas 
linhas de crédito aquelas destinadas a finalidades semelhantes às 
do ABC. São elas: Pronaf Agroecologia (ABC Orgânico); Pronaf 
Eco (ABC Resíduos; ABC Recuperação; ABC Floresta Comercial); 
Pronaf Floresta (ABC Integração; ABC Ambiental). Com isso, seria 
recomendável o seguinte:

a. Avaliação da possibilidade de integrar e reduzir o número de 
linhas e/ou programas sob um mesmo guarda-chuva, ou seja, 
agricultura de baixo carbono; 

b. Assim como produtores que se enquadram no ABC tiveram 
suas taxas igualadas no ABC àquelas do Pronamp, o mesmo 
poderia ser feito com o Pronaf, garantindo que a agricultura 
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familiar também possa se beneficiar dos impactos positivos 
das tecnologias fomentadas pelas finalidades ABC e não ser 
excluída como é o caso hoje5. A adequação das condições do 
Programa ABC às do Pronaf, que hoje são melhores, requere-
ria, porém, um maior volume de subsídios.

10. Os custos do Programa ABC, hoje estimados somente pela di-
ferença entre a taxa de mercado e a taxa efetiva concedida pe-
los bancos, poderiam ser calculados de forma mais ampla. Isso 
pode ser realizado por meio de modelo de equilíbrio geral, pois 
seria possível auferir os ganhos macroeconômicos da subvenção, 
ou seja, todos os impostos e efeitos multiplicadores de incentivar 
toda uma cadeia de valor que sem o incentivo não estaria tão 
movimentada. Como as tecnologias do ABC acarretam ainda em 
benefícios ecossistêmicos e, logo, socioambientais, uma correta 
abordagem de custo/benefício deve levar em conta esses outros 
benefícios de forma explícita, usando as metodologias já existen-
tes no âmbito acadêmico de Economia Ambiental.

5 O Pronaf financia pequenos produtores familiares. O Programa ABC foi pensado para médios 
e grandes produtores.
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3. Atratividade e disseminação do Programa ABC

3.1. Oportunidades de melhoria 

Barreiras não financeiras são as principais causas da alocação de re-
cursos do Programa ser inferior aos valores disponíveis e mesmo dese-
jáveis, considerando as metas voluntárias assumidas pelo País perante 
a comunidade internacional. 

Identificou-se que, em especial, em políticas diretas e indiretas que afe-
tam o Programa ABC são as em que há maior gama de oportunidades 
de melhoria. Estas são resumidas a seguir:

1. Clareza na Política Agrícola Nacional;

2. Interlocução entre Ministérios, entre Governo Federal e entes fe-
derativos e, ainda, entre os próprios entes federativos;

3. Cálculo de custos e benefícios do Programa;

4. Disseminação do Programa;

5. Comunicação dos benefícios do Programa;

6. Capacitação acerca das finalidades do Programa;

7. Gestão da concessão de crédito;

8. Monitoramento do Programa;

9. Atrair outros bancos, além do Banco do Brasil, que detém 92% 
desse mercado e o setor privado para aumentar os desembolsos 
do Programa e equacionar as barreiras não financeiras, em es-
pecial, disseminação e capacitação, para tomada de decisão do 
produtor rural, respectivamente;

10. Atrair o setor privado via regulamentação federal de PSA, devido a 
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riscos hídricos já percebidos por várias grandes empresas;

11. Reavaliar os benefícios das finalidades do Programa ABC à luz da 
Adaptação às Mudanças Climáticas, a exemplo das finalidades 
ABC Ambiental e Integração, que atuam como medidas mitigado-
ras e adaptativas.

3.2. Atores envolvidos 

Vários atores podem ser vistos como bons exemplos de contextualizar 
um problema e agir para explorar as oportunidades de mudanças e 
melhorias:

1. Liderando o caminho, o Banco do Brasil, ao usar recursos pró-
prios e investir na capacitação de seus colaboradores e asses-
sores técnicos conveniados, permite que a linha ABC fosse dis-
ponibilizada da melhor maneira possível, considerando todas as 
oportunidades de melhoria que estão fora de seu alcance de atua-
ção direta. O Banco do Brasil em parceria com a CNA disseminou 
o Programa ABC via produção de material didático disponibiliza-
do em sítio de internet próprio e organização de eventos em várias 
localidades. Dessa maneira, se tornou responsável por crescen-
tes desembolsos, que se refletem em um market share de mais de 
90% dos recursos desembolsados até a safra 14/15; 

2. O Estado de São Paulo, via Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) 
estruturou algumas iniciativas interessantes, em especial, uma 
com o IPEF (Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais) já men-
cionada. Em breve, os dados que permitiram as análises de via-
bilidade econômica de restauro de RL serão disponibilizados via 
um web-portal, para o desenvolvimento de projetos pré-aprova-
dos pela SEMA, que envolvam a recuperação de Reservas Legais 
(RL), facilitando o processo tanto para o produtor rural como para 
os bancos que desembolsam recursos do Programa ABC. Con-
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siderando que a maioria dos Estados não está preparada para 
implementar as novas regras do Novo Código Florestal e, ainda, 
a falta de conhecimento e capacidade técnica para elaborar pro-
jetos mais complexos, essa iniciativa deve ser ampliada para as 
demais regiões do País. A iniciativa, como ferramenta de capaci-
tação, é exemplar e poderia ser replicada, considerando outras 
finalidades do Programa ABC, em particular para a finalidade ABC 
Integração; 

3. A Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação vem pro-
movendo tal prática há décadas e, de forma encorajadora, de-
monstra como um processo estruturado de disseminação e capa-
citação local e itinerante pode funcionar e obter resultados; 

4. Rede de Fomento à ILPF: Formada pela John Deere, Syngenta, 
Cocamar e Embrapa, busca fomentar sistemas ILPF, tendo como 
meta 20 milhões de hectares usando esse sistema até 2020, meta 
5 vezes superior à estabelecida pelo próprio Plano ABC. Cada 
participante se comprometeu a um aporte total de R$ 2,5 milhões, 
dividido em 10 semestres e estão abertos a novos parceiros;

5. Observatório ABC: Iniciativa voltada a engajar a sociedade no 
debate sobre a agricultura de baixo carbono. Coordenado pelo 
Centro de Estudo de Agronegócios da Fundação Getulio Vargas 
(GVAgro) e desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos 
em Sustentabilidade da FGV (GVces), tem como foco a avaliação 
da implementação do Plano Agricultura de Baixo Carbono (ABC). 
Todos seus relatórios forneceram subsídios para este estudo;

6. ABC Capacitação: Em parceria com a Embaixada Britânica, a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promove 
ações que contribuem positivamente para o desenvolvimento do 
Plano ABC, contando com o patrocínio do Bradesco, da Associa-
ção Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas – ABRAF, e 
com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
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mento (MAPA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e do Banco do Brasil.

Contudo, há ainda bastante espaço para a atuação de outros atores, 
que poderiam contribuir de forma relevante à disseminação do ABC, 
tais como:

7. Associações, Cooperativas, Iniciativas Setoriais, ONGS e afins 
garantem conjunto de oportunidades de melhorias de: i) aprendi-
zado social e formal; ii) comunicação dos benefícios do Programa 
ABC versus práticas tradicionais; iii) disseminação do Programa 
ABC; iv) capacitação de produtores e assessores técnicos acerca 
das finalidades e benefícios do Programa ABC.

8. Instituições de Ensino garantem: i) aprendizado social e formal 
com um maior uso de dias de campo para estudantes, uma maior 
integração entre as disciplinas de ciências agrárias, um contato 
mais próximo dos produtores rurais com especialistas e professo-
res (estudantes poderiam apoiar produtores rurais na gestão da 
propriedade, na elaboração de projetos, monitoramento e análises 
de resultados de implementação de projetos de maneira a ganha-
rem experiência prática e auxiliarem na importante transição para 
uma agricultura de baixo carbono e alta produtividade).

9. Assessores técnicos públicos e privados garantem oportuni-
dades de melhorias de: i) gestão da propriedade rural, incluindo 
serviços de monitoramento; ii) elaboração e execução de projetos 
para o Programa ABC; iii) negócios, devido à inexorável transição 
para uma agricultura de baixo carbono. Porém, isso exige moti-
vação para buscar maior capacitação; iv) uso de dias de campo.

10. Empresas na cadeia de valor garantem: i) apoio técnico e de 
gestão; ii) suporte ao financiamento; iii) redução de riscos na ca-
deia de valor, bem como aumento de produtividade; iv) comunica-
ção dos benefícios do Programa ABC versus práticas tradicionais; 
iv) disseminação do Programa ABC.
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3.3. Atratividade econômica das Linhas ABC Recuperação,  
ABC Integração e ABC Ambiental

1. Evidenciou-se que existem melhoras nas taxas de retorno sobre 
investimento (TIR) e payback dos projetos quando empregadas 
as atividades objeto das finalidades do Programa ABC analisados 
(Recuperação, Integração e Ambiental) em áreas de pastagens 
degradadas, mas que estas melhoras dependem de inúmeras va-
riáveis, em especial, a finalidade ABC Integração, que pode tomar 
diferentes formas. Dentre essas variáveis, o aconselhamento cor-
reto por parte de assessores técnicos é fundamental, tanto para a 
tomada de decisão de qual finalidade é a mais adequada, quanto 
para o alcance dos possíveis bons resultados econômicos. Ain-
da, caso o acompanhamento da recuperação de pastagens não 
seja efetuado corretamente, em particular, a renovação direta, a 
pastagem se degradará em apenas 3 anos. Nessa situação, os 
benefícios do Programa serão apenas temporários e os custos de 
implementá-los poderão ser considerados questionáveis;

2. Comparando a renovação de pastagem com sistemas ILPF, evi-
denciaram-se as grandes vantagens deste sistema sobre o pri-
meiro, tanto do ponto de vista econômico (maiores receitas, meno-
res riscos, maior diversificação de renda, melhor aproveitamento 
da terra e mão de obra), quanto do ponto de vista de benefícios 
ecossistêmicos (resumidos na Tabela 5 do relatório 2, página 26) 
e ainda do ponto de vista social (manutenção do homem no cam-
po; melhores salários; maior estabilidade financeira; redução do 
êxodo rural; fomento ao crescimento local). Notou-se, ainda, que 
sistemas ILPF apresentam, além dos aspectos de mitigação de 
emissões de GEE, aspectos de adaptação às Mudanças do Cli-
ma, pois aumentam a resiliência a extremos climáticos, não só das 
pastagens e dos rebanhos, mas também reduzindo a vulnerabili-
dade do solo à erosão e retendo maior volume de água, reduzin-
do os impactos de eventos como enchentes e alagamentos. Esse 
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último aspecto parece não ter tido a devida atenção até agora e, 
de fato, não foi notado na revisão de literatura, ao menos não de 
forma incisiva; 

3. Contudo, os rendimentos desses investimentos, em especial, os 
relacionados ao pastejo extensivo se mostram bem tímidos, quan-
do se leva em conta o custo de oportunidade e o prêmio de risco 
(ex.: eventos climáticos que afetem a produção; volatilidade dos 
preços de commodities agrícolas, entre outros), evidenciando a 
necessidade de maior suporte para esse setor;

4. O aconselhamento correto por parte de assessores técnicos é fun-
damental para garantir uma correta integração entre atividades de 
recuperação de áreas degradadas, sistemas de ILPF e regenera-
ção de RL e APP usando as atividades econômicas permitidas, 
de acordo com as peculiaridades biogeográficas e ambientais lo-
cais. Essa abordagem sinérgica otimiza a redução de perdas e o 
desempenho econômico do produtor rural, garantindo ao mesmo 
tempo uma melhoria dos serviços ecossistêmicos no médio e lon-
go prazo;

5. Produtores rurais devem se mobilizar com entidades representa-
tivas de classe para que softwares sejam disponibilizados, com a 
capacidade de avaliar corretamente o projeto do ponto de vista 
financeiro, pois apesar dos claros benefícios ambientais obtidos 
pela implantação dos vários sistemas estudados, o retorno finan-
ceiro é insatisfatório quando comparado a outras possibilidades 
de investimento, incluindo títulos atrelados ao Tesouro (considera-
do de menor risco);

6. Para combater a falta de interesse de bancos privados, sugere-
-se que a liberação de linhas de custeio sejam acompanhadas, 
obrigatoriamente, por empréstimos de investimento. A proporção 
entre empréstimos de custeio e investimento visaria convergir os 
interesses de retorno de curto prazo (custeio) dos bancos priva-
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dos com os interesses de médio e longo prazo (investimento) de 
uma agricultura de baixo carbono. Tal percentual precisará ser 
devidamente avaliado e aprovado pelo órgão federal competente 
(Conselho Monetário Nacional – CMN).

3.4. Conclusões

1. Existem claras oportunidades de melhoria no que tange a atrati-
vidade do Programa ABC. Essa tarefa deve envolver diferentes 
atores, visando garantir melhores respostas às diferentes barreiras 
evidenciadas em termos de formação e apoio técnico, cálculo e 
disseminação dos benefícios econômicos e ambientais das ativi-
dades financiadas, arranjo institucional e governança, entre outros.

2. A indicação do caminho correto a partir de sólidos conselhos for-
necidos por assessores técnicos é fundamental, tanto para a to-
mada de decisão sobre qual finalidade é a mais adequada in situ, 
quanto para o alcance dos melhores resultados econômicos das 
atividades implantadas. Um aumento na implantação de sistemas 
ILPF para recuperação de pastagens degradadas – que garan-
tem maiores benefícios ambientais e produtivos de médio e longo 
prazos, quando comparados com os resultados de curta duração 
das atividades de recuperação tradicionais, com a exploração 
econômica sustentável de RL e APP, reduziriam as perdas (cus-
to de oportunidade) e melhorariam o desempenho econômico do 
produtor. 

3. A dificuldade de se compreender todas as externalidades relacio-
nadas à implantação de novas práticas agrícolas de baixo carbono 
representa hoje uma grande lacuna que afeta a disseminação do 
ABC no meio rural. Portanto, o desenvolvimento de uma ferramen-
ta/metodologia de avaliação do projeto ABC de um ponto de vista 
financeiro seria aconselhável para auxiliar o produtor rural durante 
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o planejamento das atividades produtivas, garantindo uma análise 
mais robusta e clara do payback do projeto, quando comparado 
com outras alternativas de investimento. Nessa análise deveriam 
ser monetizados também os eventuais benefícios ecossistêmicos.  

4. Visando aumentar a participação dos bancos privados na dissemina-
ção do Programa ABC, seria oportuno vincular a liberação de linhas 
de custeio (retorno de curto prazo) com investimentos em atividades 
do ABC (retorno de médio e longo prazos), de acordo com uma por-
ção obrigatória fixada pelo órgão federal competente (CMN). 
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4. Viabilidade econômico-financeira da recuperação 
florestal de reservas legais com espécies exóticas 

1. A análise de viabilidade técnica, econômica e financeira do res-
tauro de Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente 
(APP) hídricas, conforme estabelecido no Novo Código Florestal e 
posteriores legislações, foi elaborada em estudo de caso para o 
Estado de São Paulo na bacia de Lençóis Paulista;

2. O Estado de São Paulo, via Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) 
estabeleceu uma parceria com o IPEF (Instituto de Pesquisa e Es-
tudos Florestais). Por meio desta, foram identificadas e seleciona-
das espécies madeireiras e não madeireiras adaptadas às diver-
sas fitogeografias do Estado, com potencial de mercado e com 
informações ecológicas e silviculturais suficientes para a avalia-
ção econômica nas diferentes regiões fitogeográficas e condições 
climáticas, além de seus produtos, mercados e preços. O estudo 
do IPEF assumiu que a condição mais comum seria a recuperação 
de RL em áreas de pastagem degradada;

3. Usando desses dados, analisou-se a viabilidade técnica, econô-
mica e financeira de seis arranjos (máxima e mínima biodiversida-
de tanto para o Cerrado quanto para a Mata Atlântica do Interior, 
contando com espécies não madeireiras e madeireiras específi-
cas para cada bioma; apenas eucalipto no arranjo e apenas serin-
gueira no arranjo para a recuperação de RL e 1 arranjo (apenas 
não madeireiras) para a recuperação de APP. Em todos os casos, 
considerou-se a ocorrência ou não de Pagamentos por Serviços 
Ambientais, e os PSA considerados foram relacionados à água e 
ao carbono. Cada arranjo foi modelado usando as condições da 
finalidade ABC Ambiental, como se apresentam hoje e ainda pela 
linha alternativa do Fundo Clima – finalidade Florestas Nativas, 
também como se apresenta hoje. A Tabela 3 a seguir apresenta a 
composição de cada arranjo avaliado;



27

Arranjo Uso da área % uso 
da área

Angico do 
Cerrado Mutumba Eucalipto Jeriva Guariroba Angico 

Vermelho Canafístula Tucaneiro Taiúba Seringueira

Arranjo 1a (Cer-
rado - máximo 

técnico de árvores 
por hectare)

área para madeireiras 50% 40% 20% 40%        

área para não madeireiras 30%    50% 50%      

área para biodiversidade 20%           

Arranjo 1b (Cer-
rado - mínimo 

técnico de árvores 
por hectare)

área para madeireiras 50% 40% 20% 40%        

área para não madeireiras 30%    50% 50%      

área para biodiversidade 20%           

Arranjo 2a (Flores-
ta Semidecidual 

-  máximo técnico 
de árvores por 

hectare)

área para madeireiras 50%   20%   20% 20% 20% 20%  

área para não madeireiras 30%    50% 50%      

área para biodiversidade 20%           

Arranjo 2b (Flores-
ta Semidecidual 
-  mínimo técnico 

de árvores por 
hectare)

área para madeireiras 50%   20%   20% 20% 20% 20%  

área para não madeireiras 30%    50% 50%      

área para biodiversidade 20%           

Arranjo 3 (Floresta 
Semidecidual 

-  máximo técnico 
de árvores por 

hectare - apenas 
eucalíptos)

área para madeireiras 50%   100%        

área para não madeireiras 0%           

área para biodiversidade 50%           

Arranjo 4 (Floresta 
Semidecidual 

-  máximo técnico 
de árvores por 

hectare - apenas 
não madeireiras)

área para madeireiras 0%           

área para não madeireiras 50%    50% 50%      

área para biodiversidade 50%           

Arranjo 5 (Floresta 
Semidecidual 

-  máximo técnico 
de árvores por 

hectare - apenas 
seringueira)

área para madeireiras 0%           

área para não madeireiras 50%          100%

área para biodiversidade 50%           

Tabela 3. Arranjos florestais avaliados e as composições de espécies e seus percentuais. 
Fonte: Way Carbon.

4. As análises de sensibilidade conduzidas foram: variações nos 
principais custos  (-20% e +20% para homem/hora; homem/má-
quina; formicida); variações nas receitas    (-40% e -20% para es-
pécies madeireiras e não madeireiras); variação no regime tribu-
tário (Pessoa Física Rural e Pessoa Jurídica – Lucro Presumido); 
variações nas taxas de juros (4%; 4,6% e 5%); variações nas taxas 
de desconto (4%; 4,5%; 4,6%; 5%; 6,99%, 7,04% e 7,25%) para 
cálculo do Valor Presente Líquido (VPL); variações nos prazos de 
carência (de 12 à 96 meses) e amortização (de 180 à 300 meses); 
variações relacionadas à cobrança ou não de juros durante o pe-
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ríodo de carência; variações no período de pagamento de PSA 
água (0; 5; 10 e 15 anos); variações na qualidade da recuperação 
(5% ou 10% de replantio) e seu impacto no aumento de custos 
com replantio e redução de receitas de PSA água (valor máximo 
5% ou 10% de replantio; mínimo – 40% de replantio; e valor inter-
mediário – 21% de replantio).

4.1. Conclusões

1. Comparando a finalidade ABC Ambiental com Florestas Nativas, 
ficou evidenciado, em todos os casos, que as condições de ca-
rência e amortização mais favoráveis do Fundo Clima melhoram 
os indicadores de atratividade econômica selecionados. Dessa 
maneira, recomenda-se que a finalidade ABC Ambiental tenha 
suas condições de carência e amortização aumentados, aproxi-
mando-se da finalidade ABC Floresta Comercial, até porque os 
arranjos considerados para recuperação de RL e APP têm um viés 
econômico, são viáveis na maioria dos casos e, logo, não deve ha-
ver descasamento entre receitas, que são de médio e longo prazo 
e desembolsos do produtor rural, que com as condições atuais, 
ocorrem no curto prazo;  

2. Demonstrou-se ainda que, para longos período de carência como 
o da linha do Fundo Clima, que é de 96 meses ou 8 vezes maior do 
que a linha ABC, a capitalização dos juros se torna significante-
mente importante para os resultados finais, melhorando a atrativi-
dade do projeto. Recomenda-se, portanto, que os juros não sejam 
cobrados no período de carência. Estas últimas recomendações 
(maior prazo de carência e amortização e capitalização dos juros 
durante a carência) em conjunto podem contribuir para mitigar o 
principal risco dos arranjos considerados, que, conforme eviden-
ciado, são as incertezas relacionadas às receitas das espécies 
não madeireiras;
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3. Comparando os arranjos de máxima biodiversidade (máximo téc-
nico de árvores por hectare) com o de mínima diversidade (mí-
nimo técnico de árvores por hectare), evidenciou-se que os de 
máxima biodiversidade, seja no Cerrado ou Mata Atlântica, apre-
sentam melhores indicadores e que são, portanto, mais resilientes 
às variações de sensibilidade, explicadas acima. Isso se dá, pois 
os custos de restauração são altos e pouco afetados pela varia-
ção dos custos extras com mudas para os arranjos com máxima 
biodiversidade. Constatou-se isso também, quando foi avaliado o 
impacto de variações na qualidade de restauro (de 5% de replan-
tio para 10% de replantio) nos diversos arranjos. Dessa maneira, 
entende-se que ter um maior número de indivíduos por hectare 
não só abre o potencial para maiores ganhos, mas talvez, mais 
relevante, tal situação mitigue os riscos, seja de aumento de cus-
tos ou reduções nas receitas, tornando o projeto mais robusto. 
Por outro lado, um número excessivo de indivíduos por hectare 
pode comprometer o projeto, em que o máximo modelado alcan-
çou 1.110 indivíduos, que é indicado como limite superior pelas 
pesquisas do IPEF;

4. Comparando os arranjos no bioma Cerrado com os do bioma Mata 
Atlântica do Interior, evidenciou-se que os arranjos com espécies 
da Mata Atlântica apresentam melhores resultados. Em parte, isso 
se deve ao maior número de espécies nativas disponíveis na re-
gião considerada (bacia de Lençóis Paulista) para a Mata Atlânti-
ca (4 espécies) do que para o Cerrado (2 espécies). Além disso, 
o preço de venda de uma das espécies nativa (Taiúba) da Mata 
Atlântica é 33% maior que todas as demais consideradas para 
ambos os biomas. Como o produtor rural não tem poder de es-
colha acerca do bioma em que se encontra, há pouco o que se 
recomendar, a não ser o plantio do número máximo de indivíduos 
para reduzir os riscos do projeto;
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5. Em termos de sensibilidades de custos, o formicida é, em todos os 
casos, o que causa menor impacto nos indicadores de viabilidade 
selecionados e a mão de obra (homem/hora) é a que causa maior 
impacto. Já em termos de sensibilidade das receitas, as espécies 
não madeireiras são a que causam maior impacto, devido à ge-
ração de receitas no curto prazo. Os produtos das espécies não 
madeireiras são perecíveis, devendo ser colhidos no período cor-
reto e independentemente do preço de mercado vigente na época 
da colheita ser vendidos, o que difere das espécies madeireiras, 
que não são perecíveis e aumentam seu valor com o tempo (maior 
diâmetro). Arranjos com as espécies não madeireiras devem ser 
fomentados em conjunto com o desenvolvimento de Arranjos Pro-
dutivos Locais (APL). Dessa maneira, riscos poderiam ser reduzi-
dos por meio da agregação de valor ao produto final, bem como a 
garantia por maior foco regional das assistências técnicas. Apesar 
de não serem o maior risco, as receitas das espécies madeireiras 
podem se beneficiar da mesma maneira de APL e assistência téc-
nica com foco regional;

6. Por meio de APL ou não, grandes empresas do setor privado que 
tenham dentro de sua cadeia de valor produtores rurais que pro-
duzam matéria-prima de seu interesse, podem mitigar os riscos de 
preços por meio de contratos de longo prazo, mesmo que estes 
sejam formados por fórmulas-preço, mas que tenham um piso e 
que este seja suficiente para garantir a sustentabilidade financeira 
do produtor rural;

7. Ainda, um produto de seguro, hoje não existente para restauro de 
RL e APP, poderia ser criado para reduzir os riscos do projeto;

8. Como nos cenários centrais para cada arranjo, à exceção do A3, 
os projetos se mostraram viáveis, não se evidenciou a necessi-
dade de redução na taxa de juros, tendo outros fatores maior im-
portância, em especial prazo e carência alongados em conjunto 
com a capitalização de juros durante o período de carência. Feitos 
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esses ajustes nos termos e condições da finalidade ABC Ambien-
tal, todos os arranjos avaliados se tornam atrativos e viáveis. Cabe 
ressaltar que o arranjo A3, no modelo proposto, compreende ape-
nas um ciclo produtivo, portanto, sugere-se avaliação customiza-
da para empresas integradoras que contemplem ciclos contínuos 
de exploração econômica de acordo com a finalidade comercial 
de interesse;

9. Os arranjos devem variar de acordo com as condições edafocli-
máticas, mas também sociais e individuais. Considerando fatores 
como aversão a riscos e a quebra de paradigma que tais conclu-
sões carregam, entende-se como necessário o desenvolvimento 
de um modelo de negócio que, por meio de arrendamento ou par-
ceria, retire ou reduza os riscos do produtor rural e os transfira 
para quem tem capacidade de lidar com estes. Esses modelos 
de negócios a serem desenvolvidos são bastante comuns para 
outras culturas e, logo, poderiam ser aplicados para a silvicultura 
de nativas em áreas de restauração. Para fomentá-los se faz pre-
mente que sejam divulgados, visto que há um consenso até então 
de que tais projetos geram só custos. 
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5. Conjulgação de Instrumentos de Gestão Econômica 
do Meio Ambiente (IGEMA) e Financiamento 

No que tange à conjugação dos Instrumentos de Gestão Econômica do 
Meio Ambiente (Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA, Créditos de 
Carbono, Certificação, entre outros) no Programa ABC, concluiu-se que:

1. Propriedades rurais que se enquadrem nos PSA identificados po-
derão ter renda extra, o que pode tornar o projeto mais rentável, 
alavancando as finalidades do Programa ABC;

2. No que tange aos instrumentos econômicos de precificação de 
GEE (tributação ou comércio de permissões de emissões), que 
ainda não estão definidos no âmbito nacional, notou-se que am-
bos podem auxiliar o Programa ABC, mas de formas distintas. No 
caso da definição nacional se dar no sentido de um mercado de 
contingenciamento e comercialização de permissões de emissões 
de GEE, e considerando que os setores de agricultura, floresta e 
pecuária sejam fontes de offsets, as propriedades rurais poderiam 
ter uma fonte de renda extra, o que tornaria os projetos mais rentá-
veis e, logo, mais atrativos. Nesse contexto e em busca das fontes 
extras de recursos, haveria ainda o benefício da entrada do setor 
privado, conforme ocorrido no mercado de carbono global;

3. Tal situação poderia ainda apoiar na resolução das questões do 
aconselhamento técnico desde o projeto técnico, sua implementa-
ção até o monitoramento. Contudo, para que o setor privado atue, 
regras claras são imprescindíveis, tanto no âmbito nacional como 
estadual;

4. O setor privado e instituições financeiras poderiam se posicionar 
a favor da precificação de carbono, pois isso permitirá uma me-
lhor avaliação de riscos de suas operações, incluindo para a área 
de seguros, bem como as áreas relacionadas às oportunidades 
de investimentos. Nesse sentido, observou-se a necessidade de 
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acompanhamento do desenvolvimento de metodologias de offsets 
no exterior, bem como o fomento ao desenvolvimento de metodo-
logias nacionais, que atendam às demandas específicas de tec-
nologia e características dos diversos biomas do País que possam 
gerar os resultados esperados de redução de emissão de GEE 
no agronegócio e suas ações sejam passíveis de acreditação no 
âmbito internacional;

5. Dentre os instrumentos de PSA analisados, uma eventual certifica-
ção que encareça o processo não é bem-vinda. Porém, a emissão 
e uso de créditos temporários podem fazer sentido caso a caso e 
não devem ser desconsiderados de imediato;

6. Mais relevante ao produtor e seus assessores é que estes tomem 
conhecimento do vasto valor econômico que trazem para diversos 
stakeholders e para a sociedade como um todo e, dessa manei-
ra, se mobilizem para que sistemas de PSA se multipliquem pelo 
País, incluindo os de precificação de carbono;

7. Existe uma grande correlação entre os tipos de serviços ambien-
tais abrangidos em todos os programas de PSA identificados e as 
linhas do Programa ABC, em especial as linhas ABC Recupera-
ção; ABC integração e ABC Ambiental. Nesse sentido, iniciativas 
de comunicação locais organizadas em conjunto com o Programa 
ABC podem aumentar a abrangência e alcance tanto do Progra-
ma ABC como das iniciativas locais. O mesmo pode ser dito sobre 
iniciativas de capacitação, pois estas já ocorrem nas Unidades da 
Federação onde programas PSA foram identificados;

8. Fomentar PSA pode atrair o setor privado da mesma maneira que 
o MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) trouxe agentes 
interessados no mercado de carbono. Uma visão clara de longo 
prazo sobre o reconhecimento dos benefícios, por meio de um 
mercado de PSA, não só para o produtor rural, mas para a so-
ciedade como um todo, dos serviços ecossistêmicos que estão 
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sendo preservados ou recuperados, poderia criar uma nova cate-
goria de empreendedores, que buscam aliar ganhos econômicos 
com ganhos socioambientais. Podemos agora fomentá-lo para 
atuar nesse setor da economia que pode gerar tantos benefícios 
socioambientais; 

9. Nos arranjos para restauro de Reserva Legal, evidenciou-se que 
o impacto do período de pagamento do PSA água, variando de 5 
anos (central) para 10 ou 15 anos, tem pouco impacto. Seu pa-
pel, no entanto, é crucial, para reduzir os riscos das espécies não 
madeireiras e da eventual cobrança de juros durante a carência, 
pois as receitas PSA água se iniciam logo no primeiro ano. Alinhar, 
portanto, o período de pagamento de PSA água com o período 
de carência até as primeiras receitas não madeireiras é altamente 
recomendável;

10. Nos arranjos para restauro de Reserva Legal, o impacto do PSA 
carbono, por outro lado, é pouco relevante, quando comparado 
ao cenário central sem PSA. Isso se dá devido à premissa adota-
da, que é a de pagamentos a cada cinco anos, mas principalmen-
te porque as receitas do PSA carbono aumentam com o tempo, 
chegando a seu valor máximo no último ano do período de aná-
lise. Portanto, mesmo sendo as receitas nominais do PSA carbo-
no maiores que do PSA água, quando consideradas em um fluxo 
de caixa de longo prazo, seu impacto é bastante reduzido. Nes-
se sentido, uma alternativa seria a antecipação de recebíveis do 
PSA carbono, via uma análise ex-ante do potencial de redução de 
emissão ou sequestro de carbono. Há de se considerar a possível 
melhoria dos preços praticados no mercado de carbono, possível 
consequência do acordo internacional climático que poderá ocor-
rer em 2015, na Conferência das Partes – COP, em Paris, bem 
como o uso de instrumentos econômicos, como a compra de op-
ções visando à garantia de preço mínimo ou alvo futuro.



35

5.1. Conclusões

Parte dos serviços ambientais e ecossistêmicos obtidos por meio da im-
plementação das atividades financiadas pelo Programa ABC – em par-
ticular, as linhas ABC Recuperação, Integração e Ambiental – podem 
ser remunerados pelo IGEMA, representando assim uma fonte de renda 
adicional para o produtor rural não vinculada ao volume produzido. Po-
rém, a falta de um conhecimento claro dos benefícios ambientais entre 
os produtores rurais, assim como a falta de regras transparentes e pa-
dronizadas para quantificação e pagamento desses serviços, represen-
tam ainda uma barreira à conjugação das atividades do ABC e IGEMA.

Nos arranjos para restauro de RL, o estudo demonstrou que o PSA-água 
e PSA-carbono6 são importantes, pois têm o potencial de injetar receita 
nos primeiros anos do projeto, porém seu impacto no fluxo de caixa de 
longo prazo é bastante reduzido, quando comparado com o mesmo 
cenário sem PSA. Essa situação poderia melhorar com o acúmulo de 
conhecimento, a adequada valoração dos serviços ambientais e com 
um possível incremento dos preços praticados no mercado de carbo-
no, como consequência de novos acordos internacionais de políticas 
climáticas.

6 Considerando os valores atuais de mercado dos créditos de carbono (aproximativamente 0,50 
US$, fonte: CTX).
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6. Comentários Finais

O estudo demonstrou que a recuperação de RL é economicamente vi-
ável - quebrando um importante paradigma – além de trazer vastos be-
nefícios para o produtor rural e sociedade como um todo, devido aos 
serviços ecossistêmicos associados a essa atividade. 

O aprimoramento da finalidade ABC Ambiental, por meio do aumento 
do prazo de carência, prazo de pagamento em linha com o crescimento 
das espécies arbóreas e a capitalização dos juros melhoram a atrativi-
dade do restauro e possivelmente estimulariam a tomada dos recursos 
destinados à restauração florestal de RL e APP.

Enquanto o Banco do Brasil e outros agentes estão fazendo sua parte, 
outras questões vão além do poder de atuação direta do setor finan-
ceiro e também dos intervenientes externos da cadeia do agronegócio. 
Essas oportunidades de melhoria são resumidas a seguir, em ordem de 
importância:

1. Reduzir as incertezas jurídicas, como a questão das ADIN e Regu-
lamentação do PRA;

2. Estruturar a cadeia produtiva da recuperação florestal (rede de 
sementes, mudas, plantio, manutenção) – importância de uma po-
lítica nacional;

3. Identificar áreas e players com potencial de formação de APL/
clusters e integração da cadeia produtiva, em especial com rela-
ção ao restauro de Reserva Legal;

4. Usar recursos não reembolsáveis do Fundo Clima / outras fontes 
para alavancagem de recursos reembolsáveis, bem como para a 
gestão e monitoramento dos ganhos sociais, ambientais e econô-
micos da finalidade ABC Ambiental ou mesmo do Programa, como 
um todo;
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5. Gerar novo mercado baseado na silvicultura de nativas, bem como 
sua convergência com outras Políticas, como: Política do Clima; 
Política Energética; Política Ambiental; Política Social e Econômi-
ca; Política Florestal e, é claro, a Política Agrícola;

6. Estruturar modelos de financiamento para restauro de RL integra-
do às cadeias produtivas existentes ou não; 

7. Criar novos produtos financeiros, como seguros para RL;

8. Otimizar os arranjos de restauro de RL apresentados;

9. Por fim, há oportunidades de negócios no médio prazo, oriundo 
de IGEMA, acordos globais sobre o clima e suas repercussões.




