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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-Brasil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água.
O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamento 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 Programa Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco
cidades brasileiras.
O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na concessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da sociedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.
A fim de promover a conformidade com o Novo Código Florestal e atender 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 viabilizar os investimentos por parte do proprietário rural, no tocante à recuperação florestal de Reserva Legal.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternativas 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
Essa análise tem como função avaliar a atratividade das linhas de crédito oferecidas pelo Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono (ABC
Recuperação; ABC integração e ABC Ambiental) a partir da análise da
demanda por recursos e processo de contratação, até a liberação do
financiamento e monitoramento dos resultados, e sua conjugação dos
IGEMAs - Instrumentos de Gestão Econômica do Meio Ambiente (PSA,
Créditos de Carbono, Certificação, entre outros).
Para tanto, este relatório é dividido em 4 capítulos, além desta Introdução.
O capítulo 2 discute os custos e benefícios do atual sistema de distribuição de créditos do Programa ABC. Essa discussão se inicia com
a apresentação do fluxo do processo de liberação de crédito a partir
da demanda do produtor rural. Assumindo que o processo atual já é
eficiente, avalia a atratividade financeira das linhas do Programa ABC
(Recuperação, Integração e Ambiental), apontando os benefícios para
o produtor, bem como para a sociedade. Em seguida, com foco nos potenciais benefícios, discute-se a conjugação de instrumentos de gestão
econômica do meio ambiente com o Programa ABC.
Enquanto o capítulo 3 apresenta uma análise da gestão do Programa
ABC por meio de levantamento de dados com o Banco do Brasil, revisão de literatura e subsídios das análises precedentes, o capítulo 4
apresenta o estado atual e de referência sobre o monitoramento dos
projetos financiados.
O capítulo 5 apresenta as principais conclusões e recomendações com
foco nos agentes financeiros e intervenientes externos. Por último, o capítulo 6 traz as referências bibliográficas utilizadas no trabalho.
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1.1 Metodologia e limitações
O capítulo 3 busca apresentar, por meio de levantamento de dados com
o Banco do Brasil, uma síntese detalhada focada nos seguintes tópicos:
•

Sistema de distribuição dos créditos do Programa ABC (recuperação, integração, ambiental);

•

Verificação da qualidade da comunicação sobre os benefícios
ambientais do programa ABC;

•

Verificação da facilidade de compreensão por um público leigo;

•

Registro de eventuais reclamações sobre mau funcionamento no
atendimento/assistência;

•

Análise do sistema de monitoramento dos resultados de cada projeto e registro das tendências/performances ao longo do tempo
(do projeto);

•

Cálculo do grau de conformidade desses resultados com os objetivos do programa ABC por meio de indicadores.

Constatou-se que muitas das informações não estavam disponíveis de
maneira a permitir que todas as avaliações pudessem ser elaboradas.
Dentro desse contexto é que se limita a análise do capitulo 3.
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2 Custos e benefícios do atual sistema de distribuição
de créditos do Programa ABC
2.1 Modelo Atual
O fluxo do processo de liberação de crédito a partir da demanda do
produtor rural é ilustrado na Figura 1 abaixo, conforme inferido durante a revisão de literatura, incluindo a Cartilha do ABC, produzida pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e Banco do
Brasil - BB. Enquanto as linhas azuis que conectam as partes envolvidas
representam um processo ágil e ininterrupto, a linha em vermelho representa as diversas e eventuais dificuldades que o produtor rural pode ter
ao solicitar a linha de crédito do Programa ABC. Neste capítulo, essas
dificuldades não serão exploradas, assumindo que o processo atual já
é eficiente. Essas dificuldades, por outro lado, serão objeto de análise
no capítulo 3.
Produtor
Rural

Assistência Técnica

Crédito
liberado

Gerente BB

Assessor de Agronegócios
(Agrônomo, veterinário,
zootecnista)

Gerente BB

Análise documental e
de crédito

Processo com dificuldades para avaliação.
Processo ininterrupto – exigências seguidas à risca.

Figura 1. Fluxo de contratação e partes envolvidas.
Fonte: Banco do Brasil.
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Entende-se como custos não somente os custos de equalização, já discutidos no Relatório 2 (páginas 70 e 71), mas também os problemas
socioambientais e econômicos (externalidades negativas) da falta de
implementação desses tipos de projetos. Por outro lado, entende-se
como benefícios os impactos positivos (externalidades positivas, bem
como possíveis incrementos de renda ao produtor) da implementação
dos projetos e tecnologias de baixa emissão. Ambos serão avaliados a
seguir, por meio de revisão de literatura, para cada linha do Programa
ABC (Recuperação, Integração e Ambiental).

2.1.1 ABC Recuperação
2.1.1.1 Introdução - Externalidades positivas de ecossistemas naturais
Os sistemas naturais proveem vários tipos de serviços essenciais, bem
como produtos, que contribuem para o bem-estar humano, além de serem o suporte para a prosperidade econômica (Defra, 2010). No entanto, de acordo com Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA) do inglês
Millennium Ecosystem Assessment (2005), o planeta está experimentando um período de rápida transição, com perdas significativas de biodiversidade e ecossistemas inteiros e/ou suas capacidades de ofertarem
seus diversos serviços ecossistêmicos, ameaçando os sistemas socioeconômicos. A Tabela 1 distingue esses serviços em quatro categorias,
de acordo com relatório do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011).
Tabela 1. Serviços ecossistêmicos: tipos, exemplos e métodos de valoração.
Serviços
Ecossistêmicos

Capacidades Ofertadas

Métodos de Valoração Econômica

Serviços de
provisão

Prover bens, como alimentos; matéria-prima
para a geração de energia; fibras; fitofármacos;
recursos genéticos e
bioquímicos; plantas ornamentais e água.

Reconhecidos, valorados e transacionados pelo Mercado. Métodos de precificação típicas de
mercado (ex.: oferta x demanda).

11

Serviços
Ecossistêmicos

Capacidades Ofertadas

Métodos de Valoração Econômica

Serviços
reguladores

Regulação das condições ambientais como:
a purificação do ar, regulação do clima, purificação e regulação
dos ciclos das águas,
controle de enchentes
e de erosão, tratamento de resíduos, desintoxicação e controle
de pragas e doenças

Não conhecidos pelo mercado,
apesar de os diversos métodos
de precificação já terem sido desenvolvidos (Ver Seroa da Mota,
R, 1997, por exemplo). Várias ferramentas (Ex.: Invest - http://www.
naturalcapitalproject.org/models/
models.html) estão em desenvolvimento visando facilitar a compreensão e internalização por
parte das empresas e sociedade.

Serviços
culturais

Serviços de
suporte

Não conhecidos pelo mercado,
apesar de os diversos métodos
de precificação já terem sido desenvolvidos (Ver Seroa da Mota,
Ofertar
benefícios
R, 1997, por exemplo). Várias ferrecreacionais,
eduramentas (Ex.: Invest - http://www.
cacionais, estéticos,
naturalcapitalproject.org/models/
espirituais.
models.html) estão em desenvolvimento visando facilitar a compreensão e internalização por
parte das empresas e sociedade.
Suportar
processos
naturais
necessários para que os outros serviços existam,
como a ciclagem de
nutrientes, a produção
primária, a formação
de solos, a polinização e a dispersão de
sementes.

Não conhecidos pelo mercado,
apesar de os diversos métodos
de precificação já terem sido desenvolvidos (Ver Seroa da Mota,
R, 1997, por exemplo). Várias ferramentas (Ex.: Invest - http://www.
naturalcapitalproject.org/models/
models.html) estão em desenvolvimento visando facilitar a compreensão e internalização por
parte das empresas e sociedade

Fonte: WayCarbon
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De acordo com Gretchen C. Daily. et al. (1997), o valor total dos serviços
ecossistêmicos examinados (biodiversidade; regulação climática; ecossistemas marinhos; fluviais; florestas e pastagens) chega a dezenas de
trilhões de dólares por ano, que conforme indicado na Tabela 1 ainda
não tem suas metodologias de precificação difundidas e utilizadas.
O termo Serviços Ambientais se refere às práticas humanas que visam
à preservação do meio ambiente por meio da manutenção de serviços
ecossistêmicos e da diminuição do impacto antrópico negativo nos biomas. O Pagamento por Serviços Ambientais será examinado em detalhes
no subitem 2.2. O item trata de políticas que objetivam remunerar, monetariamente ou não, aqueles que conduzem atividade de conservação no
meio agrícola ou urbano e incorporam serviços ambientais às atividades
econômicas para geração de bem-estar social e econômico (ANA, online
- http://produtordeagua.ana.gov.br/Oques%C3%A3oPSA.aspx).
2.1.1.2 Externalidades negativas de áreas degradadas e positivas
da recuperação de áreas degradadas
De acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(2011), 61 milhões de hectares dos 160 milhões de hectares de áreas
de pastagens estão em algum estágio de degradação, sendo uma boa
parte já em estágio avançado (nota-se que dos diversos documentos
analisados há uma grande variância nos valores, o que denota falta de
estrutura de monitoramento adequado). As externalidades negativas da
degradação de áreas de pastagens começam, para Oliveira, I. e Santo H. (veja link), com a ocupação desordenada do solo, gerada pelo
desenvolvimento da fronteira agrícola. Conforme ilustrado na Figura 2
(adaptada de ISA e Embrapa/2013), após a implantação da pastagem,
se a fase da manutenção não for feita de maneira adequada, inicialmente haverá a perda do vigor e da produtividade levando à degradação da
pastagem, que inclui a perda de produtividade, invasão de pragas e doenças, até a eventual compactação, erosão e alta degradação do solo.

13

Fase produtiva

Produção da Pastagem

-N
-N, -P, etc

Fase de manutenção

Perda de vigor
Produtividade

Perda de produtividade e qualidade
Invasoras
Pragas

Degradação da pastagem

Doenças
Compactação
Erosão

Degradação do solo
Tempo
Figura 2. Fases de degradação do solo.
Fonte: ISA e Embrapa (2013).

Esse processo acarreta as seguintes externalidades negativas (perdas
e custos passados para a sociedade como um todo): i) fragmentação
crescente da cobertura florestal nativa e concomitante aumento de
áreas degradadas; ii) perda de biodiversidade; iii) crescentes danos
da matéria orgânica; vi) diminuição da disponibilidade de nutrientes (nitrogênio, fósforo e enxofre) e consequente perda da fertilidade
do solo; v) redução na capacidade de retenção da água pelo solo;
vi) erosão dos solos e consequente perda da fertilidade dos solos;
vii) diminuição na vazão de mananciais hídricos e assoreamento
de córregos, rios e lagos e consequentes impactos negativos para
as demais demandas por água (geração hidroelétrica; pesca; usos
competitivos com a indústria e consumo humano); viii) redução da
viabilidade da atividade agrícola, impactando negativamente a oferta de produtos agrícolas à sociedade; ix) aumento das emissões de
GEE. Todas as externalidades negativas listadas acima deveriam ser
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quantificadas em termos dos custos e benefícios à sociedade e não
somente as perdas individuais do produtor relacionadas à redução de
produtividade e renda.
Para a Embrapa Online. Disponível em: http://www.agrosustentavel.
com.br/downloads/recuperacao_de_pastagens_degradadas.pdf), a recuperação é fundamental para a sustentabilidade da pecuária bovina e
pode ser feita por recuperação direta ou por meio das diversas formas
de integração (recuperação indireta), com a lavoura (iLP) e a integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), que serão examinados no item
2.1.2. Sistemas diretos envolvem três modalidades [Brasil (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2012)]: i) recuperação, que é
o restabelecimento da produção de forragem, mantendo-se a mesma
espécie ou cultivar; ii) renovação, reestabelecimento da produção de
forragem com a introdução de uma nova espécie ou cultivar, em substituição à que está degradada; iii) reforma de pastagem: realização de
correções ou reparos após o estabelecimento de pastagem.
Sejam quais forem as modalidades, a recuperação de pastagens degradadas visa recuperar a capacidade produtiva das pastagens degradadas, incrementando a produção da biomassa vegetal das espécies
forrageiras (por meio da calagem e adubação) e seu manejo racional e,
dessa maneira, beneficiando diretamente o produtor rural, o que será
discutido no subitem 2.1.1.3, bem como amenizando as externalidades
negativas já mencionadas e possivelmente tornando-as externalidades
positivas (benefícios e ganhos passados para a sociedade). Essas externalidades positivas podem e devem, portanto, ser incorporadas nos
diversos tipos de projetos fomentados pelo Programa ABC, o que será
discutido no subitem 2.2.
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2.1.1.3 Impactos econômicos positivos ao produtor rural pela
recuperação de áreas degradadas
Independentemente das técnicas escolhidas como mais apropriadas,
de acordo com as condições da área, suas características primárias,
bem como a cultura do produtor rural, tais técnicas apresentam como
benefícios diretos ao produtor: aumento da produção de silagem e/ou
feno; aumento da produção de forragem da pastagem; recuperação da
fertilidade do solo e sua capacidade de suporte das pastagens, permitindo a utilização de forrageiras mais produtivas e com maior qualidade,
o que por sua vez, leva ao aumento da receita: i) por meio da engorda
mais rápida do animal (redução da idade do abate); ii) maior produção
de leite e; ii) maior capacidade de ofertar produtos durante o período
de seca (Embrapa, online. Disponível em: http://www.agrosustentavel.
com.br/downloads/recuperacao_de_pastagens_degradadas.pdf); iv) aumento da produtividade, ou seja, mais animais por hectare. Há também
benefícios econômicos relacionados à diminuição de custos oriundos
do menor uso de fertilizantes nitrogenados.
A captura dos aumentos de produção e da diminuição de custos pelo
produtor rural, contudo, vai depender das premissas de partida: i) das
técnicas utilizadas; ii) das condições do solo; iii) das necessidades específicas de máquinas e equipamentos; iv) custos regionais de materiais, insumos e mão de obra; v) experiência e capacidade técnica e
de gestão do produtor rural; vi) qualidade e amplitude da assistência
técnica oferecida pelo estado, sociedade civil ou centros acadêmicos
por meio das diversas organizações disponíveis; vii) disponibilidade de
capital próprio, incluindo necessidade ou não de estabilidade do fluxo
de caixa da propriedade; viii) disponibilidade de capital de terceiros, ou
seja, acesso a empréstimos, bem como seus termos e condições.
Essas premissas de partida determinam, portanto, os custos de implementação de um projeto de recuperação de áreas degradadas, que
avaliados vis-à-vis aos possíveis aumentos de receita e reduções de
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custo determinarão a atratividade do projeto. Conclui-se, portanto, que
os impactos econômicos positivos ao produtor rural da recuperação
de áreas degradadas são dificilmente generalizáveis, sendo necessária uma apreciação da viabilidade econômica caso a caso, o que será
examinado no Relatório 5 deste estudo, após levantamento de dados
durante o processo do Relatório 4.
O estudo recente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR,
2013), objetivando a análise financeira de modelos típicos de produção,
com e sem adoção de práticas de baixo carbono, enfatiza em suas
conclusões que: “Os resultados dos projetos seguiram premissas específicas e não devem ser extrapolados para casos particulares. Cada
propriedade e situação financeira de produtores, bem como sua capacidade empresarial, apresentam suas peculiaridades e devem ser
analisadas caso a caso”.
Apesar disso, o estudo do SENAR (2013) que examinou a viabilidade
econômica de seis tecnologias inseridas no Plano ABC (Recuperação
de pastagens degradadas; Integração lavoura-pecuária-floresta; Sistema de plantio direto; Fixação biológica de nitrogênio; Plantio de florestas
comerciais; Tratamento de dejetos animais), no bioma cerrado, oferece
alguns indicadores, bem como resultados interessantes. No que tange
à recuperação de áreas degradadas, o estudo conclui que “A tecnologia de recuperação de pastagens, dentro das premissas utilizadas, demonstrou-se inviável economicamente, portanto, o financiamento dessa
tecnologia isoladamente pode requerer maiores estudos”.
Aponta-se contudo que a análise não levou em consideração os possíveis aumentos de receitas descritos acima, nem tão pouco a redução
dos custos relacionados a fertilizantes, o que indica a fragilidade da
análise, apontando para que estes ganhos sejam incorporados nas análises do relatório 5 deste estudo, além de suscitar questões relevantes a
serem exploradas durante o relatório 4 deste trabalho: Se são inviáveis
economicamente, por que esta é a linha que predomina tanto em números de contratos e volume contratado no Programa ABC? Conforme

17

demonstrado no Relatório do Produto 2, 80% do volume contratado no
âmbito do Programa ABC é justamente para a recuperação de áreas
degradadas.
Em termos de recuperação de área degradada, o estudo compara dois
pontos de partida: i) Solos de pastagens com alta degradação (PDA);
ii) Solos de pastagens com degradação de fertilidade (PDF)– com recuperação de pastagens solteiras por meio de sistema de plantio direto
e recuperação por meio de sistemas convencionais (necessidade de
revolvimento de solos). A diferença de custos em favor do ponto de partida PDF é marginal tanto em termos de investimentos totais (1,81%) e
em termos de investimentos semifixos (2,81%), tornando esse ponto de
partida irrelevante.
Nota-se, contudo, que nesta análise considerou-se que o produtor rural
não teria nenhum tipo de benfeitoria, máquinas, equipamentos e/ou semoventes, apenas a propriedade. Essa premissa, segundo os autores,
visa “uniformizar a análise para fins de comparações do resultado econômico”, no entanto, essa premissa parece ser inadequada à realidade,
em especial, quando considerando que durante o processo de elaboração do relatório 4 deste estudo levantar-se-ão dados de produtores
rurais ativos. A análise parece, contudo, relevante para novos empreendedores, que visam comprar terras degradadas para recuperá-las,
valorizando-as e dessa maneira buscando outro tipo de ganho, que é
a diferença entre o preço de compra da terra e o de venda. Essa nota
serve tanto para as entrevistas previstas no Relatório 4, quanto para a
análise que será objeto do Relatório 5.
Feitas as considerações acima, não surpreende o resultado da análise
do estudo do SENAR (2013) apontar para a aparente inviabilidade econômica do projeto. Estudo do CEPEA (2012), aponta que os resultados
são opostos, ou seja, há retorno financeiro, que conforme o estudo, a
recuperação de área degradada apresentaria uma TIR de 8,3%, bem
acima dos 1,2% do sistema de partida avaliado (pastoreio em área degradada sem manejo adequado). O período de payback foi de 13 anos.
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Apesar da diferença significativamente positiva em termos de TIR, nota-se a baixa atratividade da atividade pecuária, nesse caso, leiteira,
vis-à-vis os riscos envolvidos e de outros investimentos disponíveis no
mercado.
Em termos de benefícios ambientais, o estudo do SENAR (2013) não
quantifica ou compara as reduções de uso de fertilizantes entres as
técnicas de recuperação mencionadas e nem entre seus pontos de partida e, talvez por isso mesmo, não incorporou tal benefício econômico
na análise de viabilidade financeira. No que tange aos benefícios de
redução de gases de efeito estufa (GEE), o estudo do SENAR (2012),
menciona Leite (2012), para fazer tais comparações, e aponta que, independentemente do ponto de partida (PDF ou PDA) ou do método de
recuperação, há uma redução de 6,2 tCO2e por hectare. Não há menção em Leite (2012) se a reação que leva à emissão de óxido nitroso
foi considerada ou não, de maneira que o valor mencionado pode ser
questionável.
De acordo com Barbosa, F. Graça, D. e Souza, G. Online Disponível
em: http://www.agronomia.com.br/conteudo/artigos/artigos_integracao_
lavoura_pecuaria_bovina.htm, os ganhos de produtividade da recuperação de áreas degradadas, não incorporados na avaliação do SENAR
(2013) discutido acima, podem chegar a 8 vezes, saindo de 2 arrobas
(típico do País) por hectare para 16 arrobas por hectare quando a pastagem é bem manejada. Talvez, considerando esses ganhos de produtividade, mesmo que não fossem tão acentuados, a recuperação de
áreas degradadas se mostre atrativa e viável economicamente.
O mesmo estudo, conforme demonstrado na Tabela 2, aponta para os
ganhos de produtividade e desempenho de bovinos recriados, em pastagens renovadas com diferentes estratégias em Brasilândia – MS, citando Barcellos et al. (1997).
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Tabela 2. Estratégia de recuperação de áreas degradadas e impactos na
produtividade.
Estratégia de
renovação

Método

Peso dos
animais
Inicial
(kg)

Taxa de Lotação
(UA/ha = 450 kg
de peso vivo)

Produtividade

Final
(kg)

Chuvas

Seca

(@/ha/ ano)

Renovação
Direta

Calagem e adubação: 1,4 ton de
calcário /ha, 165
kg/ha de super- 177,00
fosfato simples.
Com
manutenção posterior.

388,00

2,55

0,80

19,90

Pastagem
velha

Recuperação
sem manutenção 176,00
posterior

374,00

1,51

0,77

11,90

Pastagem
velha

Manejo da fazenda em pastagem 176,00
degradada.

278,00

1,20

0,60

3,40

Fonte: WayCarbon.

Espera-se poder levantar esses ganhos de produtividade in situ durante
o processo de elaboração do relatório 4 deste estudo e usados para a
avaliação no relatório 5, que conforme a Tabela 3 na próxima página,
são expressivos. O peso final do animal pode chegar a ser 40% maior
na área renovada com estratégia de recuperação direta; a taxa de lotação no período de chuvas chega a ser 113% maior; no período de
secas, 33% maior. Nota-se, por fim, que e a produtividade em termos
de @/ha/ano pode chegar a ser 485% maior do que em uma área de
pastagem degradada.
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Tabela 3. Comparação percentual dos ganhos de produtividade de
acordo com as estratégias de recuperação de área degradada vis-à-vis a
produtividade de pastagens velhas sem renovação.

Estratégia de
renovação

Percentual de
Diferença com relação à pastagem
velha manejada
(peso final - Kg)

Percentual de
Diferença com
relação à pastagem velha
manejada [Taxa
de Lotação
(UA/ha = 450 kg
de peso vivo)]
- Chuvas

Percentual de
Diferença com
relação à pastagem velha
manejada [Taxa
de Lotação
(UA/ha = 450 kg
de peso vivo)]
- Seca

Percentual de
Diferença com
relação à pastagem velha
manejada
(@/ha/ ano)

Renovação
Direta

40%

113%

33%

485%

Pastagem
velha

35%

26%

28%

250%

Pastagem
velha

0%

0%

0%

0%

Fonte: WayCarbon.

Ainda no mesmo estudo, Barbosa, F. Graça, D. e Souza, G. Online. Disponível em: http://www.agronomia.com.br/conteudo/artigos/artigos_integracao_lavoura_pecuaria_bovina.htm, citando Alvarenga (2004), aponta
que caso um programa de manutenção e de pastejo controlado não seja
executado, a nova pastagem se degradará em, no máximo, três anos,
sendo necessário recuperá-la novamente, reforçando a necessidade já
apontada no Relatório 2 de melhorias na capacitação e envolvimento
de técnicos no acompanhamento e monitoramento dos projetos financiados pelo Programa ABC, pois segundo os autores, a manutenção do
pastejo controlado, se contínuo, permite a utilização da nova pastagem
por um longo período (indeterminado), com alta produtividade.
Caso contrário, os benefícios do Programa serão apenas temporários e
os custos de implementá-los poderão ser considerados questionáveis
no melhor caso, ou mesmo inúteis no pior dos casos.
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2.1.2 ABC Integração
Lembrando que uma das finalidades do Programa, conhecida como
ABC Integração, é financiar a implantação e melhoramento de sistemas:
i) integração lavoura-pecuária; ii) lavoura-floresta; iii) pecuária-floresta; iv) lavoura-pecuária-floresta.
A Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) ocorre quando há a
integração de árvores com grãos, forrageiras e animais na mesma área,
diversificando a oferta de produtos e serviços, tipicamente em uma área
que antes só produzia produtos de origem vegetal, animal ou silvícola
isoladamente (ISA e Embrapa (2013).
De acordo com ISA e Embrapa (2013), esses sistemas “têm se mostrado altamente eficazes no aumento da produtividade de bovinos, grãos,
fibras e bioenergia, sem necessidade de abertura de novas áreas. Ou
seja, fazendas que tinham pastagens degradadas, de baixa produção,
quando adotaram esses sistemas, passaram a produzir mais, com diversificação de atividades e produtos. Além disso, contribuem substancialmente para a redução do aquecimento global”.
Para Souza (2005), citado em ISA e Embrapa (2013), para que ocorra
a recuperação de áreas degradadas por meio desse tipo de sistema “é
necessário criar uma íntima relação entre os animais e as plantas, através de um manejo interligado dos animais que, por exemplo, propiciam
esterco que, transformado em húmus, devolve ao solo a força vital que
lhe é retirada pelas plantas, recompondo o fluxo de energia para a manutenção da vida no solo”.
Em termos de benefícios econômicos, o sistema ILPF representa, segundo a Fundação Banco do Brasil. Online, disponível em http://www.
fbb.org.br/data/files/32/03/57/06/C6FBF3101298EBF3BD983EA8/cartilha_ilpf_17_final.pdf, uma grande oportunidade de negócio, pois haveria grande potencial de crescimento nos mercados de grãos, carne e
leite e, especialmente, madeira para fins energéticos (carvão vegetal e
pellets) e outros usos nobres. Segundo o mesmo estudo, a recuperação
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de pastagens por meio do ILPF permite manter de 3 a 6 UA por hectare
no período chuvoso e 1,5 a 3 UA no período seco. Contrastando esses
números com os apresentados na Tabela 2, fica claro a maior produtividade em sistemas ILPF do que apenas quando implementadas técnicas
de recuperação direta. O estudo conclui apontando para os ganhos
de até 10 vezes em sistemas ILPF. “Em uma pastagem revigorada do
sistema ILPF, é possível manter de duas a três cabeças de gado por
hectare, no lugar de, no máximo, uma por hectare na criação extensiva.
Na pecuária extensiva, o produtor ganha de R$ 150,00 a R$ 250,00 por
hectare/ano. Na ILPF, o ganho pode ser de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00
por hectare/ano”.
Para a lavoura, a ILPF reduz a incidência de pragas e doenças, devido
à rotação de cultivares e maior oferta de alimento para o gado, inclusive
na seca. No longo prazo, as florestas se tornam uma renda extra, um
tipo de poupança (se um dos produtos for perdido existem outros, praticamente uma securitização informal).
Como o sistema ILPF pode ser estruturado das mais diversas formas,
variando o tipo de árvores, gado para corte ou leite ou mesmo outros
animais, grande variedade de cultivares, devido à extensão geográfica
nacional e suas diversas caraterísticas climáticas, o sistema pode ser
aplicado de maneira parcial, ou seja, misturando apenas dois dos elementos do ILPF. A seguir discutiremos de forma separada dois elementos de integração por vez, apontando para os benefícios econômicos
para o produtor, além dos ambientais e sociais.
Antes desta discussão, nota-se no que tange a viabilidade econômica dos projetos, que devido a essa enorme diversidade de opções de
projetos ILPF, deverá ser definido em conjunto com o WWF e o BB os
tipos de projetos que serão avaliados no relatório 5 deste estudo para
levantamentos de dados durante o processo de elaboração do relatório
4 deste estudo. Em ISA e Embrapa (2013), consta uma lista completa
de fontes de informações sobre ILPF, que poderão ser usadas uma vez
que as devidas definições sejam feitas.
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Integração Lavoura Pecuária (ILP) ocorre quando se une em uma mesma área a produção de grãos; forrageiras e animais, diversificando a
oferta de produtos e serviços ecossistêmicos [(ISA e Embrapa (2013)].
Alvarenga, (2004) citado em Barbosa, F. Graça, D. e Souza, G. Online. Disponível em: http://www.agronomia.com.br/conteudo/artigos/artigos_integracao_lavoura_pecuaria_bovina.htm, aponta como uma das
principais vantagens desse sistema “que o solo seja explorado economicamente durante todo o ano ou, pelo menos, na maior parte dele,
favorecendo o aumento na oferta de grãos, de carne e de leite a um
custo mais baixo devido ao sinergismo que se cria entre a lavoura e a
pastagem”. Nesse sistema, portanto, as lavouras são utilizadas com o
objetivo de recuperar áreas degradadas pela pecuária, reduzindo ou
eliminando os custos da reforma das pastagens. Na área da pastagem
degradada, cultiva-se grãos por um, dois ou mais anos e, depois, volta-se com a pastagem, que vai aproveitar os nutrientes residuais das lavouras na produção de forragem, trazendo os seguintes benefícios para
o produtor rural: i) melhora das condições físicas e biológicas do solo,
incluindo fixação de carbono e melhor fluxo de água; ii) aumento da
oferta de nutrientes para o pasto, devido à adubação para a agricultura
e logo aumento da fertilidade do solo e produtividade de proteína animal; iii) Produção de pasto, forragem conservada e grãos para alimentação animal na estação seca; iv) redução de custos, tanto da atividade
agrícola quanto da pecuária (menor demanda por defensivos agrícolas
e melhor aproveitamento de mão de obra); v) maior estabilidade do fluxo de caixa e redução de riscos relacionados à monocultura. Para mais
detalhes sobre as diversas técnicas de recuperação de pastagens por
meio da Integração Lavoura – Pecuária, ver Barbosa, F. Graça, D. e
Souza, G. Online. Disponível em: http://www.agronomia.com.br/conteudo/artigos/artigos_integracao_lavoura_pecuaria_bovina.htm.
De acordo com o estudo do SENAR (2013), tal processo em situações
otimizadas apresenta payback variando de 5 a 12 anos com TIR (Taxa
interna de retorno) global (agricultura e pecuária) variando entre 11% e
22%. Em situações não otimizadas o payback aumenta para entre 9 e
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17 anos e a TIR global cai para valores entre 4,47% e 15,48%. A taxa
de desconto usada neste estudo para calcular o VPL (valor presente
líquido) foi de 5% (igual a linha do Programa ABC). Nesse caso, TIRs
menores que 5% indicam que o projeto não é viável. O uso de 5% para
taxa de desconto será objetivo de discussão durante o processo de relatório 4, visto que mesmo financiando 100% das atividades com a linha
do Programa ABC, existe o custo de oportunidade e premium de risco a
ser considerado, ao menos em teoria.
Em termos de benefícios ambientais, o estudo do SENAR (2013) apontou que esse sistema reduz as emissões de GEE entre 3,2 e 4,9 tCO2e
por hectare. Contudo, esses valores são menores do que a recuperação
sem integração, que conforme já apontados acima, mesmo que questionavelmente, são de 6,2 tCO2e por hectare. Comparando esse sistema com pecuária solteira sem fixação biológica de nitrogênio (FBN),
os ganhos são significativos, pois o uso de Nitrogênio (Kg/hectare) cai
de 368 para entre 35 e 66, dependendo do número de áreas alocadas
para agricultura. Porém, quando comparado com a pecuária solteira
com FBN, estes ganhos são pequenos (10% de redução de uso) ou
inexistentes (50% maior uso), novamente dependente da área alocada
para a agricultura.
Integração Lavoura Floresta (ILF) ocorre quando se tem lavoura e
árvores na mesma área, diversificando novamente a oferta de produtos e serviços, tipicamente em uma área que antes só produzia grãos
(ISA e Embrapa, 2013). A consorciação de espécies arbóreas com
cultivos agrícolas pode se dar com cultivares anuais ou perenes. Esse
sistema, bem como a Integração Pecuária Floresta, é uma simplificação de sistemas de Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF). A
combinação de cultivos agrícolas e arbóreos pode ocorrer simultaneamente ou em sequência, permitindo a máxima produção total, melhorando o fluxo de caixa do produtor rural, suavizando os investimentos florestais, que são tipicamente de longo prazo (ex.: 7 anos para
eucaliptos ou 6 anos para seringueira) e melhorando a TIR entre 30%
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e 50%, dependendo do cultivo, além de outras premissas de partida
(Votorantim. Online. Disponível em: http://www.emater.mg.gov.br/portal.
cgi?flagweb=site_pgn_ILPS&grupo=25).
Para a Embrapa (2007), o uso de sistemas agroflorestais é uma importante alternativa de produção, bem como de restauração ecológica. Enquanto como alternativa busca-se intensificar a produção, aumentar a
produtividade por hectare e diversificar a produção entre outros ganhos
econômicos, um sistema ILF pode ter como objetivo também a restauração ecológica, que para a Associação ProScience (2013) “é um caminho para que o ecossistema a ser restaurado alcance sua sustentabilidade com a restauração dos processos ecológicos, e não o resultado
principal”.
Em experiência nesse sentido feita pela Embrapa (2007) na região do
Rio Tapajós, no oeste paraense, árvores como castanha-do-pará, quaruba, tatajuba, freijó e mogno foram plantadas em conjunto com banana,
cupuaçu e outras culturas agrícolas, como milho e feijão. Como resultados positivos ao produtor rural demonstrou-se que a receita do milho
amortizou até 96% do custo total do sistema no primeiro ano e a venda
de banana rendeu o equivalente a 1,4 salário mínimo [que segundo a
Embrapa (2007), é a remuneração anual média de cerca de 10% da população brasileira que vive na zona rural]. Houve ainda a produção de
frutos de cupuaçu, além da pequena floresta formada pelas espécies
arbóreas plantadas, apontando, segundo o estudo para a viabilidade
deste tipo de sistema.
Integração Pecuária Floresta (IPF) ocorre quando há a integração de
forrageiras, animais e árvores, diversificando novamente a oferta de
produtos e serviços, tipicamente em uma área que antes só produzia
proteína animal e forrageiras (ISA e Embrapa (2013). Vários tipos de
árvores podem ser utilizados, possibilitando diversos tipos de sistemas
silvopastoris (frutíferas, madeireiras, não madeireiras, entre outras).
Em termos de benefícios econômicos, a pecuária melhora o fluxo de
caixa do projeto, devido ao longo período de maturação do investimen26

to florestal. Por outro lado, produzir madeira dessa maneira reduz custos relacionados à colheita. Os sistemas silvopastoris fomentam ainda
a maior circulação de riqueza, pois seus produtos favorecem a agroindustrialização (ex.: moveleira; indústria da borracha; madeira energética, entre outros), gerando empregos diretos e indiretos via incrementos
das diversas cadeias produtivas. Devido a todos esses benefícios, tais
sistemas atendem melhor às diversas demandas de certificação de origem e sustentabilidade, agregando valor e criando diferenciais competitivos para esses produtores rurais (Embrapa, 2009).
Devido às diferentes possibilidades de integração de pecuária com árvores e dos diversos pontos de partida e premissas adotadas, como já
mencionados previamente, não é de espantar que os resultados dos
diversos estudos avaliados sejam inconclusivos em relação ao grau de
viabilidade econômica dos projetos analisados.
Um estudo da CNA (2012), em MG, concluiu que a TIR de recuperação
de área degradada com a IPF foi de 7,5% e o payback de 14 anos. Nesse estudo, a pecuária era leiteira.
Outro estudo no Pará (Quaresma, R. et al., online. Disponível em: http://
www.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/45/50) analisou 2
sistemas de IFP, sendo um composto por árvores paricá e outro de teca
em áreas degradadas de pastagem para gado de corte. Para cada uma
das situações comparou-se ainda situações com e sem arrendamento
de terra. Para os quatro cenários criados, os projetos se mostraram viáveis com TIR variando entre 12,82% e 15,68%, sendo o fator mais importante para a variação não o arrendamento de terra para o pastoreio,
mas sim os valores das diferentes madeiras.
Além dos benefícios ambientais já mencionados em outros métodos de
recuperação de áreas degradadas, há no sistema IPF os seguintes benefícios: i) minimização da ocorrência de doenças e plantas daninhas;
ii) aumento do bem-estar animal, em decorrência do maior conforto térmico; iii) maior eficiência na utilização de insumos e ampliação do ba-
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lanço positivo de energia; iv) redução dos riscos de erosão do solo; vi)
melhoria da recarga e da qualidade da água; vii) mitigação do efeito
estufa, resultante da maior capacidade de sequestro de carbono; viii)
promoção da biodiversidade e favorecimento de novos nichos e habitats para os agentes polinizadores das culturas, e inimigos naturais de
insetos-pragas e doenças; ix) intensificação da ciclagem de nutrientes; x) aumento da capacidade de biorremediação do solo; xi) melhoria
da imagem pública dos agricultores perante a sociedade, atrelada à
conscientização ambiental (Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, 2012).
De acordo com a Embrapa (2009), além dos benefícios ambientais mencionados acima, há benefícios sociais importantes, como a manutenção
do homem, em especial os jovens, no campo, devido à demanda periódica e entrada de recursos distribuídos ao longo do tempo na base
florestal (desbastes e colheita final). No caso do plantio de seringueiras,
esse impacto é ainda maior, pois após o início da sangria (em geral 7
anos após o plantio), esta ocorre por 11 meses, não só estabelecendo
o homem no campo, mas dando estabilidade financeira. Considerando
que após o início da sangria esta ocorrerá por ao menos 30 anos, minimiza-se o êxodo rural, fomentando a estabilidade e crescimento regional.
Devido ao treinamento necessário que deve ser dado ao sangrador e
as perdas econômicas de sangrias feitas de maneira incorreta, esse trabalhador tende a receber melhores salários também (Pádua, A. 2008).
Outro aspecto relevante é que sistemas de produção integrados, sejam de qualquer uma das naturezas supracitadas, aumentam a resiliência a extremos climáticas não só das pastagens e dos rebanhos, mas
também reduzindo a vulnerabilidade do solo à erosão e retendo maior
volume de água, reduzindo os impactos de eventos como enchentes e
alagamentos (Embrapa, 2009).
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2.1.3 ABC Ambiental
No que tange a linha ABC Ambiental, o Programa ABC contempla investimentos destinados à: i) adequação ou regularização das propriedades
rurais frente à legislação ambiental; ii) recuperação da reserva legal;
iii) áreas de preservação permanente; iv) recuperação de áreas degradadas e; v) implantação e melhoramento de planos de manejo florestal
sustentável.
Adequação Ambiental / Regularização das propriedades rurais
De acordo com ISA e Embrapa (2013), a adequação ambiental de propriedades rurais é “o conjunto de atividades que visam promover, de
forma planejada, a conservação e recuperação do solo, dos recursos
hídricos e da vegetação nativa, com a finalidade de garantir a sustentabilidade e melhoria da produtividade agrícola. Há uma série de leis que
tratam da adequação ambiental do imóvel rural, as quais regulam desde o uso e descarte de agrotóxicos até a proteção da vegetação nativa,
passando pelas que exigem o licenciamento de atividades que possam
causar poluição do solo ou da água (criação de suínos ou instalação de
granjas, por exemplo)”. Ou seja, a adequação ambiental varia de acordo com a atividade do produtor rural.
Contudo, independentemente do uso do propriedade rural, a lei florestal
(Lei Federal 12651/12 – Novo Código Florestal) se aplica a todos os imóveis rurais, obrigando o produtor rural a proteger parcelas da vegetação
nativa existente ou recompô-las, sendo elas: as Reservas Legais (RLs) e
Áreas de Preservação Permanente (APPs).
No entanto, o Novo Código Florestal amenizou essa obrigação, permitindo, no caso de RLs, que alguns desmatamentos ocorridos anteriormente a julho de 2008 não precisem mais ser recuperados (áreas
com até 4 módulos fiscais – a extensão dos módulos varia de município
para município e pode ser encontrada em: http://www.canalrural.com.br/
pdf/11097027.pdf.
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No caso de APPs que foram desmatadas antes de 2008, a recomposição se dá, considerando a nova Lei, pelo tamanho da propriedade e não
mais pelo tamanho do rio ou do espelho d’água. Para áreas em encosta
é permitido ter plantações florestais, como eucaliptos, pinus, frutíferas
e até pastagens. Mais detalhes sobre todas as alterações relacionadas
ao Novo Código Florestal podem ser encontrados em ISA e Embrapa
(2013), no Manual do Novo Código Florestal elaborado pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais (2013) e no Observatório do Código
Florestal (online, disponível em: http://www.observatorioflorestal.org.br/).
Considerando que a recuperação de áreas degradadas para pastoreio
solteiro ou integrado já foram discutidas nos subitens precedentes e
ainda considerando o objetivo do relatório 5 deste estudo (viabilidade
de recuperação de RLs e APPs hídricas por meio de sistemas agroflorestais), o foco aqui serão os benefícios econômicos da recuperação
dessas áreas de proteção (RLs e APPs) de acordo com o permitido pelo
Novo Código Florestal e resumido na Tabela 4 abaixo.
Tais atividades econômicas são permitidas, pois quanto menor o potencial de regeneração natural do ambiente, maior será o esforço para
recuperação e, logo, os custos. Além disso, ao permitir que alguma atividade econômica seja efetuada nessas áreas de proteção, promove-se
mais facilmente o respeito ao Código Florestal, visto que muitas áreas
que precisam ser recompostas são áreas em produção, que geram renda e emprego.
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Tabela 4. Atividades Econômicas Permitidas para Recuperação de RLs e
APPs em áreas desmatadas até 2008.
Reserva legal

As mesmas atividades de baixo impacto
permitidas em APPs,
conforme descrito ao
lado e ainda o manejo florestal sustentável, desde que autorizado pela Secretaria
de Estado do Meio
Ambiente (SEMA).
Pode ser feito também o plantio de
espécies nativas de
valor.

Áreas de Preservação Permanente

As atividades de baixa impacto ambiental estão descritas no art. 52 do Novo Código Florestal. Dentre estas, as que podem gerar valor econômico são:
i. Coleta de produtos não madeireiros para fins de
subsistência como: castanhas, frutos e sementes
para a produção de mudas.
ii. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos;
iii. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável comunitário e familiar;
iv. Outras atividades similares, desde aprovadas
pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);
v. Atividades de infraestrutura ou de suporte para a
exploração de atividades econômicas como: trilhas para ecoturismo, captação de água, pontes e
vias de acesso, cercas e rampas de acesso para
barcos;
vi. Em pequenas propriedades é permitido ainda atividades de integração agroflorestais com espécies
exóticas: como milho, manga, eucalipto, seringueira, desde que em meio a vegetação nativa de maneira a não descaracterizá-la, preservando suas
funções ecossistêmicas, visando à restauração
ecológica e não apenas objetivando a produção.
Fonte: WayCarbon.

Além das formas de recomposição mencionadas na Tabela 4 acima, a
recomposição pode ocorrer de diversas maneiras. Por exemplo, em áreas dedicadas à pecuária pode ser feito o isolamento da área a ser restaurada para que a regeneração natural ou assistida (intervenções do
produtor) ocorra. No caso de não haver o objetivo de fazer a restauração
com as atividades econômicas permitidas, do ponto de vista do produtor,
perdas econômicas ocorrerão, devido ao custo de oportunidade.
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Dessa forma, o produtor rural deve implantar a regeneração em conjunto com a implementação de sistemas de produção que aumentem a
produtividade, a exemplo das finalidades do Programa ABC (Recuperação e/ou Integração), que conforme já discutido, trazem esse benefício
(apesar de SENAR 2013 concluir, duvidosamente, o contrário no caso
de recuperação de área degradada). É claro que, aliando técnicas de
recuperação de áreas degradadas, incluindo os vários possíveis sistemas de ILPF, com a regeneração de RLs e APPs usando as atividades econômicas permitidas, as perdas podem deixar de existir ou ainda
melhorar o desempenho econômico do produtor rural ao mesmo tempo
em que melhora os serviços ecossistêmicos, de forma geral, e contribui
para o alcance específico do Plano ABC, que é o de reduzir as emissões de GEE.
Como apontado no relatório 2 deste estudo, 80% dos desembolsos têm
sido para recuperar áreas degradadas e apenas 1,44% para a linha
ABC Ambiental (nota-se que esse valor inclui os desembolsos para o
ABC Orgânico). Talvez todos os produtores rurais que tomaram a linha
ABC Recuperação tenham suas RLs e APPs de acordo com o Código.
Porém, não sendo esse o caso, questiona-se se não seria mais sensato
tomar empréstimos para as duas linhas. Alternativamente, talvez o caminho a trilhar na recuperação de áreas degradadas no País, incluindo
RLs e APPs, seja, após melhorar a produtividade de sua pastagem, o
produtor rural ter condições econômicas mais adequadas para cumprir
com o Código Florestal. Abre-se aqui uma ampla gama de perguntas
a serem levantadas durante o processo de elaboração do relatório 4
deste estudo, tanto para os produtores como os agentes financeiros e
assistências técnicas, que podem ajudar no entendimento das causas
da grande predominância da linha ABC Recuperação e da marginal
representatividade da linha ABC Ambiental, bem como permitir a realização das análises do relatório 5.
Essas intervenções variam de acordo com as causas da degradação e
com o potencial de regeneração da área. No caso da regeneração natu-
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ral não ser suficiente para acelerar o processo de regeneração e a área
ainda não tiver o número desejado de plantas ou espécies por hectare,
pode-se realizar o adensamento e/ou o enriquecimento com espécies
adequadas. Enquanto o adensamento visa cobrir espaços na cobertura
da área, o enriquecimento é o processo de introdução de mais espécies,
que pode ser feito incluindo aquelas que tenham retorno financeiro. Os
benefícios ambientais dessas práticas incluem o mais rápido reestabelecimento da vegetação original e a diminuição de espécies invasoras,
logo reduzindo custos do manejo (ISA e Embrapa, 2013).
Em situações onde não há possibilidade de regeneração natural, devem ser feitas intervenções de reflorestamento por meio de plantio
de mudas ou semeadura direta. De acordo com as condições primárias e do bioma uma ampla variedade de consórcios podem ser feitos,
incluindo os diversos sistemas ILF economicamente atrativos. Esses
sistemas, respeitando às atividades apresentadas na Tabela 4 acima,
podem envolver cultivares anuais, como milho, feijão, mandioca, abóbora, consorciados com plantas frutíferas, como o açaí, camu-camu,
bacupari, cacau, cupuaçu e castanheira pequi, baru, marolo, cajuzinho
do cerrado e marmelo e plantas nativas de crescimento rápido, de forma a criar uma vegetação que restaura o ambiente e produz alimento
ao longo dos anos, ou seja, lavoura nos primeiros anos e frutos após o
3° ou 4º anos para algumas espécies e após o 8º ano para outras com
desenvolvimento mais lento, como o pequi e a castanheira, ou espécies
madeireiras que podem ser usadas para lenha, como a teca, o eucalipto e o carvoeiro. O uso de espécies de crescimento rápido e exóticas,
como o eucalipto e a seringueira pode dar retorno a partir do sétimo ano
de plantio, tornando o reflorestamento e adequação atrativos do ponto
de vista econômico (ISA e Embrapa, 2013).
Rodrigues, R. et al.(2012) descrevem um projeto interessante no estado
do Rio de Janeiro - Atlantic Forest Restoration Pact, lançado por mais
de 80 organizações ambientais, corporações, governos, pesquisadores
e produtores rurais, em 2009, totalizando 215 parceiros, o projeto visa
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à restauração ecológica de 15 milhões de hectares até 2050 por meio
da estratégia de ILF. Por meio da implementação de cultivares de curto,
médio e longo prazo em conjunto com a adoção de pagamentos por
serviços ambientais (neste caso, carbono e água), os resultados econômicos superam em muito o custo de oportunidade atual, que é o de
pastoreio em áreas degradadas, incluindo de RL.
Neste estudo, é apontada a importância da precificação dos serviços
ecossistêmicos por meio dos pagamentos por serviços ambientais, que
tornam o fluxo de caixa, durante os primeiros anos do projeto, mais suave. A não existência deles, por um lado dificultaria o projeto, devido à
longa maturidade de espécies de árvores para extrativismo, por outro
lado, no longo prazo, os pagamentos por serviços ambientais foram, no
modelo usado, retirados, demonstrando que o projeto após certo período
não mais necessitaria dessa forma de subsídio, mesmo que justificado.
Por fim, o Código Florestal permite que a regularização das áreas de
proteção ocorra por meio da compensação, que pode ocorrer de três
formas:
1. Contratos entre produtores rurais: mediante assinatura de contrato com proprietário de terra que tenha excedente de RLs por
meio de RL averbada ou contrato de servidão (proprietário registra em cartório decisão de não desmatar – a área excedente é
registrada no CAR – Cadastro Ambiental Rural, que é um mapa
georreferenciado do imóvel registrado em banco de dados eletrônico único do SEMA). Mais detalhes sobre o CAR podem ser
encontradas em ISA e Embrapa (2013);
2. Cota de Reserva Ambiental (CRA): Após a inclusão do imóvel
no CAR, o CRA é emitido pela SEMA atestando que há área de
vegetação nativa excedente. Cada CRA equivale a um hectare de
vegetação nativa e pode ser vendido no mercado, dentro do mesmo bioma e estado (há exceções que devem ser acordadas entre
cada estado e a SEMA, mediante estudos oficiais que compro-
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vem as áreas como prioritárias para conservação), como um título
temporário, o que torna a regularização também temporária. Por
ser temporária, tal transação, que deve ser aprovada pela SEMA,
pode ser interessante para o vendedor, mas dúvidas existem sobre o interesse de compradores, que estarão apenas adiando o
problema e não o resolvendo. A despeito disso, segundo a Bolsa
Verde do Rio de Janeiro (BVRio), pouco menos de 1.000 participantes somando mais de 850 mil hectares de imóveis rurais já estão ofertando CRAs em diversos biomas do Brasil, porém a bolsa
ainda não está em operação. Mais detalhes, incluindo o processo de transação podem ser encontrados aqui: http://www.bvtrade.
org/login/login.do
3. Doação ao estado: áreas inseridas no interior de Unidade de Conservação de domínio público que não tenha sido ainda desapropriada podem ser doadas como forma de compensação também.
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2.1.4 Considerações finais
Até o presente, a análise evidenciou que apesar dos benefícios econômicos ao produtor rural advindos das práticas de baixa emissão expressos por meio das melhorias nas taxas de retorno sobre investimento (TIR) e payback dos projetos, conforme discutido nesta seção, os
rendimentos desses investimentos se mostram tímidos quando se leva
em conta o custo de oportunidade e o premium de risco (ex.: eventos
climáticos que afetem a produção; volatilidade dos preços de commodities agrícolas, entre outros). Assim, evidencia-se a necessidade de
maior suporte para esse setor, seja por meio de futuras reduções nas
taxas de juros, seja pela conjugação de outros instrumentos de gestão
econômica do meio ambiente. Evidencia-se, ainda, a necessidade de
melhores modelos analíticos que possam ser facilmente usados pelo
produtor rural.
A Tabela 5, a seguir, apresenta de maneira sintética as externalidades
negativas causadas pela degradação de terras, bem como os benefícios que as finalidades do Programa ABC analisadas trazem ao serem
implementados tanto para o produtor rural como para uma ampla gama
de partes interessadas na preservação da capacidade dos ecossistemas de manter os serviços que prestam e que contribuem para o bem-estar humano, além de ser o suporte para a prosperidade econômica.
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Tabela 5. Síntese dos custos e benefícios do Programa ABC.
Recuperação de áreas degradadas (RAD) reduz a externalidade
negativa

Impactos positivos da Recuperação de
áreas degradadas (ILFP)

Fragmentação
crescente
da cobertura florestal nativa

Sim, reduz necessidade
abertura de novas áreas

Sim, não só reduz necessidade de
abertura de novas áreas mas aumentam a cobertura florestal

Perda de Biodiversidade

Sim, ver acima

Sim, ver acima

Crescentes danos a matéria orgânica

Sim, o aumento na produção da
silagem, feno e forragem

Sim, como ao lado, mais interação entre animais e plantas

Diminuição da disponibilidade de nutrientes

Sim, devido a aumentos de produção matéria orgânica e redução da erosão

Sim, como acima, mais interação entre
animais e plantas, o que melhora a ciclagem de nutrientes, além da adubação para a agricultura

Perda da fertilidade do solo

Externalidades Negativas
de áreas degradadas

de

Sim, ver acima

Sim, ver acima

Redução da capacidade
de retenção de água pelo
solo

Sim, devido a incrementos da
produção de forrageiras

Sim, como ao lado, mais incrementos
de espécies e arbóreas e cultiváveis
diversos

Erosão dos solos

Sim, devido incrementos
produção de forrageiras

Sim, como ao lado, mais incrementos de espécies arbóreas e cultivares
diversos

da

Sim, melhoria na recarga e qualidade de água

Sim, melhoria na recarga e qualidade
de água

Assoreamento de córregos,
rios e lagos

Sim, reduz a erosão

Sim, reduz a erosão

Aumento da competição de
pelo uso da água

Sim, melhoria na recarga e qualidade de água

Sim, melhoria na recarga e qualidade
de água

Redução da viabilidade da
atividade agrícola

Sim, devido ao aumento da fertilidade do solo

Sim, devido ao aumento da fertilidade
do solo e a diversificação de oferta de
produtos

Aumento das emissões de
GEE

Sim, redução de até 6,2TCOe
por hectare

Sim, varia com o sistema, mas até
4,9TCOe por hectare

Aumento
doenças

Sim, minimização de plantas
daninhas

Sim, como ao lado mais minimização
de doenças

Êxodo Rural

Sim, devido a melhora na qualidade de vida causados pelos
maiores ganhos econômicos

Sim, como ao lado. Adicionalmente
sistemas silvopastoris demandam mão
de obra mais constantes (desbastes) e
ainda melhor treinada a sangria

Aumento da Vulnerabilidade à extremos climáticos
dos rebanhos, pastagens

Sim, reduz a erosão e melhora
a recarga e qualidade de água

Sim, reduz a erosão e melhora a recarga e qualidade de água. Além disso, oferece maior conforto térmico ao
rebanho

Redução da resiliência aos
extremos climáticos dos solos e erosão

Sim, devido a incrementos da
produção de forrageiras

Sim, como ao lado, mais incrementos de espécies arbóreas e cultivares
diversos

Diminuição na vazão
mananciais hídricos

de

pragas

de

e

Fonte: WayCarbon.
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Benefícios Econômicos ao Produtor
Rural RAD / ILFP

Benefícios
Socio-econômicos

Outras partes
Interessada nas
melhorias

Aumento de receitas:
Maior
produtividade
de (ex. taxa de
lotação:
grãos,
fibras e bioenergia); Maior capacidade de oferta
em períodos de
seca.
Engorda mais rápida;
Maior
produção
de leite; Redução
de riscos: Maior
diversidade
de
oferta de produtos;
Diferenciais
competitivos por
meio da crescente demanda de
certificação
de
origem e sustentabilidade; Redução dos custos;
Menor
uso
de
fertilizantes nitrogenados; Menor
uso de defensivos
agrícolas: Melhor
aproveitamento
da mão de obra;
Resultado:
Menor período para
retorno do investimento e maior
Taxa Interna de
Retorno
(TIR);
Maior estabilidade de fluxo de
caixa; Suavização
dos investimentos
de longo prazo
(florestais); Agregação de valores
Intangíveis

Alguns
sistemas
ILFP,
fomentam
a
circulação de
riquezas,
devido a agro industrialização,
gerando
empregos diretos
e indiretos via
incrementos
nas
diversas
cadeias produtivas: Sistemas
IFLP
mantem
o homem no
campo,
evitando o êxodo rural, e a
consequente
migração para
as
periferias
das
grandes
cidades.
Alguns sistemas,
em
particular
o plantio de
seringueira,
requer
mão
de obra mais
qualificada
e
logo
oferece
melhores rendas aos trabalhadores; Maior
retenção
de
água,
menor
erosão, e logo
redução
de
impactos custosos,
como
enchentes
e
alagamentos.

Água quantidade e
qualidade: Exemplos de escassez
e qualidade: Empresas
ligadas
a geração de hidrelétrica; de saneamento e fornecimento de água;
todas as industrias
dependentes
de
água para seus
processos; incluindo
termelétricas,
mineradoras, pesca, entre outras.
Exemplos excesso
de
(tempestades
e temporais etc.);
Setor
Segurador;
Governos Municipais e Estaduais.
Biodiversidade:
Industria
Farmacêutica;
de
fitoterápicos;
de
cosméticos.
Industria Pesqueira e de Alimentos;
Erosão,
perda
de fertilidade e
assoreamento:
Saneamento;
Hidroeletricidade;
Pesca; Agronegócios; GEE:
Toda
sociedade
e setores são impactados hoje e no
futuro.

Considerando a enorme contribuição que tais projetos trazem para a sociedade como um todo (ex.: melhoria no fluxo de chuvas e consequente
redução de enchentes e seus elevados custos para a sociedade, além
de, em muitos casos, redução de perdas para seguradoras), conclui-se
que os custos do Programa ABC, conforme apresentados no relatório 2
deste estudo, são relativamente baixos.
Conclui-se ainda que as diversas formas de Pagamentos por Serviços
Ambientais, que serão objeto de discussão no item 2.2, devem ser, a
princípio, incorporadas no Programa ABC.
Sugere-se que, para tanto, análises de custo benefício social (prática
complexa, mas consolidada em Economia Ambiental) sejam elaboradas
no nível de bacias ou sub-bacias para que os benefícios indicados para
as demais partes interessadas possam ser quantificados, permitindo
ao produtor rural, eventualmente, monetizar a valoração dos diversos
serviços ecossistêmicos apresentados acima. Tal análise daria suporte ainda maior para este setor, seja por meio de futuras reduções nas
taxas de juros ou pela conjugação de outros instrumentos de gestão
econômica do meio ambiente.

2.2 Conjugação de Instrumentos de Gestão Econômica do
Meio Ambiente e o PROGRAMA ABC

Introduzido no desenho da Fase 2 (2009-2014) do Programa Nacional
do Meio Ambiente II (PNMA II), o subcomponente Instrumentos Econômicos “visa fortalecer e apoiar os estados na formulação e implantação
de instrumentos econômicos para a Gestão Ambiental como forma de
melhorar a gestão ambiental estadual e contribuir para a sustentabilidade ambiental, econômica e social” (MMA, 2009). Segundo o MMA
(2009), instrumentos econômicos para a gestão ambiental são:
“Estratégias de intervenção pública, mecanismos que atuam na esfera
econômica e buscam minimizar as falhas de mercado, direcionando-o
rumo à melhoria da gestão e à sustentabilidade ambiental. Isso pode
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ser conseguido por meio de incentivos e/ou desincentivos que atuem
sobre os atores, de modo a provocar alterações no comportamento, influenciadas pela racionalidade econômica. A principal vantagem do uso
de instrumentos econômicos aplicados à gestão ambiental é a redução
dos custos de fiscalização se comparados com os mecanismos de comando e controle. Os instrumentos econômicos visam internalizar os
danos ambientais na lógica econômica, de modo a fazer com que as
medidas ambientalmente mais amigáveis sejam privilegiadas pelas leis
do mercado.”
Essa internalização pode ser feita de diversas maneiras, como: “favorecimento na obtenção de créditos, isenção de taxas e impostos, alocação de receitas em programas especiais, fornecimento preferencial de
serviços públicos, disponibilização de tecnologia, capacitação técnica,
subsídio a produtos, além de garantias de acesso a mercados ou programas especiais, entre outros”. Nesse sentido, o Programa ABC não
deixa de ser uma forma desses instrumentos.
No entanto, o que se discutirá, a seguir, são os mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais (carbono, água, biodiversidade, uso do
solo), incluindo os instrumentos econômicos de Gestão de GEE, autorregulação por meio de certificação e outros ativos ambientais relevantes
para o Programa ABC. O foco principal desta discussão será avaliar a
possibilidade e os potenciais benefícios de uma eventual conjugação
desses outros mecanismos com o Programa ABC.
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2.2.1 Pagamentos por serviços ambientais (PSA)
2.2.1.1 Conceitos chave
A ideia básica de mecanismos de PSA é que usuários ou beneficiários
compensem aqueles que estão salvaguardando os serviços ecossistêmicos (DEFRA, 2010). Além dessa característica chave, PSA podem
variar de acordo com as especificidades dos serviços ecossistêmicos,
como por exemplo: serviço único (Ex.: sequestro de carbono); serviços
múltiplos (Ex.: carbono mais biodiversidade). No caso das finalidades
do Programa ABC analisadas, demonstrou-se os serviços múltiplos envolvidos na implementação dos projetos financiados, conforme resumido na Tabela 5 acima. Apontou-se que estes serviços não estão sendo
objeto de contabilização, mas que deveriam.
PSA podem variar também de acordo com a origem dos recursos financeiros (demanda), que pode ser pública ou privada e, ainda, variar de
acordo com a forma de pagamento, que pode ser baseada no resultado
alcançado ou pela adoção de certas práticas, sendo este o caso do
Programa ABC.
A Figura 3, a seguir, exemplifica de maneira simples um sistema de PSA
pela recomposição de uma APP hídrica.
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Externalidades Positivas

Gestão de área
agricultável

Recomposição APPs
hídricas

Pagamentos por
serviços ambientais

Lucros Privados

Controle de Enchentes

Biodiversidade

Pagamentos

Qualidade da água

Figura 3. Exemplo simplificado de um sistema PSA.
Fonte: adaptado de DEFRA, 2010.

Na Figura 3 acima, a primeira coluna mostra o exemplo de uma área
de agricultura gerida para fins de lucros privados, que não respeita a
manutenção de APPs hídricas. Contabilizando as externalidades positivas criadas pela sua restauração. Na segunda coluna, há uma queda
nos lucros privados, oriunda da cessação de exploração da APP. Essa
queda pode ser compensada por meio de pagamentos por serviços
ambientais e/ou implantação de atividade econômica permitida por Lei.
2.2.1.2 Conjuntura nacional
Usando este conceito, uma série de programas, projetos e estudos tem
sido elaborada com vista a incentivar e recompensar a proteção de biomas, biodiversidade, mananciais, sequestro de carbono, entre outros, e
em geral implementados no nível local ou regional. O mercado de car-
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bono, que será discutido em seguida é, sem dúvida, o maior exemplo
de um sistema de PSA internacional em funcionamento.
De acordo com MMA (2009), dentre os princípios de gestão ambiental que
se busca estimular no País estão a gestão integrada, parcerias e “ação
descentralizada, visando uma abordagem mais efetiva para lidar com
problemas atuais e agir preventivamente para evitar problemas futuros”.
Dentro dessa visão descentralizada é que se tem desenvolvido no País
diversas iniciativas estaduais, conforme apontado no relatório Diagnóstico da legislação e regulamentação federal e estadual, relacionados à
conservação do bioma Cerrado (Governo de Goiás, 2012), gentilmente
cedido por Ludovino Lopes Advogados referente à Consultoria e Assessoria Jurídica e Financeira para Elaboração e Implementação de Sistema de Conservação Ambiental Baseado em Mecanismos de Mercado
no Estado de Goiás, projeto apoiado pelo Banco Mundial.
De acordo com esse relatório, 8 estados já estão com Leis de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e 2 estados com Projeto de Lei de
PSA. O relatório evidenciou a ausência de regulação no que se refere
a mecanismos de mercado que integrem os conceitos de serviços ambientais como um todo ou mesmo de REDD no âmbito federal, apesar
de haver “claros sinais disso, devido aos projetos de lei em trâmite no
Congresso, pretendendo regulamentar ações de REDD, Serviços Ambientais e Carbono”.
A recente conferência de Varsóvia (COP19) representou uma nova etapa para REDD+, estabelecendo definitivamente que os pagamentos
são realizados com base em resultados já alcançados (a posteriori com
base em desempenho e não com base em expectativa) em relação a
indicadores previamente definidos. Dessa forma, os esforços de mitigação de países em desenvolvimento no setor florestal serão reconhecidos internacionalmente e devidamente recompensados de acordo com
os resultados alcançados (Krug et al., 2014). Dentre as várias fontes
que financiam o REDD+, o Fundo Verde para o Clima (GCF na sigla em
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inglês) tem papel chave na canalização dos recursos, definindo forma
e volume que serão oferecidos por resultados; uma vez definido como
estes serão apresentados e reconhecidos pela UNFCCC, outras instituições financeiras interessadas em financiar REDD+ poderão passar
também a oferecer pagamentos por resultados. No nível internacional
o REDD+ não tem uma abordagem baseada em projetos, apresentando uma arquitetura voltada para o pagamento por resultados de ações
nacionais. Por essa razão a COP19 reconheceu que os países em desenvolvimento poderão indicar quais projetos serão os receptores de
pagamentos por resultados em seu nome, seguindo critérios a serem
definidos nacionalmente. O marco de Varsóvia adiou a discussão sobre
offseting para o futuro; o Brasil e diversos países em desenvolvimento
manteve firme a posição de que o REDD+ não deve ser utilizado para
cumprimento de obrigações de mitigação dos países desenvolvidos.
Os pagamentos por resultados efetuados por meio do GCF serão uma
abordagem de não mercado, baseada na transferência direta do recursos para países em desenvolvimento. No Brasil, o Grupo de trabalho
Interministerial de REDD+ preparou a proposta preliminar de Estratégia Nacional de REDD+, que foi entregue ao GEx (grupo executivo do
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima) para apreciação em
2013. Essa proposta deverá ser atualizada com os elementos definidos
na COP19, no que se refere ao sistema de informações sobre salvaguardas, níveis de referências e elaboração do anexo técnico para verificação dos resultados (Krug et al., 2014).
Da análise das legislações estaduais, o relatório evidenciou que os estados do Acre, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro têm legislação
com determinado grau de regulação de mecanismos de mercado, mas
que ainda não dispõem de “uma regulação completa entre oferta e demanda de ativos ambientais e de uma estrutura que permita a efetiva
troca/compensação de ativos ambientais”. Essa incompletude, continua
o relatório, inviabiliza “a operacionalização de eventual (is) mercado(s)
de ativos ambientais”. Por um lado, os estados do Acre e do Amazonas
determinam instrumentos que permitem a oferta de ativos ambientais,
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por outro, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro buscam regular
a demanda. Dessa maneira, o relatório sugere que uma cooperação
subnacional entre esses estados (ofertantes e demandantes) poderia
se tornar pioneira na criação de um mercado interno efetivo. Alternativamente, o relatório destaca o potencial do estado de Goiás em inovar no
sistema jurídico-legal nacional: “Isto porque o estado de Goiás apresenta características tanto de estado ofertante de ativos ambientais quanto
de demandante destes ativos”.
Portanto, sob o ponto de vista de origem dos recursos, o desenvolvimento
de PSA estaduais não está se dando e nem se dará em grande escala a
partir da iniciativa privada (ao menos enquanto os aspectos legais não forem equacionados), mas sim de recursos dos governos em suas diversas
esferas, limitando a abrangência e escopo de sistemas de PSA.
A Tabela 6 a seguir apresenta sumário das principais características dos
sistemas de PSA estaduais vigentes no País, elaborado a partir de três relatórios, a saber: do relatório supracitado sobre a implantação de PSA no
estado de Goiás; Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica:
lições aprendidas e desafios (MMA, 2011); e Marco regulatório sobre pagamento por serviços ambientais no Brasil (IMAZON; FGV. CVces, 2012).
No âmbito federal, o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Água (online. Disponível em http://produtordeagua.ana.gov.br/)
conta, segundo dados disponíveis no site, com 14 projetos envolvendo
parcerias entre municípios, governos estaduais, ATERs, empresas privadas, fundações e organizações civis.
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Tabela 6. Sumário dos sistemas de PSA estaduais vigentes no País.
Estado

Programa

Bolsa Floresta, que é dividido em 4
Amazonas componentes:
Familiar; Associação; Renda;
Social.

Acre

Acre

Certificação de
Unidades Produtivas Familiares: envolve
a
concessão
de selos progressivos
de
acordo
com
o alcance de
metas.

Gestor do Programa Abrangência do PSA

Valor pagamentos
Familiar: R$600/família/
ano; Associação: R$60
mil/Unidade de Conservação - UC/ano; Renda:
R$154mil/UC/ano
Social:R$158mil/UC/ano.
(Valores médios - 2010

Origem dos Recursos

Público e Privado - doações
para fundo permanente (só
investe rendimentos e não
o principal). R$20 milhões
do Estado do Amazonas +
R$20 milhões do Bradesco
e + da R$20 milhões da Coca-Cola (dados de 2010).

Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em Parceria
Público-Privada
com a SEMA (Secretaria de Estado de Meio
Ambiente).

Manejo sustentável - comunidades tradicionais,
que prevê ainda serviços
como: água; biodiversidade; carbono, entre
outros.

Comitê formado pela
SEMA, Seaprof (Secretaria de Estado de
Extensão Agroflorestal
e Produção Familiar),
entre outras secretarias
estaduais

R$500/produtor/ano no
primeiro ano; R$600
após e até 9 anos, deRecuperação e manejo pendendo do alcance
sustentável de áreas des- de metas e obtenção Recursos
matadas. Produtor rural dos diferentes selos por estado.
com até 150 hectares.
meio do processo de
certificação, que demonstre a evolução do
manejo sustentável.

Gestão pública compartilhada entre o Instituto
Sistemas de In- de Mudanças Climáticentivo a Servi- ca (IMC) e dividida em
ços Ambientais comissões:
científico;
- Sisa
ouvidoria; e agência de
desenvolvimento de serviços ambientais.

Carbono; biodiversidade; sociobiodiversidade;
água; regulação do clima; conhecimento tra- Não especificado.
dicional; beleza cênica;
conservação e melhoramentos do solo.
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próprios

Monitoramento
2 tipos: um da gestão
feito pela consultoria
PwC; e um dos estoques de carbono florestal e biodiversidade.

Levantamentos in situ
e
acompanhamento
contínuo por meio de 4
do
a 5 visitas anuais com
produção de pareceres
técnicos que são encaminhados a Seaprof.

Apenas o de carbono
por meio de monitoramento de cobertura
florestal e mensuração
das reduções de emissões de GEE oriundas
Diversas fontes públicas e de desmatamento e
privadas, nacionais, inter- degradação florestal a
nacionais e multilaterais.
partir de uma linha de
base a ser estabelecida. Prevê relatórios a
autoridades nacionais
e internacionais elaborados por auditorias externas independentes.

Estado

Programa

Espírito
Santo

Programa de
Pagamento
por
Serviços
Ambientais
(PPSA)

Gestão pública feita
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos
(Seama).

Conservação e melhoria
dos solos e dos recursos
hídricos;
conservação
e incremento da biodiversidade; e mudanças
climáticas.

Bolsa Verde

Gestão pública por meio
de um Comitê formado
por 6 instituições do poder executivo estadual e
convidados de 2 federações de produtores e
trabalhadores rurais.

Recuperação,
preservação e conservação
de áreas necessárias à
recarga de aquíferos;
áreas necessárias à proteção da biodiversidade;
conservação de áreas
necessárias à proteção
das formações ciliares.

Minas
Gerais

Paraná

Bioclima
Paraná

Gestor do Programa Abrangência do PSA

Gestão
pública
compartilhada

Valor pagamentos

No máximo 510 Valores de
Referência do Tesouro Estadual (VRTEs)
por hectare por ano.
Em 2012, 1 VRTE =
R$2,2589.
Ou
seja,
R$1.152,04/hectare ano.
Remuneração crescente
de acordo com a propriedade: propriedades
que necessitam de adequação de RLs e APPs;
propriedade que já estão adequadas; propriedades que preservem
áreas de proteção acima
dos limites estabelecidos por lei. O repasse
máximo é de R$ 200,00/
hectare / ano, durante um período de cinco
anos.

Visa à manutenção de
serviços ecossistêmicos,
à preservação e à restauração de processos
ecológicos
essenciais,
e
ao manejo sustentável Não especificado.
das espécies, incluindo
ações de mitigação e
adaptação às alterações
decorrentes das mudanças do clima.
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Origem dos Recursos

Fundo estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo
(Fundágua - 3% dos royalties do petróleo e gás natural). Doações de pessoas
físicas e jurídicas. Órgãos
Multilaterais.

Monitoramento
Seama faz avaliação
anual e emite parecer
técnico comprovando a
adequação da propriedade rural às cláusulas
contratuais.

Recursos próprios do Estado. Doações de pessoas
Não especificado.
físicas e jurídicas. Orgãos
Multilaterais.

Recursos próprios do Estado. Biocrédito constituído
pelo Fundo Estadual do
Meio Ambiente (Fema) e o
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH/PR).

Não
especificado,
além da instituição do
Cadastro de Pagamento por Serviços
Ambientais
(CPSA)
como um dos mecanismos de verificação da
prestação dos serviços
ambientais.

Estado

Rio de
Janeiro

Santa
Catarina

Programa

Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais
(PRO-PSA).

Programa Estadual de Pagamento
por
Serviços Ambientais (Pepsa)

Gestor do Programa Abrangência do PSA

Valor pagamentos

Conservação e recuperação da qualidade e
da disponibilidade das
águas; ii) conservação e
recuperação da biodiverGestão Pública sob cosidade; iii) conservação e
ordenação da Secretarecuperação das faixas Não especificado.
ria de Estado de Meio
marginais de proteção; e
Ambiente.
iv) sequestro de carbono
originado de reflorestamento das matas ciliares, nascentes e olhos
d’água.
Depende do enquadramento dos serviços em três classes:
i) recebimento de 100%
do Valor da Unidade de
Referência; ii) recebimento de 50%; e iii) recebimento de 20%. Nas
Preservação, conservaclasses i e ii será dada a
ção, manutenção, proteprioridade aos proprietáGestão pública feita pelo ção,
restabelecimento,
rios rurais que atendam
Comitê Gestor do Pepsa, recuperação e melhoria
às diretrizes da Política
que inclui instituições dos ecossistemas que
Nacional da Agricultura
públicas do Estado, bem geram serviços ambienFamiliar e Empreendicomo empresas estadu- tais por meio dos seguinmentos Familiares Ruais e representantes da tes Subprogramas: i) Unirais. Cada Unidade de
sociedade civil.
dades de Conservação;
Referência tem o valor
ii) Formações Vegetais; e
equivalente a 30 saiii) Água.
cas de milho para cada
hectare por ano da propriedade, fixado conforme avaliação de preço
mínimo
estabelecido
pela Política de Garantia
de Preços Mínimos do
governo federal.
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Origem dos Recursos

Monitoramento

Fundo estadual de Recursos Hídricos (FUNDRH).
Doações de pessoas físicas e jurídicas. Orgãos
Multilaterais.

Não especificado, além
da instituição do Cadastro de Pagamento
por Serviços Ambientais (CPSA) como um
dos mecanismos de
verificação da prestação
dos
serviços
ambientais.

Recursos próprios do Estado. Fundo estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (Fepsa). Doações
de pessoas físicas e jurídicas. Órgãos Multilaterais.

Prevê um Sistema de
Informações
Gerenciais para fins de controle, monitoramento e
avaliação dos serviços
ambientais. Além disso,
será realizado um Cadastro Estadual de PSA.

Estado

Programa

Gestor do Programa Abrangência do PSA

Gestão pública e compartilhada. Coordenado
pela Sema e implementado por suas unidades,
com a participação da
Programa de Cetesb, da Fundação
São Paulo Remanescen- Florestal, do Comando
tes Florestais
de Policiamento Ambiental, da Polícia Militar,
da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.

i) Conservação de remanescentes florestais; ii)
recuperação de matas
ciliares e implantação de
vegetação nativa para
a proteção de nascentes; iii) plantio de mudas
de espécies nativas e/
ou execução de práticas
que favoreçam a regeneração natural para a
formação de corredores
de biodiversidade; iv)
reflorestamentos
com
espécies nativas ou com
espécies nativas consorciadas com espécies
exóticas para exploração
sustentável de produtos
madeireiros e não madeireiros; v) implantação
de sistemas agroflorestais e silvipastoris que
contemplem o plantio de,
no mínimo, 50 indivíduos de espécies arbóreas
nativas por hectare; vi)
implantação de florestas comerciais em áreas
contíguas aos remanescentes de vegetação
nativa; e vii) manejo de
remanescentes florestais
para controle de espécies competidoras.

Valor pagamentos

Origem dos Recursos

Os valores a serem pagos são proporcionais
aos serviços prestados
considerando a extensão e características da
área envolvida, os custos de oportunidade e
as ações efetivamente
realizadas, não podendo Fundo estadual dePrevenexceder a 100 Unidades ção e Controle da Poluição
Fiscais do Estado de (Fecop).
São Paulo (Ufesp)/hectare/ano e 5.000 Ufesp
por participante/ ano.
1 Ufesp = 18,44. Logo
o valor por hectare/ano
máximo é de R$ 1.844
e por participante/ano
R$ 92.200.

Fonte: WayCarbon.
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Monitoramento

O Programa de Remanescentes
Florestais
institui os seguintes instrumentos relacionados
à verificação e monitoramento: i) Inventário
Florestal da Vegetação
Natural do Estado de
São Paulo a cada três
anos; ii) Cadastro de
Remanescentes Florestais do Estado de São
Paulo; e iii) Plano de
Fiscalização Integrada
dos
Remanescentes
Florestais.

2.2.1.3 Benefícios ao Programa ABC
Nota-se na Tabela 6 acima algumas semelhanças e diferenças entre os
programas de PSA identificados. Em termos de gestão são semelhantes, sendo as estruturas formadas por uma gama de órgãos públicos,
incluindo em alguns deles a formação de comitês gestores em sua estrutura. Em Santa Catarina e Minas Gerais, destaca-se a participação da
sociedade civil organizada. No Acre destaca-se a parceria Público-Privada instituída e a grande transparência estabelecida pelo sistema de
controle da gestão dos recursos.
Nota-se ainda a incipiência dos sistemas de monitoramento, com destaque para os estados do Amazonas e Acre, que parecem ter evoluído
mais nessa questão, seguidos pelo estado de São Paulo, que propõe
uma abordagem macro de monitoramento, distinta dos demais sistemas identificados. Observa-se que muitos estados constituíram Fundos
Específicos, que permitem a participação do setor privado, porém, a
predominância da origem dos recursos são orçamentárias, complementadas por diversas fontes de origem arrecadatória. Destaca-se aqui o
Acre novamente, devido ao fundo permanente criado, que busca a sustentabilidade econômica do programa PSA local.
Em termos de benefícios para o Programa ABC, que é o foco desta
análise, observa-se que 3 tipos de serviços ambientais são abrangidos
em todos os programas identificados: i) carbono; ii) biodiversidade; e
iii) recursos hídricos. Estes serviços, por sua vez, são facilmente correlacionadas às externalidades positivas criadas pela implementação
das finalidades do Programa ABC analisadas anteriormente, incluindo a
correlação entre o Programa ABC e o Programa Bolsa Verde de Minas
Gerais, que têm como foco a melhor gestão de recursos hídricos.
Dessa maneira, o Programa ABC pode se beneficiar de diversas maneiras. Em primeiro lugar, o benefício econômico deve ser salientado:
propriedades rurais que se enquadrem nos PSA identificados terão uma
renda extra, o que pode tornar o projeto mais rentável, alavancando as
finalidade do Programa ABC.
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Em segundo lugar, uma aproximação com os gestores dos programas
PSA estaduais poderia identificar não só mais facilmente tomadores
de crédito, mas também áreas prioritárias para os respectivos estados. Ainda, nesses estados, devido às estruturas criadas, o processo
de contratação até a liberação do financiamento e monitoramento dos
resultados poderiam ser facilitados.
Iniciativas de comunicação locais organizadas em conjunto com o Programa ABC podem aumentar a abrangência e alcance tanto do Programa ABC como das iniciativas locais. O mesmo pode ser dito sobre
iniciativas de capacitação, pois estas já ocorrem nos estados onde programas PSA foram identificados.
Portanto, sugere-se que bancos, em particular o Banco do Brasil, interessados em aumentar a distribuição dos créditos do Programa ABC,
se aproximem dos atores regionais relevantes para realizarem os potenciais benefícios mencionados acima, das sinergias entre as iniciativas
estaduais e a Federal (Programa ABC). Nesse contexto, se faz valer
a mesma recomendação com relação ao Programa Produtor de Água
criado pela Agência Nacional de Águas (ANA), em 2001, em especial,
pois segundo o MMA (2011), o “principal desafio do programa ainda é
encontrar fontes de financiamento, razão pela qual o Programa Produtor
de Água privilegia projetos, em que a comunidade local esteja disposta
a investir no pagamento pelos serviços ambientais”. Tais conclusões e
recomendações subsidiarão o processo de desenvolvimento do relatório 4 deste estudo.
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2.2.2 Acordos internacionais e os instrumentos econômicos
relacionados às emissões de Gases de Efeito estufa (GEE)
2.2.2.1 Introdução
Em 1992, durante a Rio-92, foi estabelecida a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC – United Nations
Framework Convention on Climate Change), um acordo internacional,
cujo intuito é a estabilização das concentrações atmosféricas de gases
de efeito estufa (GEE) em níveis que previnam as interferências antropogênicas danosas no sistema climático. Dessa forma, os países passaram a cooperar para limitar o aumento da temperatura média global e
para lidar com os impactos advindos das mudanças do clima decorrentes desse aumento da temperatura.
Em 1997, o Protocolo de Kyoto foi aberto a assinaturas, com o objetivo
de vincular legalmente os países desenvolvidos a metas de redução de
emissões GEE. O Protocolo entrou em vigor em 2005, e seu primeiro período de compromissos ocorreu entre 2008 e 2012. O segundo período de
compromisso iniciou-se em 1º de janeiro de 2013 e terminará em 2020.
O Protocolo de Kyoto estabeleceu limites de emissão para os países
desenvolvidos (incluídos no Anexo I da UNFCCC) e lançou mão de mecanismos de mercado para o alcance de seu objetivo; ao instituir o MDL
(Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), a IC (Implementação Conjunta) e o Comércio de Emissões, o Protocolo conferiu apreciação econômica à redução de emissões e ao sequestro de GEE, gerando oferta e
demanda por créditos de carbono.
No contexto dos preparativos e como desdobramento da COP 15 (Conferência das Partes), em 2009, o Brasil instituiu a Política Nacional sobre
Mudança do Clima (PNMC). Essa política visa à redução das emissões
antrópicas de GEE e prevê o estímulo ao desenvolvimento do Mercado
Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE).
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No final de 2011, por Portaria do Ministério da Fazenda, foi instituído o
GTI (Grupo de Trabalho Interministerial) sobre Mercado de Carbono,
com o objetivo de analisar a viabilidade e os requisitos para a implantação do MBRE (Mercado Brasileiro de Redução de Emissões) por meio
de seus diferentes instrumentos econômicos. Estes são discutidos, de
maneira bastante resumida a seguir, visto que uma discussão completa
não está no escopo deste trabalho e sua breve apresentação é suficiente para o alcance dos objetivos deste capítulo, ou seja, avaliar como a
eventual instituição destes instrumentos pode ou não facilitar os objetivos do Programa ABC [WayCarbon (a)].
2.2.2.2 Instrumentos econômicos
Para se alcançar o objetivo de mitigação das mudanças do clima, os
sistemas de controle de emissões de GEE podem adotar diversos formatos, dentre eles: i) a imposição de redução obrigatória de emissões,
sendo esse um instrumento do tipo comando-e-controle, ii) sistemas de
taxação de emissões ou, no sentido oposto, de incentivos fiscais, e iii)
instrumentos de mercado do tipo cap-and-trade e baseline and credit,
sendo ii) e iii) instrumentos econômicos (Figura 4).

Instrumentos

Comando a
Controle

Não
Econômicos

Taxação de
Emissões
Econômicos

Mercados de
Emissões

Baseline-andcredit
Cap-andtrade

Figura 4. Tipos de instrumentos para o alcance das reduções de emissões de GEE.
Fonte: WayCarbon.
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Enquanto os instrumentos de comando-e-controle correspondem ao
sistema em que o poder público estabelece os padrões e monitora a
qualidade ambiental, regulando as atividades e aplicando sanções e
penalidades, via legislação e normas (ex.: exigências de licenciamento,
zoneamento EIA/RIMA), a utilização de instrumentos econômicos para
a redução de emissões de GEE pode ser implementado tanto pela taxação das emissões, ou mais comumente conhecido como taxação de
carbono, ou pelo estabelecimento de mercados de comercialização de
permissões de emissões (ETS – Emission Trading Scheme).
Por um lado, a taxação de carbono impõe uma taxa para cada unidade de emissão de GEE, incentivando, portanto, as empresas ou os
consumidores (dependendo do escopo da taxação) a reduzirem suas
emissões quando os custos da redução forem menores que o valor da
taxa. Dessa forma, a quantidade de redução de emissões a ser alcançada depende do valor definido para a taxa. Por outro lado, nos mercados de emissões, os ativos negociados, chamados de permissões de
emissões, conferem às fontes emissoras flexibilidade no cumprimento
de metas definidas pelo agente regulador. Na prática, chamada de offsetting, créditos são gerados por reduções de emissões realizadas em
setores ou regiões não cobertos pelo limite (cap) e esses créditos são
usados para neutralizar as emissões dentro de uma região ou setor com
limite de emissões. Desde que as reduções creditadas não ocorram de
qualquer maneira nas condições de linha de base (BAU), o mesmo nível
de redução de emissões é alcançado com o uso de offsets, apenas em
um local diferente e a um preço menor.
Em teoria, na ausência de custos de transação e de outras falhas de
mercado, além das externalidades causadas pelas emissões, taxas e
mercado de emissões são equivalentes em termos dos resultados. A
diferença se reduziria ao que seria regulado: preço ou quantidade de
emissões. No primeiro, o agente regulador define o preço do carbono
e o mercado define a quantidade, enquanto no segundo, o regulador
define a quantidade e o mercado, o preço. Seja no estabelecimento de
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um tributo de carbono ou em um sistema de comercialização os resultados em termos de preço e de quantidade seriam os mesmos, porém, na
prática, economistas debatem calorosamente qual instrumento é preferível. Na verdade, para todo desenho de tributo de carbono haverá um
arranjo análogo de cap-and-trade e vice-versa. O que importa é a qualidade do design dos instrumentos. [Para uma comparação detalhada
entre comando e controle e instrumentos econômicos e entre tributos de
carbono e cap-and-trade, ver WayCarbon (a) 2013].
Dificilmente, tal debate [Para detalhamento, ver WayCarbon (b) 2013] irá
findar no curto prazo, sendo mais consistente uma abordagem múltipla
em função dos objetivos almejados e contextos jurisdicionais. No entanto, ambas as abordagens têm em comum as mesmas cruciais virtudes:
•

Precificam a externalidade negativa;

•

Permitem flexibilidade, mas permanentes incentivos de abatimento de emissões;

•

Promovem a redução de emissões de maneira efetiva;

•

Se bem desenhadas, ambas as políticas podem ter sucesso em
garantir a integridade ambiental, sem causar distorções ou aumentar desigualdades.

Conforme mencionado na introdução deste capítulo, a avaliação do
MBRE está em andamento (com suporte da WayCarbon (b) 2013 ao Ministério da Fazenda) e, logo, sem definição de quais instrumentos serão
preferidos e/ou instituídos.
No entanto, independentemente de quais instrumentos econômicos sejam escolhidos, o que é relevante dentro do contexto deste trabalho e
os objetivos do Programa ABC, é que ambos os instrumentos econômicos de gestão de GEE explicados acima podem auxiliar o Programa
ABC, conforme detalhado no subitem a seguir. Nota-se, por fim, que
enquanto é possível vislumbrar a complementariedade dos instrumentos não econômicos (ex.: tributação de carbono subsidia taxa de juros
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ao mesmo tempo em que um eventual mercado de emissões nacional
permite ao produtor rural receber créditos de offsets), não se vislumbra
a complementariedade de medidas de comando e controle com offsets
internacionais, devido à questão da adicionalidade (ex.: projeto de offset deve ser voluntário).
2.2.2.3 Benefícios para o Programa ABC
No caso de taxação de carbono, as receitas geradas poderiam ser revertidas para o Programa: i) reduzindo os custos de equalização do Programa; ii) financiando a ampliação do Programa ou ainda; iii) oferecendo recursos não reembolsáveis para projetos que reduzam emissões de
GEE ou parte de projetos que se mostrem inviáveis economicamente,
mesmo com as taxas subsidiadas atualmente oferecidas.
No caso de um mercado de emissões, prevê-se que os setores de agricultura, pecuária e florestas, sejam fontes de offsets para os setores
eventualmente contingenciados. Dessa maneira construído, o MBRE,
permitiria que esses setores não contingenciados encontrassem novas
formas de receita ao implementar práticas que reduzam as emissões
de GEE. Várias são as razões para defender esses setores como não
contingenciados e, logo, ofertadores de offsets, incluindo: i) a mudança
no perfil das emissões brasileiras; ii) as dificuldades técnicas de monitoramento; iii) o custo de transação elevado, devido ao grande número de
eventuais participantes desses setores; iv) a possível temporariedade
dos créditos florestais nesses mercados, entre outros.
A seguir apresenta-se o caso de um mercado de emissões já com
metodologias para geração de offsets alinhadas com os objetivos do
Programa ABC, bem como com as boas práticas agroambientais que
visa fomentar.
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2.2.2.4 Metodologias de offsets no âmbito do MDL e do Mercado
Voluntário aplicáveis ao Programa ABC
Tanto no âmbito do MDL como no âmbito do mercado voluntário de
offsets, existem metodologias aprovadas, consolidadas e já implementadas, que demonstram a possibilidade do auxílio das receitas oriundas
das vendas dos créditos gerados para o alcance dos objetivos do Programa ABC, no eventual caso deste instrumento ser escolhido ao final
das análises, ora em andamento, no âmbito do MBRE. Contudo, não é
objetivo desta análise apontar para a viabilidade ou não dos projetos
atuais se enquadrarem nas metodologias apresentadas seja do mercado compulsório (MDL) ou voluntário.
Outrossim, busca-se apontar que no caso do estabelecimento de um
mercado de emissões no âmbito do MBRE, metodologias poderiam
ser replicadas ou adaptadas às condições técnico-políticas locais,
não sendo, portanto, um obstáculo à implementação dessa recomendação. Observando que, no caso do estabelecimento de um mercado
de emissões brasileiro, seria recomendável que este fosse conectado
aos demais mercados nacionais supranacionais (ex.: Europa) já em
funcionamento, bem como os sendo propostos/criados em vários países nacionalmente (ex.: Austrália e Nova Zelândia) ou mesmo subnacionais (Califórnia, China ou Tóquio, por exemplo), conforme apontado
pela WayCarbon (b) 2013.
O cenário do mercado compulsório global hoje é pouco promissor como
estratégia devido aos baixos preços, decorrentes de falta de demanda,
causados por diversas razões (ex.: crise econômica; falta de acordo
pós-2012, entre outros), bem como o mercado voluntário, que segue
caminhando, porém com demanda restrita à disponibilidade de pagar
de eventuais compradores. No médio e longo prazo, contudo, ambos
podem vir a ser uma estratégia para a implementação de práticas de
mitigação no setor de agronegócios.
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Tabela 7. Comparação das linhas do ABC e metodologias de offsets
existentes.
Linha ABC

Existência de Metodologia
(MDL e voluntário)

Recuperação

Sim, desde que vinculadas
à implantação de floretas no
MDL. Sim no VCS.

Orgânico

Sim. Menor uso de fertilizantes
nitrogenados; uso racional de
água, compostagem; rotação;

ABC Plantio
Direto
ABC Integração
ABC Florestas

ABC Ambiental

ABC Tratamento
de Dejetos

Metodologia (MDL e
voluntário) não constantes no Programa
ABC

Sim, mas apenas no mercado
voluntário.
Eficiência
energética
em
processos
e
Sim, mas apenas no mercado
transporte. Uso de
voluntário.
biocombustíveis; TecSim, em ambos.
nologias que evitam a
Sim, no que tange a implanta- emissão de metano no
ção de áreas florestais no MDL. tratamento de dejetos
Preservação de áreas flores- mesmo sem compostais sob ameaça de desmata- tagem e/ou geração
mento somente no mercado de energia.
voluntário.
Sim, em ambos.

ABC Dendê

Sim, desde que para produção
de biocombustível.

ABC Fixação

Sim. Menor uso de fertilizantes
nitrogenados.
Fonte: WayCarbon.

A Tabela 7, acima, compara as linhas de financiamento do Programa
ABC com as metodologias vigentes nos mercados compulsório (UNEP,
online. Disponível em: http://www.cdmpipeline.org/index.htm) e voluntário (VCS, online. Disponível em: http://www.v-c-s.org/methodologies/find)
tanto em termos de similaridades como dissimilaridades.
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Nota-se na Tabela 7 acima que em conjunto esses dois mercados cobrem em grande parte os objetivos de cada linha do Programa, incluindo práticas relacionadas ao ABC orgânico, que, de acordo com a descrição de agricultura orgânica obtida no site da AAO (online. Disponível
em: http://aao.org.br/aao/agricultura-organica.php), estão em linha com
a metodologia proposta no mercado voluntário (VCS, online. Disponível
em: http://www.v-c-s.org/methodologies/find). Inclui também o plantio de
dendê para fins de produção de biocombustível (biodiesel). Aponta-se
nesse caso que há ainda disputas sobre a real redução de emissão de
GEE por este meio [Observatório ABC, 2013].
A Tabela 7 indica ainda que outras tecnologias e processos constam
nas metodologias do MDL e mercado voluntário, mas não nas linhas do
ABC, o que sugere que as linhas podem ser ampliadas para outros fins,
desde que observando o melhor conhecimento científico disponível. No
caso do dendê, por exemplo, ver trabalho da Embrapa (online. Disponível em: http://www.redebiodiesel.com.br/projeto/resumoprojeto) em conjunto com a Petrobrás.
Recomenda-se, portanto, o acompanhamento do desenvolvimento de
metodologias de offssets no exterior, bem como o fomento ao desenvolvimento de metodologias nacionais, que atendam às demandas específicas de tecnologia e características dos diversos biomas do País que
possam gerar os resultados esperados de redução de emissão de GEE
nos agronegócios, ao mesmo tempo em que não restrinja a demanda
somente ao eventual mercado de emissões nacionais. Nota-se que a
questão acima será objeto de discussão do Relatório 4.

2.2.3 Certificação de Produtos e Serviços sem vínculo com PSA
Certificação é um processo de autorregulação, que visa fomentar a adoção de melhores práticas de produção, qualidade ou qualquer outro
atributo de produtos ou serviços vistos como importantes diferenciais
para o mercado. Em conjunto com a certificação são, em geral, criados
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selos, justamente para que o consumidor possa identificar que o produto ou serviço que apresente o selo tenha os atributos prometidos. Por
outro lado, é uma maneira de fornecedores de produtos e serviços se
diferenciarem no mercado, em geral, de nicho e dessa maneira obterem
acesso a mercados mais exigentes e/ou melhores preços.
No que tange às finalidades do Programa ABC, alguns selos são aplicáveis como o de orgânicos e de manejo sustentável de florestas, entre
outros. Estudo do WWF (2008) sobre dois programas de certificação
florestal (FSC - Forest Stewardship Council e PEFC - Program for Endorsement of Forest Certification) concluiu que: “A Certificação Florestal é
uma importante ferramenta para fomentar a melhor gestão florestal, mas
não é um remédio universal para resolver a crise florestal global, nem
tão pouco pode substituir legislação e regulamentos baseados em ciência comprovada” [Tradução Livre].
Por ser um processo de autorregulação, no longo prazo, tende a ser
adotado de maneira generalizada, ao mesmo tempo em que pode ser
abandonado ou ter suas exigências suavizadas em tempos de crise
econômica. Caso o processo de certificação encareça por demais a
produção, a exemplo de certificação de pescados no Brasil (Wallmart,
2010), ele não será usado, simplesmente por ser inviável. De acordo
com Nussbaum, R. e Simula, M. (2004), em estudo sobre os impactos
da certificação florestal, pequenos produtores em países em desenvolvimento ficam na desvantagem em relação aos custos associados
ao processo, a despeito dos inúmeros benefícios ambientais e sociais
identificados nas áreas certificadas.
Com relação ao Programa ABC e à conjugação com esse instrumento
e no caso do processo de certificação encarecer os custos, recomenda-se a não conjugação, pois conforme discutido previamente, os projetos já apresentam altos custos e longos períodos de payback. Alternativamente, se o processo de monitoramento permitir uma certificação
sem custos adicionais ao produtor, certamente a conjugação com esse
instrumento será bem-vinda, devido à diferenciação no mercado, em
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especial para os produtos exportados para mercados que reconhecem
o valor de produtos com baixo impacto ambiental e criador de externalidade positivas (ex.: Europa).

2.2.4 Outros
2.2.4.1 Crédito de Reposição Florestal (CRF)
Apesar de este instrumento ainda não ser regulamentado por Lei, é uma
proposta da Bolsa Verde do Rio de Janeiro (disponível em: http://www.
bvrio.org/site/index.php/mercados/florestal/creditos-de-reposicao-florestal-crf), que visa oferecer uma maneira de compensação, similar ao
CRA, porém, neste caso, sempre que houver exigência de Reposição
Florestal, em geral, aplicável a:
•

Detentores de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV);

•

Obrigados à reparação dos danos ao meio ambiente ou;

•

Como condicionante em processos de licenciamento ambiental.

De acordo com a BVRio (online), CRFs seriam emitidos para produtores
rurais que realizarem plantio florestal de modo adequado e voluntário e
vendidos aos devedores da obrigação de Reposição Florestal, permitindo que a obrigação de reposição florestal seja cumprida de modo mais
eficiente. O modelo temporário permitiria ajuste nos preços de acordo
com o custo de oportunidade da atividade produtiva e do serviço de
manutenção do restauro.
2.2.4.2 ICMS-Ecológico
O ICMS-Ecológico, que teve início no Paraná em 1992, em um contexto de compensação orçamentária aos municípios que abrigavam áreas
protegidas em seus territórios sem nenhum retorno orçamentário, visa
hoje subsidiar e incentivar as ações de conservação e uso sustentável
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dos recursos naturais, incluindo manutenção de unidades de conservação, conservação de mananciais para abastecimento público, gestão
de resíduos sólidos, tratamento de esgoto, preservação do patrimônio
histórico, terras indígenas, entre outros. Atualmente, 14 estados já implementam o ICMS-Ecológico e, em Minas Gerais, 494 municípios se
beneficiam dos repasses desse instrumento (MMA, 2011).
Nesse contexto, uma concentração de atividades de engajamento com
os municípios que se beneficiam desse instrumento poderia facilitar a
comunicação e interesse pelo Programa ABC, caso haja alguma forma
de repasse do município ao produtor rural. No entanto, não se evidenciou essa realidade.

2.2.5 Considerações finais
Ao analisar uma série de instrumentos de gestão econômica de meio
ambiente, buscou-se demonstrar as sinergias e os possíveis benefícios
da conjugação, diretas e indiretas, destes com o Programa ABC.
No que tange aos programas de PSA existentes, notou-se que a incompletude das legislações relacionadas aos fundamentos de mercado
(oferta e demanda) não favorece um ambiente propício para a entrada
do setor privado, o que restringe o alcance dos programas PSA, predominando a dependência de recursos públicos para esses programas.
No entanto, ficou clara a potencial sinergia entre os programas estaduais de PSA e o Programa ABC, já que se evidenciou que 3 tipos de
serviços ambientais abrangidos em todos os programas identificados: i)
carbono; ii) biodiversidade; e iii) recursos hídricos, são facilmente correlacionados às externalidades positivas criadas pela implementação das
finalidades do Programa ABC analisadas. Dessa maneira, o benefício
da conjugação direta é que propriedades rurais que se enquadrem nos
PSA identificados terão uma renda extra, o que pode tornar o projeto
mais rentável, alavancando as finalidades do Programa ABC analisadas.
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Indiretamente, uma aproximação com os gestores dos programas PSA
estaduais poderia identificar não só mais facilmente tomadores de crédito, mas também áreas prioritárias para os respectivos estados. Ainda
nesses estados, devido às estruturas criadas, o processo de contratação até a liberação do financiamento e monitoramento dos resultados
podem ser facilitados, mesmo que o monitoramento não seja obrigação
do banco distribuidor dos créditos disponibilizados dentro do Programa
ABC. Iniciativas de comunicação locais organizadas em conjunto com
o Programa ABC podem aumentar a abrangência e alcance tanto do
Programa ABC como das iniciativas locais. O mesmo pode ser dito sobre iniciativas de capacitação, pois estas já ocorrem nos estados onde
programas PSA foram identificados. Fazem-se valer as mesmas recomendações com relação ao Programa Produtor de Água criado pela
Agência Nacional de Águas.
No que tange os instrumentos econômicos de gestão de GEE (taxação ou mercado), que ainda não estão definidos no âmbito nacional,
notou-se que ambos podem auxiliar o Programa ABC, mas de maneira
distintas.
No caso da definição nacional de estruturação de um mercado de contingenciamento e comercialização de emissões de GEE (que também
é uma forma de PSA), 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 rentáveis e atrativos. Nesse contexto, haveria ainda o benefício da entrada
do setor privado, conforme ocorrido no mercado de carbono global. O
mercado compulsório global atual não se apresenta como grande estratégia devido aos baixos preços praticados, incertezas sobre a origem
da demanda e de países ofertantes. Por outro lado, o mercado voluntário pode ser interessante já em curto e médio prazos, pois mesmo com
preços baixos há demanda.
No caso de taxação de carbono, as receitas geradas poderiam ser revertidas para o Programa: i) reduzindo os custos de equalização do Pro-
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grama; ii) financiando a ampliação do Programa ou ainda; iii) oferecendo recursos não reembolsáveis para projetos que reduzam emissões de
GEE ou parte de projetos que se mostrem inviáveis economicamente,
mesmo com as taxas subsidiadas atualmente oferecidas.
No que tange à certificação de produtos e serviços sem vínculo com
PSA, observou-se que no caso do processo de certificação encarecer
os custos dos projetos, não seria recomendável a conjugação, pois os
projetos já apresentam altos custos e longos períodos de payback. Alternativamente, se o processo de monitoramento permitir uma certificação sem custos adicionais ao produtor, certamente a conjugação com
esse instrumento será bem-vinda, devido à diferenciação no mercado,
em especial, para os produtos exportados para mercados que reconhecem o valor de produtos com baixo impacto ambiental e criador de
externalidades positivas.
No que tange à proposta da BVRio acerca de Créditos de Reposição
Florestal (CRF), às Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) e dos créditos
de carbono florestais no âmbito do MDL, criticou-se a eventual temporariedade dos créditos. Como títulos temporários, tais créditos tornam
a regularização/compensação também temporária. Por ser temporária,
tal transação pode ser interessante para o vendedor, mas dúvidas existem sobre o interesse de compradores, que estarão apenas adiando o
problema e não o resolvendo. Logo, evidenciou-se que os benefícios
de tais instrumentos para o Programa ABC dependem de compradores,
que hoje são escassos.
No que tange ao ICMS-Ecológico, apontou-se para os benefícios indiretos da conjugação, ou seja, uma concentração de atividades de
engajamento com os municípios que se beneficiam deste instrumento,
poderia facilitar a comunicação e interesse pelo Programa ABC e um
eventual benefício direto, caso o município repasse os incentivos que
recebe para produtores rurais.
Nota-se, por fim, que as conjugações entre os diversos programas discutidos e o Programa ABC, pode acarretar em uma aparente redução
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dos custos do Plano ABC em termos de R$/tCO2e. Logo, se faz necessário apontar para a necessidade de um monitoramento dessas eventuais conjugações de benefícios econômicos para fins de cálculo dos
custos de mitigação. A melhor maneira de fazer tal monitoramento será
objeto de discussão durante o processo de elaboração do relatório 4.
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3 Análise da gestão do Programa ABC
Uma análise ideal da gestão do programa ABC incluiria indicadores
que apontariam para facilidade para compreensão das regras de linha
de crédito, dificuldades de acolhimento e análise das propostas pelos
agentes financeiros, enquadramento do projeto no Programa, grau de
burocracia, e demais indicadores que não estavam disponíveis para
avaliação. Dessa forma, desenvolvemos um esquema ideal da análise
da gestão do programa ABC e dos possíveis gargalos que podem ser
encontrados ao longo do caminho.
O esquema abaixo se baseia nas informações do capítulo 2, que apresenta o fluxo do processo de liberação de crédito a partir da demanda
do produtor rural, assumindo que o processo atual já é eficiente. Enquanto as linhas azuis, na Figura 5, que conectam as partes envolvidas
representam um processo ágil e ininterrupto, a linha em vermelho representa as diversas eventuais dificuldades que o produtor rural pode ter
ao solicitar a linha de crédito do Programa ABC.
Produtor
Rural

Assistência Técnica

Crédito
liberado

Gerente BB

Assessor de Agronegócios
(Agrônomo, veterinário,
zootecnista)

Gerente BB

Análise documental e
de crédito

Processo com dificuldades para avaliação.
Processo ininterrupto – exigências seguidas à risca.

Figura 5. Fluxo de contratação e partes envolvidas.
Fonte: WayCarbon.
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Visando identificar eventuais gargalos e barreiras no processo, bem
como as oportunidades de aprimoramentos no fluxo do processo de
liberação de crédito, solicitou-se uma série de informações ao Banco do
Brasil, conforme descritas no item metodologia.
Contudo, o BB mantém banco de dados dos projetos técnicos de acordo com as normas do BACEN. Dessa maneira as informações dos projetos técnicos são apenas digitalizadas, inviabilizando a elaboração das
análises como pretendida, a exemplo: comunicação entre as partes envolvidas e assistência técnica oferecida pela programa; tempo de espera e demais obstáculos burocráticos.
Ainda, com esses dados poderia ter sido identificado, de maneira quantitativa, questões relacionadas à facilidade de preenchimento dos documentos necessários, tempo de espera total, por tipo de projeto, em
que as interações estão ocorrendo excessivamente e suas razões (ex.:
devoluções de origem da análise documental; de crédito; do eng. agrônomo do BB), entre outros. Em conjunto com a solicitação 2, poderia ter
sido feita comparação com outras linhas para testar, em primeiro lugar,
se de fato, e conforme apontado na revisão de literatura (relatório 2), o
Programa ABC, ao financiar sistemas e não itens isolados como nas linhas tradicionais estaria gerando dificuldades para obtenção do crédito
oferecido. De acordo com os indicadores de benchmarking de gestão
que tivessem sido enviados eventuais, outros entraves poderiam ser
identificados.
Uma vez que essa análise ideal não se mostrou possível, buscar-se-á
melhorá-la durante o processo de elaboração do relatório 4, que envolverá entrevistas com diversas das partes interessadas. Dessa maneira,
as conclusões neste capítulo não seriam finais, mas parciais.
As solicitações 3 e 4 foram atendidas em termos qualitativos e as solicitações 5, 6,7 e 8 foram totalmente atendidas.
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3.1 Facilidade de compreensão das regras e das principais
características do Programa ABC pelos beneficiários finais

A partir das informações enviadas e revisão da cartilha do Programa
ABC e demais documentos encontrados no site de capacitação do Programa ABC (http://abccapacitacao.files.wordpress.com), acredita-se estar claro quais são as regras e características do Programa ABC para
o beneficiário final. Ainda, a estatística demonstra um número baixíssimo de reclamações por mês, e são relacionadas a dúvidas sobre documentação, limites de crédito e outras condições para aprovação da
operação.

3.2 Facilidade de preenchimento dos documentos necessários
para solicitar recursos

Considerando as várias iniciativas mencionadas relacionadas à comunicação e à capacitação externa aliada ao conjunto de ações de capacitação interna e à experiência solidificada da atuação do Banco do Brasil
no crédito rural, a WayCarbon acredita que se houver dificuldades no
preenchimento dos documentos necessários para solicitar os recursos,
estas serão facilmente sanadas pelos agentes internos e/ou externos
que participaram dos treinamentos, capacitações e demais eventos do
BB, incluindo os que acontecem em conjunto com a CNA.
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4 Sistema de Controle e monitoramento dos projetos
financiados
4.1 Visão Geral
Enquanto o Capítulo 3 buscou discutir e avaliar os indicadores de gestão do Programa ABC (Figura 6, quadro 1), faz-se também importante
avaliar o sistema de controle das atividades financiadas e monitoramento do impacto do programa para a redução de emissões de GEE na
agropecuária brasileira, sendo este o objeto deste capítulo (Figura 6,
quadros 2 e 3).

1) Gestão:
Criação de banco de
dados e indicadores de
processo

2) Controle:
Fiscalização das despesas
e respeito dos requisitos
agroambientais de
referência

3) Monitoramento:
Cálculo dos indicadores
agroambientais e de
emissão e quantificação
das externabilidades

Figura 6. Fluxo de informações na análise dos indicadores das atividades
financiadas pelo Programa ABC. Todos os dados coletados e elaborados –
da tomada do crédito até o monitoramento do impacto – são informações
necessárias para avaliar a eficiência e efetividade do Programa ABC. Quadro
1: indicadores de gestão do programa ABC; quadro 2: controle da correta
implementação das atividades financiadas; quadro 3: monitoramento dos
resultados obtidos.
Fonte: WayCarbon.
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De acordo com a avaliação de outros estudos internacionais sobre a
difusão de políticas de baixo carbono (IFC, 2010 e Observatório, 2013),
discute-se como a falta de um sistema de monitoramento das atividades
financiadas pelo ABC pode representar um obstáculo ao cumprimento
das metas firmadas na COP-15 pelo Brasil e incluídas na política Nacional de Mudanças Climáticas.
O Brasil ainda não tem estrutura técnica homogeneamente distribuída
no território (laboratórios, técnicos capacitados, etc.) capaz de monitorar a agricultura de baixa emissão de carbono, tampouco metodologia
sistematizada de avaliação da mitigação de emissões de gases de efeito estufa, oriunda dos financiamentos concedidos no âmbito do Programa ABC.
O sistema de monitoramento tem papel fundamental na validação da
linha de financiamento como instrumento de redução de emissão no setor agropecuário e na aceleração do ritmo de adesão ao Programa ABC,
por meio de indicadores que:
•

Corroborem com evidências científicas e comprovem a eficácia
das medidas adotadas, justificando assim os custos suportados
pelo Tesouro Nacional e a continuidade da linha de financiamento,
com suas eventuais e devidas reformas;

•

Facilitem a comunicação e disseminação dos resultados obtidos
entre agricultores e pecuaristas, incrementando a aceitação e difusão das práticas financiadas pelo ABC no mundo rural;

•

Garantam resultados atualizados, transparentes e disponíveis,
premissa indispensável para ampliar de maneira significativa a
participação do setor privado na difusão e implementação dos objetivos do ABC. A pauta internacional concorda que o setor privado representa um ator determinante no êxito de todas as políticas
de desenvolvimento rural e climático (UNFCCC, 2013). Dados atualizados suportam a tomada de decisão de investimento deixando
claros custos e benefícios associados a cada atividade, diminuin-
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do assim o risco de perda devido à incerteza nos resultados e à
falta de informações;
•

Permitam uma análise robusta dos custos versus benefícios da
política estruturante do ABC.

4.2 Controle dos requisitos agroambientais das atividades
Após a liberação do crédito, os agentes financeiros devem fiscalizar se
os recursos liberados são efetivamente utilizados para investimentos e
aquisições de insumos e equipamentos necessários à implementação
das práticas do ABC. Não existe, porém, ao longo do projeto, um sistema de controle eficiente da conformidade do empreendimento com
padrões agroambientais de referência, que obrigue o produtor rural ao
respeito dos compromissos (plano de manejo) definidos pelo ABC, garantindo a difusão no território das atividades que visam reduzir as emissões de GEE e promover um desenvolvimento sustentável1.
O mecanismo de Cross-Compliance2, implementado com sucesso na
Comissão Europeia e em outros países da Organização Europeia para
o Comércio e o Desenvolvimento - OECD, vincula o pagamento dos
subsídios públicos ao respeito obrigatório de uma série de padrões e
regras de qualidade e segurança alimentar, de saúde pública, de boa
gestão do rebanho e animais, das plantas, dos processos produtivos e
lugares de trabalho, assim como de preservação das terras agrícolas
em boas condições produtivas e ambientais. Da mesma forma, pode-se definir, no sistema de controle do ABC, uma lista de padrões e regras no que concerne às atividades produtivas, ao plano de manejo, ao
equipamento necessário, à gestão das terras agrícolas e rebanho, entre
outros, que possam representar uma referência para o produtor rural
que quer implementar as atividades financiadas pelo Programa ABC, e
1
2

A fiscalização dos custos é papel do Banco, enquanto o controle dos parâmetros agroambientais
é papel das agências de pesquisa agropecuária (ex.: Embrapa).
O mecanismo Cross-Compliance foi descrito em detalhe no Relatório 2 (WayCarbon, 2014).
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um benchmark nas operações de verificação pela Agência acreditada
para essa tarefa (agência pública ou organização externa contratada).
Os padrões agroambientais e de produção devem ser definidos por
meio de um processo participativo que integre opiniões de todas as
partes envolvidas: Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Fazenda, Ministério de Meio Ambiente, Universidades, Banco do Brasil, setor privado, entre outros, garantindo a integração entre metas ambientais/climáticas e crescimento econômico
setorial.
A fase de controle deve ser estruturada por bancos de dados atualizados, tanto em nível de fazenda quanto em nível estadual (Figura 7). O
produtor rural deve ser capacitado para sistematizar a coleta de dados
e indicadores ambientais e de produção na propriedade (ex.: evolução do rebanho e manejo de pastagens). Uma Agência estadual deve
verificar e harmonizar todas essas informações em um único banco de
dados, garantindo uma atualização anual das informações em escalas
diferentes (estadual e local). Um exemplo dessa abordagem metodológica pode ser visto no Farm Accounting Data Network3 da Comissão
Europeia.

3

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm?new_language=en
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Definição de um
padrão agroambiental
de referência

Dados atualizados
em nível de fazenda
e estado

Controle da correta
implementação das
atividades financiadas

Conformidades das atividades
produtivas com os objetivos do ABC
Figura 7. Fatores a serem considerados na análise de conformidade das
atividades financiadas pelo ABC com os objetivos de redução de emissões e
qualidade ambiental. Bancos de dados atualizados contribuem para definir
de forma transparente a situação agroambiental e o plano de manejo da área
produtiva; a definição de regras e padrões agroambientais na implementação
das práticas de baixo carbono vai servir como referência tanto para o
produtor rural quanto para a agência de controle.
Fonte: WayCarbon.

Fazendeiros que fornecem falsas informações ou não cumprem os compromissos de baixo carbono e qualidade ambiental podem receber penalidades, em termos de redução percentual do valor do crédito, até a
anulação total do mesmo. A incorreta gestão e atualização dos bancos
de dados pelo produtor rural é um dos principais fatores que determinam fragilidade nos países OECD que adotam um mecanismo de Cross-Compliance (OECD, 2010); isso evidencia a importância de garantir
uma adequada informação e capacitação dos produtores rurais sobre
as práticas e os objetivos do ABC.
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4.3 Monitoramento dos indicadores
4.3.1 Considerações Gerais
Após a verificação do uso correto dos recursos financiados pelo Programa ABC e do respeito dos padrões agroambientais de referência,
deve-se monitorar os resultados obtidos pela implementação das atividades em médio e longo prazo por meio de indicadores ambientais e
de emissão de GEE.
Os novos dados coletados e avaliados ao longo do projeto oferecem
importantes informações sobre a real eficácia das medidas adotadas,
permitindo evidenciar externalidades positivas (ou negativas) e representando um feedback na tomada de decisão de políticas agroambientais (learning by doing) (Figura 8).
Uma informação transparente sobre a efetividade do programa, seus
custos e benefícios é uma condição sine qua non para ampliar a participação do setor privado na disseminação dos objetivos do Programa
ABC, garantindo uma menor incerteza na análise do risco de investimento e na escolha das alternativas mais custo-efetivas.
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Política e meta de redução de
GEE no setor agropecuário
(COP15)

Monitoramento dos indicadores de emissão de GEE e
agroambientais.
Avaliação dos resultados vs.
linha de base

Definição dos objetivos do
Plano ABC

Definição das linhas de
financiamento e requisitos
agroambientais

Implementação e controle das
atividades de baixo carbono

Figura 8. As etapas que sintetizam a estrutura teórica e operacional do ABC
são organizadas em um ciclo, garantindo assim que as novas informações do
monitoramento possam servir para refinar (ou replanejar) os compromissos
setoriais sobre emissões de GEE e parâmetros agroambientais.
Fonte: WayCarbon.

A definição dos indicadores deve ser realizada por meio de um processo participativo com todas as partes envolvidas no projeto, visando
capturar diferentes perspectivas e prioridades em relação aos objetivos
fixados (OECD, 2008).
Cada indicador deve ser apresentado de forma clara e compreensível
por meio de uma ficha que garanta a transparência da informação nela
contida e da abordagem metodológica utilizada para calculá-lo. A tabela 8, a seguir, utilizada no sistema de monitoramento da Política Agrícola
Europeia (EC, 2013) pode servir como referência na formatação do registro dos indicadores.
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Tabela 8. Exemplo de ficha para registro das informações associadas a
cada indicador utilizado no monitoramento dos resultados das atividades
financiadas pelo ABC.
N Indicador

Chave ou acrônimo

Nome do indicador

Nome completo

Objetivos

Quais resultados/impactos contribuem a estimar? E.g., redução do
GEE

Definição

Pequena descrição do indicador e
dos conceitos associados

Unidade de medida

E.g.: ton CO2 eq., %, R$, ha, etc.

Fórmula/metodologia

Fórmula de agregação e ponderação dos dados utilizados para calcular o indicador

Dados necessários

Quais dados são necessários para
calcular esse indicador?

Fontes dos dados

Quais são as fontes desses dados?
(IBGE, Embrapa, Banco de dados
estaduais das fazendas, etc.). Referências e links internet.

Escala de agregação dos dados

Identificar o nível de agregação espacial dos dados (local, estadual,
nacional) e verificar compatibilidade
com nível definido pelo indicador.
Verificar a disponibilidade no contexto geográfico analisado.

Frequência de amostragem

Frequência de coleta dos dados e
cálculo do indicador

Retardo na publicação

Quanto tempo transcorreu entre o
cálculo do indicador e a sua publicação? O valor foi recentemente
atualizado?

Comentários adicionais

Comentários úteis na interpretação
do indicador sobre possíveis anomalias, falta de dados em alguma área,
etc.
Fonte: EC, 2013.

75

4.3.2 Estado atual da proposta do Laboratório Virtual
Nesse capítulo são sintetizadas as principais propostas metodológicas
e os primeiros resultados apresentados pelas instituições de pesquisa
no Brasil, ressaltando nas referências bibliográficas mais possibilidades
de o leitor se aprofundar, caso seja de seu interesse. Cabe ressaltar
que os únicos documentos publicados sobre as sugestões de monitoramento por cada linha de financiamento são disponibilizados pelo Observatório ABC, e descrevem de forma muito simplificada e resumida os
indicadores escolhidos e a metodologia utilizada para estimá-los.
O Brasil não tem ainda um sistema implementado de monitoramento
para verificar se os financiamentos concedidos no âmbito do Programa
ABC estão realmente promovendo a redução das emissões de gases de
efeito estufa.
A EMBRAPA, com o Fundo Clima, iniciou em 2013 o funcionamento de
um Laboratório Virtual Multi-Institucional de Mudanças Climáticas (LV);
a proposta prevê uma coordenação conjunta entre MMA e MAPA, enquanto a discussão e definição de metodologias de monitoramento das
emissões será realizada por um colegiado com a participação da Embrapa, Universidade, ONGs entre outros. O LV estará vinculado a Diretoria Executiva do Embrapa e o corpo técnico será composto por pesquisadores da Embrapa, por pessoal do MAPA e bolsista contratado
pelo MCTI.
O LV concluiu recentemente a estimativa do indicador de estoque de
carbono no solo para todo o Brasil, definindo assim uma primeira linha de base (2010) a ser utilizada como benchmark na comparação
com valores futuros (EMBRAPA, 2013). As estimativas apontam que os
sistemas de produção Integração Lavoura Pecuária (ILP) e Integração
Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) têm potencial para estocar grandes
quantidades de carbono, apresentando capacidade significativa de redução de GEE. O resultado foi apresentado ao MAPA que está avaliando oficialmente a proposta de monitoramento associada a esse estudo.
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As principais caraterísticas metodológicas do sistema de monitoramento são descritas em Observatório (2013) e sintetizadas a seguir:
•

Georreferenciar os bancos de dados com informações por cada
empreendimento. Dados especializados permitem capturar a variabilidade espacial dos indicadores (e.g., estoque de carbono) em
diferentes contextos biogeográficos e agrícolas. O georreferenciamento delimita a área do empreendimento financiado pelo ABC,
facilitando o monitoramento e reduzindo a incerteza da amostragem devido à proximidade espacial com atividades agrícolas tradicionais, dentro da mesma propriedade rural. O ABC apresenta
como item financiável a elaboração do georreferenciamento das
propriedades rurais;

•

Garantir a capacidade técnica de análise química do solo no território nacional, visando estimar a oferta de nutrientes para as plantas. Esse parâmetro é fundamental no planejamento das operações de fertilização;

•

Estimar o estoque de carbono no solo. Esse fator é fundamental
para acompanhar a evolução da redução de emissões na recuperação de pastagens degradadas, no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e no plantio direto. Essa medição
deve ser realizada periodicamente a cada 5 anos, visando evidenciar tendências no indicador em comparação com a linha de base
(EMBRAPA, 2013).

•

Registrar e atualizar periodicamente a área dos empreendimentos
financiados pelo Programa ABC. Esse indicador permite calcular
o valor total de emissões evitadas por meio da recuperação de
pastagens degradadas, do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e do plantio direto.

A metodologia proposta para monitorar a redução de emissões de GEE
em projetos de recuperação das áreas degradadas, Integração lavoura-pecuária (iLP), lavoura-pecuária-floresta(iLPF) e plantio direto (SPD) é
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baseada na combinação entre dados de sensoriamento remoto e informações coletadas por meio do trabalho de campo. A determinação das
fazendas a serem monitoradas é feita após o fornecimento, por parte
dos agentes financeiros, das coordenadas dos empreendimentos financiados pelo ABC, indicando em quais categorias se inserem; utilizando
imagens de satélite (com resolução mínima de 20 m), é possível definir,
com boa aproximação, as superfícies e o estágio de desenvolvimento
do projeto ao longo do território nacional, identificando com mais detalhes as áreas a serem amostradas.
Nessa primeira fase da proposta do LV, o foco do monitoramento é o
estoque de carbono no solo. As amostras de solo para determinação
desse indicador são feitas periodicamente a cada 5 anos: i) ano T0,
definição da linha de base; ii) quinto ano, após a implementação da
recuperação da pastagem, T5; iii) décimo ano T10. A profundidade de
coleta das amostras depende do tipo de atividade a ser monitorada:
nos projetos de recuperação das pastagens, o IPCC recomenda uma
profundidade mínima de 30 cm; nos projetos iLP, iLPF e SPD, a coleta
é realizada nos intervalos 0-5 cm, 10-20 cm e 20-30 cm, de acordo com
as caraterísticas do empreendimento e sua topo-sequência. A falta de
laboratórios equipados para análise do carbono por via seca e a sua heterogênea distribuição no território nacional representam atualmente um
obstáculo para o sucesso do monitoramento do estoque de carbono.
O Laboratório de Agricultura e Floresta do INPE disponibiliza dados de
sensoriamento remoto (sensor Modis, séries temporais em T0, T5 e T10)
sobre a produtividade primária líquida (NPP), que é fortemente relacionada com o valor de estoque de carbono no solo e pode assim contribuir
para a validação dos resultados estimados na área do empreendimento.
Dados auxiliares e outras fontes de informação podem ser utilizados
como proxies para auxiliar na estimativa dos indicadores selecionados
pelo LV; essa abordagem é descrita de forma resumida e simplificada
no relatório do Observatório do Programa ABC (2013).
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Os dados sobre áreas com SPD são divulgados pela Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP) e são utilizados para
complementar as informações fornecidas pelo Banco do Brasil sobre
localização dos empreendimentos, permitindo refinar o perímetro estabelecido com a utilização das imagens de satélite.
A estimação do impacto dos projetos que visam incrementar a fixação
biológica de nitrogênio (FBN), nas emissões diretas de N2O, e nas indiretas devido à volatilização e lixiviação do nitrogênio, não prevê, nessa
primeira fase, uma análise biogeoquímica do solo. Indicadores de venda no mercado de inoculantes serão utilizados como parâmetro para
avaliar o estágio de substituição da adubação nitrogenada (fertilizantes,
esterco, biossólido, etc.) pela FBN. Os dados de venda de inoculantes
são fornecido principalmente pela Associação Nacional de Produtores
e Importadores de Inoculantes (ANPII).
O monitoramento da dinâmica das áreas plantadas é realizado analisando os dados dos anuários estatísticos da Associação Brasileira de Produtores de Floresta Plantadas (ABRAFLOR) e outros bancos de dados
das agências de governo. Um maior detalhe no georreferenciamento do
empreendimento é obtido por meio do processamento de imagens de
satélite. A superfície de floresta plantada, multiplicada pelos oportunos
fatores de conversão – definidos de acordo com o bioma da área – permite estimar o estoque de carbono no solo e na biomassa vegetal.
Indicadores sobre os contratos bancários assinados para financiamento
de biodigestores (número e capacidade instalada), registros de geração de biogás e produção de compostagem, são utilizados no monitoramento dos projetos de tratamento de dejetos animais.

4.3.3 Sugestões para as próximas etapas
Uma estimativa do impacto do ABC baseada somente em dados de
campo não representa uma solução viável do ponto de vista econômico
e temporal, vista a peculiaridade local de fatores como de gestão agrí-
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cola, características do solo, condições meteorológicas, ciclo de Carbono e Nitrogênio, entre outros, que demandaria uma amostragem extensa
(e custosa) no território brasileiro. O Laboratório Virtual (LV) apresentou
uma primeira linha de base do estoque de carbono no solo (EMRAPA
2013), evidenciando os grandes limites do monitoramento devido à carência e à distribuição heterogênea dos laboratórios capacitados tecnicamente para análise do solo no território nacional.
Resulta, então, evidente a necessidade de desenvolver plataformas de
simulação que representem, a partir de um conjunto de dados de campo representativos das características acima listadas, a evolução espaço-temporal dos processos e das atividades em área rural, relacionados
à implementação das linhas de financiamento do Programa ABC. O impacto será avaliado por meio de um grupo de indicadores compostos,
definido ao longo de um processo participativo. A comparação desses
indicadores com os valores do cenário de referência (linha de base) vai
evidenciar tendências positivas ou negativas de emissões. O projeto
Europeu Cross-Compliance Assessment Tool (CCAT)4 é um exemplo da
abordagem utilizada pela Comissão Europeia para responder a essa
necessidade, integrando diferentes modelos setoriais e bancos de dados (Tabela 9).
Os benefícios ambientais e de redução de emissões devem ser comparados com os custos que o fazendeiro deve suportar para atingi-los,
assim como a variação na produção agrícola; a análise custo/benefício permite ajudar no processo de formulação política e na análise de
investimento, evidenciando as alternativas custo-efetivas mais robustas e viáveis (UNEP-PROVIA, 2012). Essa análise visa comprovar que o
aumento de carbono estocado na área do empreendimento determina
um incremento da produtividade, deixando as linhas de financiamento
do Programa ABC atrativas de um ponto de vista econômico em médio e longo prazo. A utilização de um modelo de equilíbrio geral (e.g.,

4

Descrição detalhada no Relatório 2 (Waycarbon, 2014).
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TERM-BR, BeGreen) permite avaliar ex-ante o impacto das medidas do
ABC em termo de variação de produção, de lucro e mercado. O uso
do modelo de equilíbrio geral é também aconselhado para ajudar na
correta estimativa do custo líquido do Programa ABC para o governo,
incluindo na análise o impacto da demanda adicional (compra de novos
equipamentos, etc.) gerada por meio do subsídio – o que por sua vez
impacta positivamente no PIB e na arrecadação. Atualmente o custo
do Programa ABC é calculado como o resultado da diferença entre as
taxas de mercado e a taxa subsidiada (o que representa o custo bruto; metodologia do Observatório ABC, 2013), abordagem considerada
como incompleta pelos autores desse relatório.
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Tabela 9. Lista dos indicadores calculados pelo CCAT e dados de entrada
necessários por cada modelo. Essa lista não inclui os indicadores econômicos
e de produção estimados pelo modelo econômico CAPRI que alimenta os
modelos biogeoquímicos em CCAT.
Fonte: WayCarbon.

Indicador

Insumos necessários

Unidade

Modelos
Envolvidos

Geral para
todos os
balanços

Taxas de aplicação e tipos de:
-fertilizantes
-esterco animal
-biossólidos
-rendimento de colheitas

kg/ha/ano
ton/ha/ano
ton/ha/ano
ton/ha/ano

MITERRA Europa
DNCD
EPIC

Balanço de
Nitrogênio

Fixação de N2
Deposição atmosférica de N
Fertilizantes, esterco de animal
Biossólidos e colheitas contendo N

kg N/ha/ano
kg N/ha/ano
mg N/kg

MITERRA Europa
DNCD
EPIC

Emissão de
NH3

Parâmetros/Fatores de emissão de NH3

Dependente do modelo
(ex.: % de N excretado)

MITERRA Europa

Emissão de
N2O

Parâmetros/Fatores de emissão de N2O

Dependente do modelo
(ex.: % de N excretado)

MITERRA Europa
DNCD

Lixiviação de
Nitrogênio

Fração de N lixiviado

Dependente do modelo
(ex.: % de N excretado)

MITERRA Europa
DNCD

Nitrogênio de
runoff

Fração de N de runoff

Dependente do modelo
(ex.: % de N excretado)

MITERRA Europa
DNCD

Carbono
balanceado

Razão C/N em esterco animal e biossólidos (Iodo de esgoto, adubo, etc.)

-

MITERRA Europa

Emissão de
CH4

Fator de emissão de CH4 por categoria
animal

Kg CH4/ha/ano

MITERRA Europa

kg P/ha/ano
mg P/kg

MITERRA Europa

Balanço de
Fósforo

Deposição de P atmosférico
Fertilizantes, esterco de animal, biossólidos e colheitas contendo P

Lixiviação de
Fósforo

Parâmetros de adsorção de fósforo

Depende do modelo

MITERRA Europa
(possível)

Balanço de
Metal

Deposição de Cd, Cu, Pb atmosférico
Fertilizantes, esterco de animal, biossólidos e colheitas contendo Cd, Cu, Pb

g/ha/ano
mg/kg

MITERRA Europa

Lixiviação de
Metal

Parâmetros de adsorção de metal

Depende do modelo

MITERRA Europa
(possível)

Erosão

Parâmetros de eroson

Depende do modelo

EPIC

Em seguida, é apresentada lista de possíveis indicadores, agregados por
objetivo, que poderiam ser utilizados no monitoramento das atividades
financiadas pelo ABC e cuja integração ofereceria uma visão mais completa das externalidades derivantes das práticas agrícolas selecionadas:
•

Indicadores de emissões [kg/ha ano; CO2 eq]: CH4 (fermentação
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entérica dos ruminantes); CH4 e N2O (gestão do esterco e fertilização); CO2, CH4 e N2O (uso do solo);
•

Indicador de matéria orgânica no solo arável [Mton]: estoque de
carbono no solo (SOC) representa um indicador importante para
avaliar a capacidade de estocagem de carbono no solo, a sua
capacidade de produção de biomassa, a quantidade de input necessário para otimizar a produção, a resiliência à variabilidade climática. O Laboratório Virtual já estimou o valor do indicador para
todo o Brasil, definindo a linha de base (EMBRAPA, 2013);

•

Indicadores de qualidade ambiental: Erosão do solo [ton/ha ano]:
perda de solo por erosão; qualidade água (GNB-N-P5) relacionada
com uma aplicação desequilibrada de nutrientes em solos agrícolas; volume de água para irrigação; % área propriedade rural que
gera uma elevado valor natural (HNV), expresso como nível de
biodiversidade e habitats naturais.

•

Indicadores econômicos: taxa de emprego rural; nível de pobreza
rural; PIB per capita rural; fator de produtividade total (TFP) balança a produção em saída com os insumos necessários em entrada
no sistema produtivo; renda da atividade.

A possibilidade de medir e estimar esses indicadores depende fortemente do nível de capacitação técnica no território e da viabilidade econômico-política da proposta; a lista refere-se, a título exemplificativo, aos
indicadores atualmente utilizados na Comissão Europeia (EC, 2013).

4.4 Considerações finais
O envolvimento do setor privado representa o maior desafio a ser encarado para garantir um aumento de contratos firmados pelo ABC e superar os obstáculos devidos a desequilíbrios regionais do financiamento e

5

Gross Nutrient Balance (Nitrogênio N e Fosforo P).
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na capacitação técnica (laboratórios, equipamentos, etc.).
IFC, (2010) relata como os investimentos privados em políticas de baixo
carbono podem enfrentar obstáculos por barreiras financeiras, estruturais e de capacitação técnica. Isso inclui a dificuldade em precificar o
risco do investimento e entender os benefícios das medidas adotadas,
devido principalmente à falta de dados históricos e indicadores atualizados de processo, ressaltando assim a importância de um monitoramento das externalidades.
Avaliar a custo-efetividade de investimento em um empreendimento de
baixo carbono demanda uma abordagem integrada de todos os custos
e benefícios socioeconômicos, climático e ambientais. Identificar essas
externalidades é uma tarefa difícil e muitas vezes resolvida somente de
um ponto de vista qualitativo (Rahman e Devadoss, 2005). EC (2008)
ressalta como todas as externalidades deveriam ser incluídas em termos monetários, precificando também os custos e benefícios sociais,
climáticos e ambientais por meio de fatores de conversão. Onde não for
possível realizar a precificação da externalidade, ela deve ser listada
e descrita em termos qualitativos não monetários, lembrando que essa
abordagem, mesmo oferecendo posteriores elementos úteis ao tomador
de decisão, é muitas vezes desconsiderada ou não compreendida totalmente pelo investidor, que prefere calcular, por meio de uma análise de
custos e benefícios em uma dimensão homogênea (monetária) o benefício líquido do investimento.
Entre os possíveis benefícios, encontra-se a redução de custos futuros,
assim como uma menor demanda de fertilizantes ou uma redução dos
danos relacionados às mudanças climáticas. Uma renda adicional para
o produtor rural pode derivar também da venda de créditos de carbono, no mercado internacional e nacional, para outros setores chave da
economia que visam atingir padrões de neutralidade de emissões (veja
o exemplo do sistema australiano). Entre os possíveis custos, registram-se os maiores gastos devidos à transição das práticas agrícolas tradicionais para práticas de baixo carbono e uma possível perda inicial de
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produção ligada ao respeito de vínculos de qualidade agroambiental
mais severos e menos focados na otimização do volume produzido.
A criação e disponibilização de bancos de dados com os resultados do
monitoramento garantem um fácil acesso às informações atualizadas
sobre indicadores agroambientais e climáticos para o tomador de decisão que pode assim integrar custos e benefícios de médio e longo prazo nas decisões de investimento (normalmente de curto prazo), ponderando oportunamente todas as variáveis por meio de taxas de desconto
de acordo com o horizonte temporal de ação.
O fluxograma de Figura 9 representa uma sugestão sobre as principais
etapas metodológicas do sistema de controle e monitoramento das atividades financiadas pelo Programa ABC.
a) Criação de bancos de dados sobre o
processo de tomada de credito
(formulário do projeto). Indicadores de
gestão e eficiência de processo

Objetivo: maior
participação do setor
privado e difusão no mundo
rural do ABC

b) Controle da correta implementação das
atividades ABC (Cross compliance) na
fazenda

c) Monitoramento dos indicadores
ambientais e de emissões

f) Análise transparente de custo benefício
do empreendimento

d) Criação do banco de dados espaciais
atualizados sobre os indicadores
monitorados

e) Lista das externalidades esperadas por
cada linha de financiamento. Conversão
das externalidades em R$

Figura 9. O fluxograma sugere as possíveis etapas que podem ajudar a
sistematizar e a disponibilizar informações atualizadas sobre indicadores
de gestão, regras e padrões agroambientais, custos-benefícios das linhas
de financiamento. Dados transparentes e robustos representam a condição
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necessária para garantir uma maior participação do setor privado, um
aumento dos contratos firmados e o atingimento das metas da PNMC.
Fonte: WayCarbon.

As etapas sugeridas no fluxograma são resumidas a seguir, tentando
individualizar, de forma aproximativa, os principais responsáveis pela
sua atuação:
a. Sistematização da coleta de informação sobre os tomadores do credito e criação de um banco de dados facilmente consultável tanto pelas agências dos bancos no território, quanto pela diretoria geral do
Banco do Brasil e BNDES. Nessa etapa, são calculados indicadores
de eficiência do processo visando evidenciar limites e dificuldades
na gestão do Programa ABC relacionados à facilidade de compreensão das regras, preenchimentos dos documentos, comunicação entre as partes interessadas, tempo de espera, entre outros. Os dados
contidos no formulário de projeto que o tomador deve apresentar ao
banco para pedir o crédito representam uma importante informação
sobre uso do solo, localização e área do empreendimento, tipo de
atividade, entre outros, que pode auxiliar o trabalho de monitoramento do LV.
Responsável: agentes financeiros.

b. Verificação da conformidade entre o que é financiado e a política estruturante do ABC relacionada à fazenda. As atividades devem ser
corretamente implementadas para atingir os parâmetros agroambientais que são os objetivos do Programa. A seleção das fazendas a serem controladas pode seguir várias regras: sugere-se que todas as
propriedades que, pela primeira vez, participam do programa ABC,
sejam controladas; outras fazendas que tenham registro de participação histórica no ABC devem ser controladas de forma aleatória.
Nessa etapa, são registradas as faltas de conformidades de uma ativi-
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dade produtiva com as regras e padrões estabelecidos no ABC e que
representam os compromissos assinados pelo produtor rural para ter
acesso à linha de crédito (e.g., número de hectares com plantio direto,
rotação de culturas). A definição das regras e padrões de referência
na implementação das atividades representam um ponto importante
a ser discutido por um processo participativo com todas as partes envolvidas (EMBRAPA, MAPA, produtores, ATERs, etc.).
O produtor rural deve ser capacitado a coletar e registar os dados sobre
a implementação das atividades na fazenda (área, equipamento, insumos, etc.) financiadas pelo ABC. Esses dados devem subsequentemente ser harmonizados por uma Agência estadual em um banco de dados atualizado anualmente, permitindo evidenciar tendência na difusão
das práticas do ABC por cada estado ao longo do tempo. A coleta de
amostras sobre qualidade do solo e a análise destas podem representar
um obstáculo para o produtor, especialmente para pequenos e médios
produtores, tanto de um ponto de vista técnico quanto de um ponto de
vista de custo. Para facilitar a correta realização dessa etapa é necessário garantir um acompanhamento de técnicos capacitados no campo
e uma maior facilidade de acesso a laboratórios acreditados.
Responsável: produtor rural; técnico agrônomo do EMBRAPA; ATERs.

c. Implantação do sistema de monitoramento de indicadores de emissões de GEE e serviços ecossistêmicos. A definição dos indicadores
a serem monitorados deve resultar de um processo participativo liderado por centros de pesquisa agropecuária e ambiental (EMBRAPA,
Universidades, MAPA, MMA, etc.). Atualmente somente o estoque
de carbono no solo, que representa uma variável fundamental na
análise da capacidade de redução de GEE de um empreendimento
agropecuário foi calculado e utilizado como linha de base para operações de benchmarking com valores que serão medidos a cada 5
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anos. Outros indicadores sobre ciclo de nitrogênio e carbono podem ser progressivamente integrados na análise em função de uma
crescente participação do setor privado nas atividades do ABC que
garanta uma maior capacitação técnica em termos de números de
laboratórios e técnicos especializados homogeneamente distribuídos no território nacional.
Responsável: Laboratório Virtual.

d. Criação de banco de dados georreferenciados que permitam cruzar
informações sobre os indicadores estimados, com a localização do
empreendimento, as superfícies interessadas, os limites das propriedades e das unidades administrativas em escalas diferentes (fazenda, municípios, estado, nação) e outros dados socioeconômicos e
ambientais de interesse. O banco de dados deve representar uma
fonte atualizada e harmonizada de informações facilmente acessíveis para auxiliar na disseminação dos resultados obtidos pelo ABC
em termos de redução de emissões, qualidade do solo, aumento de
produtividade, entre outros.
Responsável: Laboratório Virtual.

e. As externalidades (positivas e negativas) observadas ou estimadas durante o monitoramento devem ser quantificadas em termos
econômicos por meio de fatores de conversão monetária, onde for
possível, para facilitar a inclusão desses indicadores na análise de
custo-benefício de um empreendimento. A precificação das externalidades segue sendo objeto de estudo e tarefa complexa, mas é
considerada a forma mais eficiente de capturar a atenção e discutir
com o setor privado e os investidores, utilizando uma única dimensão de análise (monetária).
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Responsável: centros de pesquisas em economia agrária e agronegócios; centros de pesquisa agropecuária;

f. Análise de custo-benefício do empreendimento integrando todas as
informações coletadas no ponto anterior (e) oportunamente ponderadas por meio de taxas de desconto de acordo com o horizonte
temporal de ação (indicadores de médio e longo prazo). Dados atualizados e robustos sobre custos e benefícios associados à implementação de uma atividade financiada pelo ABC garantem menor incerteza na análise de risco do investimento e de seu custo-efetividade.
Responsável: setor privado; produtor rural assessorado por técnicos financeiros de modo geral; instituições de ensino e pesquisa.

Evidenciamos, ao longo desse estudo, uma dificuldade em obter informações transparentes sobre a gestão do processo de tomada do crédito, e confirmamos a necessidade de sistematizar o processo de monitoramento de indicadores agroambientais. Uma informação atualizada
e transparente sobre os principais custos e benefícios, sobre o sistema
de gestão do Programa ABC e as regras de implementação das atividades financiadas representam uma condição necessária para ampliar
a participação do setor privado e dos produtores rurais, diminuindo a
incerteza na análise de risco do empreendimento e na estimativa do
benefício líquido final.
Os agentes financeiros – que inicialmente não têm competência técnica
para avaliar a conformidade das atividade com padrões agroambientais
– têm um papel importante:
•

Na coleta e sistematização das informações demandadas ao tomador do crédito, pelo formulário de projeto técnico, para participar do Programa ABC; essa ficha contém dados sobre área
explorada, localização, uso do solo, equipamentos, atividades de-
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senvolvidas, plano de manejo, finalidades do financiamento, entre
outros, que podem auxiliar as atividades de controle e de monitoramento do Laboratório Virtual. A partir do ano safra 2013/2014, a
análise do solo deve incluir o carbono total nas áreas do projeto a
ser financiado, representando uma ajuda no estudo da evolução
desse indicador em nível de fazenda;
•

Na fiscalização dos custos suportados pelo produtor para comprar os equipamentos necessários para adotar e implementar práticas de baixo carbono, garantindo que os recursos econômicos
sejam corretamente aplicados para atingir os objetivos do Programa ABC;

•

Na definição de indicadores econômicos de processo (variação
de renda, volume produzido, fertilizantes utilizados, etc.) que o
produtor rural possa registrar periodicamente, visando evidenciar
tendências em médio e longo prazo;

•

Os agrônomos do banco que recebem e avaliam as propostas
apresentadas pelos produtores devem acelerar a revisão do projeto por meio de uma melhor comunicação entre as partes envolvidas (banco, técnico, produtor) que reduza tempos burocráticos
ociosos, garantindo uma rápida correção da proposta e uma maior
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velocidade na liberação do crédito de acordo com as exigências e
cronograma do produtor.

5 Sumário de Conclusões e Recomendações com foco
nos agentes financeiros e intervenientes externos
Este relatório buscou avaliar a atratividade das linhas de crédito oferecidas pelo Programa ABC (ABC Recuperação; ABC integração e ABC
Ambiental) a partir da análise da demanda por recursos, processo de
contratação até a liberação do financiamento e monitoramento dos resultados e a sua conjugação dos IGEMAs - Instrumentos de Gestão
Econômica do Meio Ambiente (PSA, Créditos de Carbono, Certificação,
entre outros).
A seguir, apontamos as principais conclusões focando nos agentes financeiros e intervenientes externos.

Retornos Financeiros, qual será a lógica do produtor rural?
Após extensiva análise, por meio de revisão bibliográfica, 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, mas que estas melhoras dependem de inúmeras variáveis.
Contudo, os rendimentos desses investimentos se mostram bem tímidos
quando 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, seja por meio de futuras reduções nas
taxas de juros, seja pela conjugação de outros instrumentos de gestão
econômica do meio ambiente.
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Sugeriu-se que aliar técnicas de recuperação de áreas degradadas e
incluir os vários possíveis sistemas de iLPF, com a regeneração de RLs
e APPs, usando as atividades econômicas permitidas, as perdas (custo
de oportunidade) podem deixar de existir ou ainda melhorar o desempenho econômico do produtor rural ao mesmo tempo em que melhora
os serviços ecossistêmicos de forma geral.
Sugere-se, portanto, que produtores rurais se mobilizem na CNA ou em
outras entidades representativas de classe para que softwares sejam
disponibilizados, com a capacidade de avaliar corretamente o projeto do ponto de vista financeiro, pois apesar das melhoras claras da
implantação dos vários sistemas estudados, o retorno é insatisfatório,
ao menos, quando comparado a outras possibilidades, incluindo títulos
atrelados ao Tesouro (considerado de menor risco).
No que tange ao escopo deste trabalho, as conclusões e sugestões
acima poderiam ser verificadas e validadas durante o levantamento de
dados e entrevistas no processo de desenvolvimento do relatório 4, com
o objetivo de fazer avaliação de viabilidade econômica usando Modelo
de Monte Carlo (análise estatística de simulação que objetiva apontar
para o percentual de chance de um projeto ser viável a partir de certas
características definidas como fixas e outras como aleatórias).
Evidenciou-se, ainda, que propriedades rurais que se enquadrem nos
PSA identificados poderão ter renda extra, o que pode tornar o projeto
mais rentável, alavancando as finalidades do Programa ABC.
No que tange aos instrumentos econômicos de gestão de GEE (taxação
ou mercado), que ainda não estão definidos no âmbito nacional, notou-se que ambos podem auxiliar o Programa ABC, mas de maneira distintas. No caso da definição nacional se dar no sentido de um mercado de
contingenciamento e comercialização 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 rentáveis e logo atrativos. Nesse contexto,
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haveria ainda o benefício da entrada do setor privado, conforme ocorrido no mercado de carbono global.
Dentre os instrumentos de PSA analisados, uma eventual certificação
que encareça o processo não é bem-vinda. Porém, a emissão de créditos temporários, como CRAs e CRFs é bem-vindo do lado do vendedor
(ex.: produtor rural com área de RL preservada, além do exigido por lei,
mas não do comprador (produtor rural com necessidade de compensar áreas de proteção desmatadas). Porém, a aplicação do instrumento pode fazer sentido caso a caso e não deve ser desconsiderado de
imediato.
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 maneira, se mobilizem para que sistemas de PSA se multipliquem pelo País, incluindo os
de precificação de carbono.

Agentes financeiros – como tornar a linha mais atrativa?
Observou-se uma grande correlação entre os tipos de serviços ambientais abrangidos em todos os programas de PSA identificados e as linhas
do Programa ABC, em especial as linhas ABC Recuperação; ABC integração e ABC Ambiental.
Nesse sentido, sugere-se que as instituições financeiras aproximem-se
dos gestores dos programas PSA estaduais visando identificar não só
mais facilmente tomadores de crédito, mas também áreas prioritárias
para os respectivos estados, assim como já faz com o Programa Produtor
de Água da ANA (Agência Nacional de Água). Ainda, nesses estados,
devido às estruturas criadas, o processo de contratação até a liberação
do financiamento e monitoramento dos resultados podem ser facilitados.
Mesmo que o monitoramento ambiental não seja obrigação do banco distribuidor dos créditos disponibilizados dentro do Programa ABC, o banco
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pode se beneficiar de diversas maneiras ao ter esses indicadores que
demonstram como uma economia pode crescer ao mesmo tempo em que
reduz os impactos negativos de suas atividades ou até os melhora (afinal
este é um dos objetivos do conceito de desenvolvimento sustentável).
Iniciativas de comunicação locais organizadas em conjunto com o Programa ABC podem aumentar a abrangência e alcance tanto do Programa
ABC como das iniciativas locais. O mesmo pode ser dito sobre iniciativas
de capacitação, pois estas já ocorrem nos estados onde programas PSA
foram identificados. Vale notar que essa aproximação já existe no Programa Produtor de Água criado pela Agência Nacional de Águas.
Sob uma visão macro de instituição financeira, sugere-se que as instituições financeiras se posicionem a favor da precificação de carbono,
pois isto permitirá que o próprio banco avalie melhor os riscos de suas
operações, incluindo sua área de seguros, bem como as áreas relacionadas às oportunidades de investimentos. No que tange ao ABC,
tal posicionamento melhora a atratividade de um projeto em seu âmbito. Nesse sentido, observou-se a necessidade de acompanhamento do
desenvolvimento de metodologias de offssets no exterior, bem como o
fomento ao desenvolvimento de metodologias nacionais, que atendam
às demandas específicas de tecnologia e características dos diversos
biomas do País que possam gerar os resultados esperados de redução
de emissão de GEE nos agronegócios.
Observou-se que o ICMS-Ecológico está em vigor em um número crescente de cidades, logo, uma concentração de atividades de engajamento com os municípios que se beneficiam deste instrumento poderia
facilitar a comunicação e interesse pelo Programa ABC. Ainda, devido
às sinergias entre os instrumentos, focar nestes municípios aumentaria
a viabilidade econômica dos projetos que se enquadram nas finalidades do Programa ABC.
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Governos – Como tornar as regras mais claras e integradas?
Considerando a enorme contribuição que tais projetos trazem para a sociedade como um todo (ex.: melhoria no fluxo de chuvas e consequente
redução de enchentes e seus elevados custos para a sociedade, além
de, em muitos casos, redução de perdas para seguradoras), conclui-se
que os custos do Programa ABC, conforme apresentados no Relatório
2, são relativamente baixos, se não positivos, ou seja, lucrativos.
Para que tal análise possa ser feita, é primeiro necessário fazer uso de
um modelo de equilíbrio geral, conforme explicado no Relatório 2. Em
seguida, sugere-se que análises de custo benefício social (prática complexa, mas consolidada em Economia Ambiental) sejam elaboradas no
nível de bacias ou sub-bacias para que os benefícios indicados para
as demais partes interessadas possam ser quantificados, permitindo
ao produtor rural, eventualmente, monetizar a valoração dos diversos
serviços ecossistêmicos apresentados acima.
Conforme mencionado, hoje o Ministério da Fazenda com apoio da WayCarbon está avaliando as diversas possibilidades de precificação de
carbono. No que tange ao Programa ABC, tanto a opção de taxação
de carbono como a opção de criação de um mercado de contingenciamento e comercialização de permissões de emissão de GEE podem ser
benéficas. Uma recomendação que se fez e se repete é que no caso do
estabelecimento de um mercado de contingenciamento e comercialização de emissões, é que os setores de agricultura, pecuária e florestas
sejam fontes de offsets para os setores eventualmente contingenciados.
Dessa maneira construído, o MBRE permitiria que esses setores não
contingenciados encontrassem novas formas de receita ao implementar
práticas que reduzam as emissões de GEE. Ainda, nesse caso, o setor
privado poderia ser uma fonte extra de recursos, o que como discutido,
é vital para uma transição para uma economia de baixo carbono. Con-
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tudo, para que o setor privado atue, regras claras são imprescindíveis,
pois como demonstrado na discussão sobre programas PSA, essa falta
de completude inviabiliza (seja do lado da oferta ou da demanda) o nascer desse novo mercado.

Próximos passos
Este terceiro relatório evidenciou a dificuldade em obter informações
sobre a gestão do processo de tomada do crédito, confirmando a necessidade de se sistematizar a coleta dessa informação e de se criar
um banco de dados facilmente consultável pelos agentes financeiros.
Foi evidenciada também a falta de um sistema de monitoramento padronizado e sistematizado para estimar (e disponibilizar) dados atualizados
sobre as externalidades de um empreendimento de baixo carbono que
possam confirmar a efetividade das medidas do ABC.
Uma informação atualizada e transparente sobre os principais custos
e benefícios sobre o sistema de gestão do Programa ABC e as regras
de implementação das atividades financiadas representa uma condição
necessária para ampliar a participação do setor privado e dos produ-
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tores rurais, diminuindo a incerteza na análise de risco do empreendimento e na estimativa do benefício líquido final. O setor privado é um
ator determinante no êxito das políticas de desenvolvimento rural e no
cumprimento das metas do Plano Nacional de Mudanças Climáticas.
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