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Objetivos (MCR 13-7-1-a)

✓ Reduzir as emissões de GEE oriundas da agropecuária;

✓ Reduzir o desmatamento;

✓ Aumentar a produção em bases sustentáveis;

✓ Adequar as propriedades à legislação ambiental;

✓ Ampliar a área de florestas cultivadas;

✓ Estimular a recuperação de áreas degradadas;



Finalidades (MCR 13-7-1-c)

✓ABC Integração: implantação e melhoramento de
sistemas de integração (ILPF, SAF’s, etc. );

✓ABC Florestas: implantação, manutenção e
melhoramento do manejo de florestas
comerciais;

✓ABC Ambiental: adequação ou regularização das
propriedades rurais frente à legislação ambiental;



Itens Financiáveis (MCR 13-7-1-d)

✓Aquisição de sementes e mudas para formação
de pastagens e de florestas

✓Implantação de viveiros de mudas florestais;

✓Pode ser financiado custeio associado ao
investimento, limitado até 35% (trinta e cinco por
cento) do valor financiado (Florestas plantadas e
recuperação de APP e RL)



Limite de Financiamento (MCR 13-7-1-f)

✓R$2,2 milhões por beneficiário;

✓R$ 5,0 milhões para os financiamento para
implantação de florestas comerciais, o limite
pode ser elevado até R$5.000.000,00;



✓Taxa de Juros (MCR 13-7-1-g): 7,5% a.a.

✓Prazo de Reembolso (MCR 13-7-1-i): 12 anos, 
com até 8 anos de carência para ABC Ambiental 
e ABC Florestas;

✓Prazo de Reembolso: 10 anos, com carência de 
até 5 anos;

Condições 



Documentos Exigidos (MCR 13-7-2-a)

✓Projeto técnico específico;

✓Croqui descritivo e histórico de utilização da área
do projeto a ser financiado contendo;

✓Comprovantes de análise de solo e da respectiva
recomendação agronômica;

✓Plano de manejo (agroflorestal ou florestal da
área do projeto);



Documentos Exigidos ABC Ambiental (MCR 13-7-2-b)

✓Projeto técnico específico;

✓Croqui descritivo e histórico de utilização da área
do projeto a ser financiado contendo;

✓Comprovação de rentabilidade que assegure a
quitação das obrigações;



Principais Entraves

✓ Falta de pessoal capacitado para trabalhar com crédito
rural (área de fronteira);

✓ Baixa atratividade da taxa de juros frente às linhas de
financiamento dos Fundos Constitucionais;

✓ Análise da documentação centralizada nas regionais;

✓Os bancos operam com recursos próprios em linhas
similares;



Sugestões

✓ Check list padronizado de análise dos projetos de ABC;

✓ Capacitação de técnicos dos bancos sobre o programa;

✓ Redução das taxas de juros;

✓ Retornar os recursos de multas e demais fundos do MMA como
financiamento para o ABC Ambiental, com taxas de juros menores;

✓ Alteração do período de reembolso e de carência para ABC Integração;

✓ Ampliação do volume de recursos de R$5,0 para R$6,0 milhões;

✓ Ampliar o percentual de financiamento de custeio associado a
investimento de 30% do valor financiado para 45%;
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