
PROPOSTA PAP 2017/2018

PROGRAMA ABC

Criação da linha Regularização 
Ambiental e Conservação de Solos e 
Água no âmbito do Programa ABC 
com condições diferenciadas de 

financiamento



• Agricultura de Baixo Carbono foi instituído na
safra 2010/11

• Objetivo:

– apoiar práticas de produção sustentável, como
integração lavoura pecuária, recuperação de
pastagens degradadas, práticas conservacionistas
de solo, plantio de florestas comerciais e
recomposição de áreas de preservação
permanente, entre outros itens.

Programa ABC



• O objetivo
Simplificar o acesso ao crédito e criar no âmbito do Programa
ABC Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito
Estufa na Agricultura uma linha de investimento com
condições diferenciadas de financiamento, e centralizar os
itens financiáveis de regularização ambiental e conservação
de solos e água nessa mesma linha, retirando-os de outros
programas que concorrem com o ABC, como o Pronamp
Investimento, Moderagro, dentre outros.

• A mesma mudança é sugerida para o Pronaf Mais
Alimentos.

Programa ABC



Diagnóstico: 

Baixa procura pelo programa para as finalidades de Regularização Ambiental e 
Conservação de Solos e água devido à alta taxa de juros do ABC, de 8,5% ao ano, 
incompatível diante de finalidades que geram pouco retorno financeiro ou com 
retorno financeiro no longo prazo.

Dificuldades na elaboração e análise dos projetos a campo e nos agentes financeiros, 
devido à complexidade e burocracia operacional.

Demora excessiva na aprovação dos recursos que passam mais de 6 meses para 
liberação.

Concorrência com outras linhas de financiamento como Pronamp Investimento e 
Moderagro, pois muitos itens financiáveis estão previstos em mais de uma linha.



Pronaf Mais Alimentos

• Atender os produtores familiares

• Manter juros de 2,5% ao ano, para regularização
ambiental contemplando os itens previstos no
projeto de adesão ao Programa de Regularização
Ambiental- PRA e conservação de solo e água.

• Financiamentos para este fim poderiam compor
uma linha específica denominada Pronaf
Regularização Ambiental e Conservação de Solos
e Água.



ABC AMBIENTAL - Proposta

• ABC Regularização Ambiental e Conservação 
de Solos e Água no âmbito do Programa ABC 
com condições diferenciadas de financiamento. 



ABC AMBIENTAL - Objetivo 

• Centralizar os itens financiáveis de
regularização ambiental e conservação de
solos e água numa mesma linha, retirando
esses itens de outros programas que
concorrem com o ABC, como o Pronamp
Investimento, Moderagro, dentre outros.



ABC AMBIENTAL - Público

• Produtores que tenham o Cadastro Ambiental Rural –
CAR e necessitem aderir ao Programa de Regularização
Ambiental – PRA para cumprir as exigências do Novo
Código Florestal, Lei 12.651/2012.

• Produtores que tenham aderido a programas oficiais
de conservação de solos no território nacional ou que
necessitem regularizar a situação de solos na
propriedade com objetivos conservacionistas.



ABC AMBIENTAL - Acesso ao Programa 

• Agentes financeiros via Programa ABC com
plano técnico de práticas de conservação de
solo e agua

• Com projeto técnico conforme a
recomendação do Programa de Regularização
Ambiental de acordo com a regulamentação
ambiental do novo código florestal.



• Taxa de juros: 3,5% ao ano 

• Recursos:R$ 1 bilhão.

• Reembolso: até 10 (dez) anos, com carência de até 3 (três) 
anos, de acordo com o projeto. 

• Vantagens: Unificar numa mesma linha o atendimento para 
financiamento de projetos ambientalmente 
conservacionistas.

ABC AMBIENTAL - Acesso ao Programa 



ABC AMBIENTAL - Itens Financiáveis
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E SOLOS

• adequação ou regularização à legislação ambiental,
inclusive recuperação da reserva legal, áreas de
preservação permanente, recuperação de áreas
degradadas, implantação e melhoramento de planos
de manejo florestal sustentável, regularização de
estradas rurais;

• projetos de adequação ambiental como implantação,
conservação e expansão de sistemas de tratamento
de efluentes e dejetos, compostagem, tratamentos
de água;

• marcação e construção de terraços;



ABC AMBIENTAL - Itens Financiáveis

• proteção, correção e recuperação do solo, inclusive a
aquisição, transporte e aplicação dos insumos e defensivos
agrícolas;

• silvicultura para compor a reserva legal;

• obras decorrentes da execução de projeto de adequação
sanitária e/ou ambiental;

• adubação verde e plantio de cultura de cobertura do solo;

• implantação e recuperação de cercas;

• serviços de agricultura de precisão, desde o planejamento
inicial da amostragem do solo à geração dos mapas de
aplicação de fertilizantes e corretivos;

• Práticas de rotação de cultura e plantio direto;

• Estímulo de uso de fixação biológica de nitrogênio;



ABC AMBIENTAL - Itens Financiáveis

• florestamento e reflorestamento;

• formação ou recuperação de pastagens;

• adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo
e proteção dos recursos naturais;

• adubação verde e plantio de cobertura do solo;



ESTIMATIVA DE CUSTOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO

• De uma maneira geral é possível dizer que o custo para 
implantação de um sistema conservacionista para solos 
cultivados está ligado ao risco de erosão para a área objeto. 
Ou seja, está relacionada com a fragilidade da área em 
relação aos processos erosivos. 

• Entre os maiores custos diretos na execução de um projeto de 
conservação de solos, está o custo para implantação de 
terraços, a readequação das estradas dentro das propriedades 
e o custo para readequação de áreas onde a erosão foi muito 
intensa provocando voçorocas, para as quais é necessário um 
grande número de horas máquina.

• São inúmeros os fatores que podem alterar ou determinar o 
grupo de ferramentas que serão utilizadas para o controle dos 
processos erosivos em uma propriedade rural e qual sua 
intensidade e custo. Porém, podemos dizer de maneira 
hipotética que em uma propriedade teremos como custo 
médio.



Custos - solos
Construção de terraço: 

Seção do terraço Rendimento Custo R$/ha 

900 mm 200 m/hora R$ 224,00 

Subsolagem: 

Profundidade Rendimento Custo R$/ha 

30 cm 3 horas/ha R$ 450,00 

Adequação de estradas internas: 

Largura da estrada Rendimento Custo R$/km Custo médio/ha 

400 cm 4 horas/km R$ 1.250,00 312,50 

Uso de plantas de cobertura: 

Adubação verde Custo médio Custo R$/km 

Semente, adubo e plantio R$80/R$200/R$40 R$ 320,00 

 

Custo médio da adequação: subsolagem, terraceamento, adequação de estradas, 
adubação verde: R$ 1.306,50/ha
Lembrando que esse custo pode variar, chegando até mais de R$6.000,00/ha.



• ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO: 

O georreferenciamento é obrigatório para situações que
envolvem qualquer modificação no cartório de registros de
imoveis

A partir de novembro de 2017 o georreferenciamento tornou
se obrigatório para propriedades maiores que 100 hectares

Bancos estão exigindo que para averbação da hipoteca o
produtor apresente a área georreferenciada e certificada
pelo INCRA.

• Financiar a elaboração de projeto técnico e
georreferenciamento, inclusive as despesas técnicas e
administrativas relacionadas à regularização ambiental;

ABC AMBIENTAL - Itens Financiáveis



• Custo elevado e envolve itens financiáveis como: 

– consultoria técnica, levantamento planimétrico de
uma área com GPS, colocação de marcos para atender
as normas do INCRA, rastreamento dos marcos,
processamento dos rastreamentos, confecção dos
mapas e memoriais descritivos, montagem do
processo e acompanhamento junto ao cartório.

– custo  do projeto de georreferenciamento pode variar 
de R$ 150,00 a R$ 350,00 por hectare, ou mais.

ABC AMBIENTAL - Itens Financiáveis
Georreferenciamento



• TRATAMENTO DE DEJETOS E ENERGIA RENOVÁVEL:
– Contratação de assistência técnica, com prazo de pelo 

menos dois anos, para implantação de sistemas de 
tratamento de dejetos e biodigestores pelas propriedades 
rurais.

– Análise de composição química de dejetos de resíduos 
sólidos e líquidos para utilização como fertilizantes.

– aquisição de máquinas, implementos e equipamentos, 
inclusive para a implantação de sistemas de irrigação, para 
a agricultura e pecuária, biodigestores, máquinas e 
equipamentos para a realização da compostagem e para 
produção e armazenamento de energia;

– tecnologias de energia renovável, como o uso da energia 
solar, da biomassa, eólica; 

ABC AMBIENTAL - Itens Financiáveis



ABC AMBIENTAL - Justificativas

• Muitos itens financiáveis são utilizados para o
cumprimento da Lei 12.651/12 do Novo
Código Florestal, que tem dois instrumentos
de regulamentação, o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) que termina seu prazo de
inscrição até 31 de dezembro de 2017 e o
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
que é a regularização da propriedade rural nas
questões ambientais de uso da água e de solo.



ABC AMBIENTAL - Justificativas

• A regularização ambiental envolve a recomposição de
florestas nas áreas de preservação permanente e Reserva
Legal além estar incluído o uso da água e a conservação
dos solos.

• Essas regularizações e práticas trazem benefícios aos
produtores, que só podem ser mensurados ao longo do
tempo. No entanto a falta de adequações traz
consequências imediatas, como a perda de
produtividade.

• Essas práticas tem um custo alto para o produtor rural.
Que variam de região para região conforme precipitação,
plantio de mudas nativas ou regeneração natural. Os
gastos já iniciam no processo de diagnóstico ambiental.



ABC AMBIENTAL - Justificativas



• Segundo os dados da INPUT,  os custos de cada técnica de restauração florestal, 
em São Paulo (p.ex.)  nas diferentes condições físico-ambientais (combinações 
entre declividade e precipitação) são apresentados na figura abaixo. Essas 
condições são representadas pelas letras de A a F. 

•

• Para grande parte do território paulista (70%), o custo da restauração florestal com 
a técnica de regeneração natural ativa está entre R$ 800/ha e R$ 902/ha 
(condições A e B, respectivamente), sendo a menos onerosa para as extensões 
onde o potencial de regeneração natural é médio.  

•

• Em locais com baixo potencial de regeneração natural e passíveis de mecanização 
(declividade < 12% - condições A e B que, somadas, equivalem a 70% do 
território), a técnica de restauração florestal menos onerosa é a semeadura direta. 
O custo médio dessa técnica é de R$ 3.585/ha. Nos locais onde a semeadura direta 
não é aplicável (condições C-F, 30%), o plantio de mudas é necessário para a 
execução da restauração florestal. Para o modelo plantio de mudas de espécies 
nativas sem aproveitamento econômico, o custo varia entre R$ 8.349/ha (condição 
B) e R$ 17.524/ha (condição E).



ABC AMBIENTAL - Justificativas


