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1. Introdução

As severas adversidades climáticas que atingiram importantes regiões produto-

ras do país não impediram que fosse alcançado novo recorde na produção de grãos, 

estimada em 184,1 milhões de toneladas, 10,8% acima do obtido na safra 2011/12. 

Esse desempenho, baseado em ganhos de produtividade (4,2%) e secundariamente 

na expansão na área plantada (6,2%), reafirma a pujança da agricultura brasileira e o 

empreendedorismo do produtor rural, assegurando o fiel cumprimento das funções 

tradicionais da agricultura de maneira econômica e ambientalmente sustentável. Estas 

consistem em assegurar adequado abastecimento do mercado interno, contribuir para 

o superávit da balança comercial e para a geração de energia, além da criação de em-

prego e renda.

A crescente inserção do Brasil no mercado agrícola internacional, se destacando 

como um dos principais produtores e exportadores de produtos agropecuários, revela 

sua capacidade de responder às oportunidades ditadas pela crescente demanda por 

alimentos, impulsionada principalmente pelo aumento de renda dos países emergentes 

e em desenvolvimento. 

Estudos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e da Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apon-

tam crescimentos, entre 15% e 40%, na demanda mundial por diversos tipos de ali-

mentos no período entre 2007/09 e 2019.  A maior parte desse incremento de con-

sumo ocorrerá nos países em desenvolvimento. Ainda segundo esses estudos, o Brasil 

deverá ser um dos principais países a expandir sua produção e exportações de modo a 

atender a maior parte desse aumento.

Essas perspectivas representam, simultaneamente, uma oportunidade e um de-

safio ao agronegócio brasileiro. Para continuarmos expandindo a produção e as expor-

tações agropecuárias, e consolidar a posição de liderança do país no mercado agrícola 

internacional, faz-se necessário intensificar os esforços conjuntos dos produtores rurais 

e do governo, cujas políticas públicas devem assegurar  níveis adequados de apoio e 

contribuir para a melhoria das condições de logística e de infraestrutura.  

Esse é o propósito da política agrícola, implementada por meio de seus instru-

mentos, cujas medidas consubstanciadas no Plano Agrícola e Pecuário são persistente-

mente revistas, adequando-as ao cenário macroeconômico e ao comportamento dos 

mercados interno e externo. Em igual sentido se busca também aprimorar a política 

agrícola e seus instrumentos em sintonia com as demais políticas públicas relacionadas 

com o setor. 



Nesse sentido o Plano Agrícula e Pecuário para a safra 2013/14 constitui um 

avanço na adoção de medidas de apoio ao produtor que incorporam os objetivos de 

melhoria das condições de infraestrutura produtiva e de controle inflacionário por meio 

da estabilidade de preço dos alimentos, além da incorporação de novas tecnologias e 

melhoria nas condições de acesso ao crédito e ao seguro rural.

Este Plano, a exemplo do ocorrido na safra 2012/13, amplia a disponibilidade 

de recursos destinados aos financiamentos de custeio, comercialização e investimen-

to, e à subvenção ao prêmio do seguro rural, bem como melhora as condições de 

financiamento do crédito rural. Além de reduções adicionais de taxas de juros, são 

ampliados os limites de crédito em diversas linhas de financiamento, principalmente as 

de investimento.

Para o crédito rural serão assegurados recursos 18% superiores aos da safra 

2012/13, ou seja, R$ 136 bilhões, sendo R$ 115,6 bilhões a juros controlados, inferio-

res aos de mercado, e R$ 20,4 bilhões a juros livres, sendo de se destacar o acentuado 

incremento (46%) nas disponibilidades de recursos para financiar investimentos, con-

tribuindo, assim, para a capitalização e modernização do setor. Outro destaque é a 

destinação de R$ 700 milhões para subvenção ao prêmio do seguro rural, um aumento 

de 75% em relação à safra 2012/13, o que permitirá ampliar a área segurada, de 5,2 

milhões de hectares para 11,5 milhões.

Uma medida inovadora deste Plano é a criação do Programa de Incentivo à 

Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária -  Inovagro, para o qual será disponi-

bilizado R$ 1,0 bilhão, com condições favoráveis em termos de taxa de juro (3,5% ao 

ano) e de prazo para pagamento (15 anos). Estas mesmas condições prevalecerão para 

os investimentos em infraestrutura de armazenagem e irrigação, aos quais se atribui 

elevada prioridade. A ampliação do apoio a estes segmentos se destaca como decisão 

estratégica para a próxima safra com o objetivo de ampliar a área irrigada e a capacida-

de de armazenagem do país, desonerando, assim, os custos de produção, com ganhos 

de eficiência e de competitividade do setor agropecuário.

A expectativa do Governo é de que a adoção dessas medidas terá ampla re-

percussão em termos de modernização do setor, sustentação do seu crescimento e 

elevação da renda do produtor rural, e que sejam produzidas, já na safra 2013/14 190 

milhões de toneladas de grãos.



Objetivos do Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014

•	 Garantir volume adequado de recursos do Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR), sobretudo a taxas de juros controladas; 

•	 Garantir níveis adequados de apoio à comercialização da produção  

agropecuária; 

•	 Reduzir a volatilidade de preços dos alimentos;

•	 Intensificar o apoio aos programas de investimento na ampliação da área 

irrigada e da capacidade de armazenagem;

•	 Fortalecer o Programa Pronamp, de apoio ao médio produtor,  

e o Programa ABC;

•	 Apoiar as cooperativas do setor agropecuário;

•	 Melhorar as condições de acesso ao crédito rural;

•	 Ampliar a cobertura do seguro rural.
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2. Panorama do Agronegócio  
Brasileiro

O cenário de crise da econômica internacional continua apresentando sinais 

de modesta, senão passageira, recuperação nos EUA e arrefecimento das expectati-

vas de retomada de crescimento entre os países da Europa, cujos efeitos na contra-

ção dos mercados agrícolas têm sido em parte neutralizados pela demanda chinesa 

e dos demais países emergentes.

Ainda assim, o crescimento da produção e do comércio mundial de grãos 

nos últimos anos continua inferior ao consumo, agravado pela persistente redução 

de seus estoques, segundo projeções do International Grains Council, tendo como 

principais determinantes históricos as recorrentes adversidades climáticas e os baixos 

ganhos de produtividade e de incremento de área¹ . 

Essa insuficiência da oferta agrícola mundial, aliada ao aumento dos preços 

agrícolas, sobretudo a partir da crise de 2008, e aos ganhos de produtividade e 

competitividade da agricultura brasileira, contribuiu para assegurar sua crescente 

inserção no mercado internacional e consolidar o status desfrutado pelo país, como 

sendo um dos principais produtores e exportadores mundiais de produtos agrícolas.

Apos permanecerem longo tempo deprimidos, a partir de meados da década 

passada os preços agrícolas seguiram uma tendência altista, se situando atualmente 

em patamares inferiores aos de 2008, mas ainda assim elevados, sendo que as pro-

jeções para a próxima década são de que deverão se situar entre 10% e 30% acima 

dos níveis observados na ultima década².

O índice de preço dos alimentos, composto por cinco das principais  

comodities agrícolas³ e medido pela Organização Mundial de Alimentação (FAO), 

aumentou 33,4% entre 2007 e 2012, período esse caracterizado por acentuada vo-

latilidade de preços. E ao longo dos últimos 12 meses esse índice permaneceu acima 

da média anual observada em anos anteriores, com a exceção de 2011. E a partir 

de julho de 2012 os índices de preço dos cereais, das oleaginosas e, sobretudo, do 

açúcar são declinantes, sendo crescentes os de carnes e lácteos.

1  World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO perspective.

2  Lamy, Pascal. Recommitting to commodity sector development as an engine of economic growth and  

 poverty reduction. World Trade Organization. Global Commodities Forum, Geneva, March 2013.

3  Carnes, lácteos, cereais, óleos e gorduras vegetais, e açúcar.
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Gráfico 2.1
Índice de Preços dos Alimentos
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Fonte: FAO.

Nota: *  O índice real de preço, deflacionado pelo valor unitário do índice do valor unitário das manufaturas  

No mercado interno, o índice de preço das commodities manteve-se abaixo 

de sua média histórica (janeiro 2007 a abril 2013) até novembro de 2010, e a partir 

de então supera persistentemente esse patamar, sendo que para o período abran-

gido pelos últimos 12 meses as variações de preço foram positivas para boi gordo, 

suínos, algodão em pluma e dos grãos, e foram negativas para café, milho e soja, 

além do açúcar4.

O comportamento dos preços agrícolas nos mercados interno e internacio-

nal, a partir de 2007, repercutiu no índice de preço dos alimentos (IPCA - alimentos),  

mantendo-o persistentemente acima do IPCA, exceto em 2009, e se acentuando em 

2013, o que levou o Governo a adotar medidas adicionais inibidoras da volatilidade 

de preços. Estas medidas consistem em maior estímulo aos investimentos em irriga-

ção e armazenagem, e na inovação tecnológica e modernização prioritária das ativi-

dades agropecuárias, como por exemplo o cultivo protegido de hortifrutigranjeiros.

As condições favoráveis de mercado e a melhoria no apoio ao produtor, por 

meio de reduções nas taxas de juros e ampliação no volume de recursos de finan-

ciamento ao setor, inclusive através do programa de sustentação dos investimentos 

(PSI), contribuíram para que a produção brasileira de grãos na safra 2012/13 atingis-

se novo recorde, se situando em 184,1 milhões de toneladas, nível este bem supe-

rior ao estimado por ocasião do lançamento do plano agrícola e pecuário para essa 

safra. Esse incremento de produção se refletiu no aumento da renda do produtor, 

sendo que o valor bruto da produção em 2013 deverá atingir o montante estimado 

de R$ 450,7 bilhões, 18,3% acima do observado no ano anterior.

4  CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil Ltda; BACEN
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Gráfico 2.2

Produção de Grãos – 1992 a 2013
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 Produtos: Algodão, amendoin, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, culturas de inverno, 
trigo e triticale.

O aumento de 10,8% na produção de grãos na safra 2012/13, em relação 

à safra anterior, concomitante à elevação nos custos de produção, principalmente 

fertilizantes, sementes e mão-de-obra, se deve ao aumento na área plantada e, so-

bretudo, da produtividade. Esse aumento foi liderado pela soja, com uma expansão 

esperada de 23,4%, e o milho, cuja produção estimada é de um recorde de 77,4 

milhões de toneladas.

A estimativa de 53,0 milhões de hectares de área plantada de grãos na safra 

2012/13, corresponde a um aumento de 4,2% em relação à safra anterior, bem 

acima da média histórica da última década, sendo o mesmo verdadeiro para a pro-

dutividade media estimada de 3.464 quilos por hectare, cuja taxa histórica de cres-

cimento anual no período 2000 a 2011 é de 2,76%, considerada elevada compara-

tivamente a outros países 5.

Para a safra 2013/14, considera-se que os estímulos de mercado, conjugados 

com a intensificação do apoio ao produtor rural, principalmente por meio de ajustes 

nas taxas de juros, aumento na disponibilidade de recursos para o setor e melhoria 

nas condições de acesso ao crédito e ao seguro rural, possibilitarão alcançar a pro-

dução de 190 milhões de toneladas de grãos.

O segmento brasileiro de pecuária, composto por um rebanho estimado em 

210 milhões de cabeças, caracteriza-se pelo predomínio do sistema extensivo de 

5  22,7 milhões de m3 na safra 2011/12
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produção, sendo que a produção nos últimos 15 anos cesceu à taxa de 5% ao ano. 

Essa expansão foi determinada preponderantemente por ganhos de produtividade, 

decorrentes de avanços nas áreas de melhoramento genético, controle de doenças 

e pastagens melhoradas. 

O atual ganho médio de peso do rebanho bovino, estimado em 53 Kg por 

hectare ano, está muito aquém das potencialidades do setor, cujo alcance depen-

de, sobretudo, de melhoramento genético do rebanho, recuperação de pastagens 

degradadas, principalmente no sistema integração lavoura-pastagem ou lavoura-

-pastagem-floresta, e a massificação de novas tecnologias reprodutivas (FIV, Inse-

minação em Tempo Fixo – IATF. Essas iniciativas permitirão que o país triplique a 

produtividade do rebanho bovino, liberando área para a produção agrícola, em cujo 

sentido contam com o apoio das políticas de seguro rural, de financiamento agro-

pecuário e de sustentação de preços, consubstanciadas no Plano Agrícola e Pecuário 

2013-2014.

A expansão do setor de agroenergia, intensificada a partir dos anos 90, levou 

o país à posição de maior exportador e de segundo maior produtor mundial de eta-

nol6, e ampliou significativamente sua participação na matriz energética nacional, 

contribuindo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, objeto de compromis-

so assumido pelo país na Conferência do clima de 2.009, em Copenhague.

  As florestas plantadas abrangem uma área de 6,5 milhões de hectares e 

são uma contribuição adicional para tornar a matriz energética nacional mais limpa 

e sustentável, por meio da oferta de carvão para as indústrias siderúrgicas.

 A produção de biocombustíveis tem sido questionada em foros internacio-

nais sob a alegação de ter efeitos negativos na produção de alimentos, em termos 

de menor disponibilidade de área, menor produção de alimentos e aumento de 

preço. No caso brasileiro esse argumento não procede pelo fato de o país ter ampla 

disponibilidade de terras agricultáveis, sendo que a cana-de-açúcar para fins ener-

géticos responde por 50,3% (4,2 milhões de hectares) da área total ocupada com 

essa cultura e 7,9% da área plantada de grãos. Assim, a produção de etanol não 

tem impacto na produção de alimentos, tampouco em seus preços, pois essa pro-

dução e suas exportações têm se mantido crescentes, concomitante ao aumento da 

produção de bioenergia. Outro aspecto a salientar é o fato de o Brasil não subsidiar 

a produção de bioenergia, cujo mandato é o de que a mistura de etanol à gasolina 

se situe entre 18% e 25%.
6  22,7 milhões de m3 na safra 2011/12
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No que se refere ao comércio internacional tem-se observado menor cresci-

mento das exportações mundiais em decorrência da persistente crise econômica e 

das baixas taxas de crescimento das economias desenvolvidas, tendo a Organização 

Mundial do Comércio revisto suas estimativas de crescimento do comércio mundial 

em 2013, de 4,5% para 3,3%, nível esse que é inferior à taxa média de 5,3% dos 

últimos vinte anos (1992-2012)7. 

 As exportações brasileiras do agronegócio têm crescido mais do que as ex-

portações totais, cujas taxas médias anuais de crescimento no período 2000/12 são 

de 12,56% e de 12%, respectivamente, sendo que as exportações agropecuárias 

cresceram a uma taxa ainda maior (15,2%).

 Em 2012, as exportações do agronegócio atingiram US$ 95,8 bilhões, o 

equivalente a aproximadamente 40% do total exportado, e as exportações agrope-

cuárias se situaram em US$ 83,4 bilhões, tendo como principal destaque o aumento 

das exportações de cereais, farinhas e preparações, sob a liderança do complexo 

soja, que atingiu US$ 26,1 bilhões, apesar do menor volume exportado. Outros 

destaques são as exportações dos setores de carnes e sucro-alcoleiro, cujos valores 

respectivos são US$ 14,9 bilhões e US$ 15,0 bilhões. Estas exportações, juntamente 

com as do complexo soja, responderam por 58% das exportações do agronegócio.

 Nos últimos doze meses, de maio de 2012 a abril de 2013, as exportações 

do agronegócio atingiram o recorde de US$ 99,6 bilhões, lideradas pelos produtos 

de origem vegetal com 84,2% desse valor, com destaque para o complexo soja, cujo 

total exportado foi de US$ 26,5 bilhões.

 As importações agropecuárias e as do agronegócio tiveram crescimento 

particularmente elevado em 2010 e 2011, mas este se arrefeceu a partir de então. 

Nos últimos doze meses, as importações do agronegócio reduziram 6,5% em rela-

ção ao mesmo período anterior, se situando em US$ 16,5 bilhões, o que contribuiu 

para o superávit de US$ 83,0 bilhões na balança do agronegócio nesse período.

 O bom desempenho interno e externo do setor agropecuário se caracteriza 

pelos elevados níveis de produtividade e pelo continuado crescimento da produção 

e das exportações, cuja diversificação de sua pauta e de seus mercados de destino 

constitui avanço importante que contribui para consolidar a inserção do Brasil no 

mercado agrícola internacional e sua posição de destaque entre os principais produ-

tores e exportadores agrícolas mundiais. 
7  World Trade Organization. Press Release 688, 10 April 2013
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Tabela 2.1
Produção e Exportação Brasileira do Agronegócio  
Ranking Mundial em 2012

Produtos Produção Exportação
Número de 

Países
Principal

Comprador
Açúcar 1º 1º 126 Rússia
Café 1º 1º 133 EUA
Suco de Laranja 1º 1º 68 Bélgica
Soja e seus produtos 2º 2º 95 China
Carne Bovina 2º 2º 135 Rússia
Etanol 2º 1º 34 EUA
Carne de aves 3º 1º 145 Japão
Milho 4º 4º 48 Irã
Carne Suína 4º 4º 74 Rússia

Fonte: SRI/Mapa 

 Não obstante o mencionado desempenho interno e externo do setor agro-

pecuário e os avanços havidos na modernização da política agrícola e seus instru-

mentos, permanecem desafios importantes a serem superados em prol da susten-

tabilidade do seu crescimento. Dentre estes se destacam a consolidação do seguro 

rural e melhorias em logística e nas condições de infra-estrutura produtiva, principal-

mente armazenagem e irrigação.

 A capacidade brasileira de armazenagem pública e privada de grãos não 

tem acompanhado o crescimento da produção e as mudanças na sua distribuição 

geográfica, se situando atualmente em 145 milhões de toneladas, o equivalente 

a aproximadamente 80% da produção, sendo que a recomendação da FAO é de 

120%. Essa insuficiência tem efeito negativo para os produtores, que podem se ver 

obrigados a antecipar a comercialização da safra. Em acréscimo, tem-se que a capa-

cidade de armazenagem do país nas propriedades rurais se situa em 14%, nível este 

muito baixo em comparação com Austrália (85%), USA (65%) e Argentina (40%), 

o que deixa os agricultores na dependência de cerealistas e traders, detentores de 

maior capacidade de armazenagem.

 A agricultura irrigada, por sua vez, ocupa uma área de apenas 4,5 milhões 

de hectares, aproximadamente 8,5% da área de grãos, sendo que o país tem po-

tencial para incorporar mais 30 milhões de hectares irrigados, principalmente nas 

regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul. O paroveitamento desse potencial requer a 

melhoria do acesso aos recursos hídricos e maior disponibilidade de recursos de 

financiamento em condições mais favoráveis. 
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 O maior apoio às atividades de armazenagem e de irrigação é um dos obje-

tivos estratégicos da política agrícola do MAPA, contemplado pelo Plano Agrícola e 

Pecuário (PAP) 2013-2014.

 Dentre os atuais instrumentos de política agrícola e os historicamente utili-

zados, o crédito rural se destaca por sua contribuição para o aumento da produtivi-

dade e da renda do produtor rural. Tem sido crescente a disponibilidade de recursos 

para o financiamento da agricultura com taxas de juros inferiores às de mercado 

– recursos controlados -, com ênfase para os investimentos realizados no âmbito 

dos programas ABC e Pronamp, assim como, mais recentemente, no programa PSI, 

contribuindo para aumentar a liquidez e a capitalização do setor. Em acréscimo, as 

condições de financiamento e as normas operacionais do crédito rural têm sido sis-

tematicamente revistas com o objetivo de melhorar o acesso a esses recursos, sendo 

esta uma das características do PAP 2013-2014.

Gráfico 2.3
Recursos de Financiamento Agropecuário*

Fonte: Deagri/SPA/Mapa

* Não inclui Pronaf

A disponibilidade de recursos, a juros controlados, para o financiamento da 

agricultura tem acompanhado a evolução do Valor Bruto da Produção (VBP), man-

tendo, a partir de 2008, a proporção média de 25% deste. Nesse mesmo período 

a parcela desses recursos para custeio e comercialização respondeu por aproxima-

damente 45% das necessidades de recursos para o financiamento da safra, sendo 

que a participação do credito rural a juros de mercado tem aumentado, e tende a 

ser intensificada, na permanência de um ambiente de baixas taxas de juros, abrindo 

espaço para políticas de apoio mais dissociadas da produção.
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Gráfico 2.4
Valor Bruto da Produção e do Crédito Rural
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Fonte: CNA e Mapa.

Nota: *Estimativa.

As principais fontes de recursos do crédito rural são os recursos da poupança 

rural e dos depósitos à vista nos bancos comerciais, seguidos dos Fundos Constitucio-

nais e das linhas de crédito administradas pelo Banco Nascional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Em 2012 houve acentuada redução na participação dos 

recursos dos depósitos à vista no financiamento da agricultura, devido à redução dos 

mesmos no primeiro quadrimestre desse ano, e aumento em relação às demais fontes. 

O aumento na participação dos recursos de outras fontes é explicado pela inclusão de 

recursos provenientes do Tesouro Nacional e dos Depósitos Compulsórios no Banco 

Central, inexistentes em anos anteriores.

Tabela 2.2
Participação das Fontes de Recursos no Financiamento da  
Agricultura a Juros Controlados 

Anos
Recursos 

Obrigatórios
Poupança 

Rural

Fundos 
constitu-
cionais

BNDES Recurs-
sos Livres

Funcafé Outras 
Fontes

2006 45,8% 18,7% 9,2% 7,3% 4,3% 3,9% 10,8%
2007 55,5% 17,9% 7,6% 4,6% 3,8% 3,2% 7,3%
2008 47,4% 26,0% 8,8% 5,8% 4,8% 2,9% 4,3%
2009 48,3% 26,1% 7,3% 7,0% 4,2% 2,2% 4,9%
2010 46,8% 30,2% 7,9% 6,6% 2,0% 1,9% 4,6%
2011 47,3% 30,8% 7,6% 6,8% 2,8% 1,6% 3,0%
2012 34,0% 31,8% 8,5% 9,9% 4,4% 1,6% 9,8%



A partir de junho de 2012, a esigência de aplicação de recursos obrigatórios 

destinados ao crédito rural, foram elevados de 28% para 34% para os depósitos à vis-

ta, e de 65% para 68% para a poupança rural, sendo que este ultimo percentual será  

gradualmente reduzido até atingir 66% em maio de 20158. E uma parcela desses re-

cursos obrigatórios destinase às cooperativas (20%), ao PRONAF (10%) e ao PRONAMP 

(10%).

A obrigatoriedade de destinação de parte dos recursos dos depósitos à vista 

para o crédito rural foi, a partir de junho de 2012, estendida à Caixa Econômica Federal, 

inicialmente na proporção de 6%, a ser anualmente elevada em sete pontos percentuais 

até atingir 34% em julho de 20169. 

 A crescente emissão de títulos por empresas do agronegócio e pelo sistema 

bancário, atrelados aos emitidos pelo produtor rural e derivados de transações agrícolas, 

contribuiu para aumentar a liquidez do setor e o financiamento agrícola a juros de mer-

cado. E o valor do estoque de títulos do agronegócio em sistemas de registro aumentou 

de R$ 4.6 milhões em 2007 para R$ 30,4 milhões em 201210, sendo que as Letras Cre-

ditórias do Agronegócio (LCA) tiveram um crescimento percentual aproximadamente 

duas vezes superior.

Nas últimas safras, foram realizados ajustes nas normas do crédito rural, objeti-

vando melhorar sua eficácia e contribuir para que os agricultores pudessem melhor en-

frentar os danos causados por severas adversidades climáticas e permanecerem em suas 

atividades. Esses agricultores e os que foram mais fortemente afetados por condições 

adversas de mercado, sendo este o caso dos avicultores, suinocultores, produtores de 

arroz, laranja e leite, que tiveram suas dívidas renegociadas. Essas medidas possibilitaram 

ao país superar a expectativa inicial de produção de 170 milhões de toneladas de grãos 

na safa 2012/13 e atingir 184,1 milhões.  

 O excepcional desempenho histórico da agricultura, conforme evidenciado 

pela evolução de seus indicadores relativos à produção e às exportações agropecuárias, 

e ao Produto Interno Bruto, tem sido uma contribuição relevante para a estabilidade e 

crescimento da economia, inclusive especificamente para o controle do processo infla-

cionário. Esse papel desempenhado pelo setor deverá ser fortalecido com os avanços em 

curso na melhoria e ampliação da infraestrutura produtiva e de transportes, determinan-

tes para a sustentabilidade da agropecuária.

8  BACEN. Resoluções 4096-4097

9  BACEN. Resolução 4096

10  Posição em 31/08/2012
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3. Crédito Rural

O Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014 aumentou a oferta total de recursos 

para financiamento à agricultura em 18% em comparação ao Plano anterior. O limite 

de crédito de custeio, por produtor, aumentou em 25%.  O volume de recursos para 

financiar investimentos cresceu ainda mais, 46%. Entre os investimentos priorizados, 

destacam-se aqueles destinados à armazenagem e à irrigação, que foram beneficiados, 

ainda, com uma redução de 36% na taxa de juros.

 Na mesma direção, deu-se apoio ao médio produtor rural, com redução de 

10% na taxa de juros, e às cooperativas, cujos juros sofreram redução da ordem de 

28%, nos empréstimos destinados a capital de giro.

 Essas medidas deixam clara a determinação do Governo em manter níveis ele-

vados de apoio creditício ao agronegócio, reconhecendo sua importância no contexto 

da economia brasileira. 

Na safra que se inicia, serão destinados R$ 136 bilhões para crédito à agricultura. 

Desses recursos, R$ 97,6 bilhões serão destinados ao financiamento de custeio e co-

mercialização, 9,8% superior ao da safra passada, e os R$ 38,4 bilhões restantes serão 

destinados para investimentos. 

Tabela 3.1
Recursos Programados para o Financiamento da Agricultura*
(em R$ bilhões)

Financiamento 2012/2013 2013/2014 Variação (%)

Custeio e comercialização 88,9 97,6 9,8

Investimento 26,3 38,4 46,0

Total 115,2 136,0 18,1
Fonte: SPA/Mapa.
Nota: *Não inclui Pronaf.

A política de crédito rural para a safra 2013/2014 mantém o padrão histórico 

de elevação no aporte de recursos e melhoria nas condições de financiamento, con-

solidando-se como um dos principais instrumentos de fomento ao desenvolvimento 

agropecuário. 
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Gráfi co 3.1 
Evolução do Financiamento Rural

A disponibilidade de oferta de crédito rural para a agricultura empresarial mais do 

que quintuplicou ao longo da última década, passando de R$ 27 bilhões em 2003/2004 

para R$ 136 bilhões na safra 2013/2014. 

Gráfi co 3.2
Evolução da Disponibilidade de Recursos para Crédito Rural

R$ BILHÕES 

R$ BILHÕES 

Fonte: CPA e Mapa.

Fonte: CPA e Mapa.
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O crescimento dos recursos de credito rural programados para o Pronamp foi 

intensifi cado apartir de 2009/10, atingindo R$ 13,2 bilhões, a serem disponibilizados na 

safra 2013/14

Concomitante a esse maior crescimento dos recursos disponiveis para o progra-

ma, estes passaram a ser plenamente utilizados pelo produtor rural.

Gráfi co 3.3
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp)
Programação e Aplicação de Recursos

Além do aumento nas disponibilidades de recursos para o crédito rural na safra 

2013/14 e melhoria nas condições de fi nanciamento, foram adotas medidas de ajuste 

em suas normas, dentre as quais se destacam as referentes às operações com recursos 

livres.

As condições e procedimentos a serem observados pelas instituições fi nanceiras 

e as condições contratuais pactuadas com os benefi ciários, nas operações com recursos 

livres, não mais terão tratamento idêntico ao dos recursos controlados e fi carão sujeitas 

a normas específi cas identifi cadas com a natureza dessas operações. Esta medida resul-

tará em redução de custos das operações de crédito rural e melhoria nas condições de 

acesso aos recursos livres do crédito rural.

Fonte: SPA / Mapa.
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3.1 Crédito de Custeio e de Comercialização 

A disponibilidade de recursos de crédito de custeio e de comercialização, para a 

safra 2013/2014, é de R$ 97,6 bilhões, sendo R$ 82,2 bilhões com taxa de juro máxima 

de 5,5% a.a. e R$ 15,4 bilhões a juros livres. O limite de crédito de custeio, por produtor, 

foi ampliado para R$ 1,0 milhão, e o de comercialização para R$ 2,0 milhões, sendo que 

o limite de custeio pode ser elevado nos seguintes percentuais e condições: 

I. Em até 15% para os créditos de custeio, destinados a: 

A. Beneficiário que comprove a existência física das reservas legais e áreas de 

preservação permanente previstas na legislação ou apresente plano de recuperação com 

anuência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Instituto Brasileiro do Meio Am-

biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou do Ministério Público Estadual; 

B. Custeio pecuário a produtor que adote o sistema de identificação de origem 

(rastreabilidade) de acordo com a Instrução Normativa nº 17, de 13 de setembro de 

2006, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ou a que vier a 

sucedê-la; 

C. Produtor que tome crédito conjugado com a contratação de seguro agrícola 

ou com mecanismo de proteção de preço baseado em contratos futuros, a termo, ou 

de opções agropecuárias; 

D. Produtores rurais que participem do Sistema de Produção Agropecuária Inte-

grada (Sapi) e possuam certificação da sua produção concedida pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), segundo a Instrução Nor-

mativa do Mapa nº 27, de 30 de agosto de 2010, e Portaria MDIC/Inmetro nº 443, de 

23 de novembro de 2011; 

E. Produtores rurais que comprovem a aquisição de sementes das categorias ge-

nética, básica, certificada de primeira geração, certificada de segunda geração, semente 

S1 ou semente S2, produzidas de acordo com a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, 

e o Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004; 

F. Operações destinadas a sistema orgânico de produção. 

G.Produtores rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Em até 30% quando ocorrer, simultaneamente, duas ou mais das situações 

previstas anteriormente; 
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III. Em até 15%, independentemente dos limites das situações anteriores, para o 

valor do crédito de custeio equivalente ao financiamento da área em que os produtores 

rurais adotem o sistema de plantio direto na palha.

A possibilidade de aumento do limite de custeio se aplica também aos produtores 

amparados pelo Pronamp.

O financiamento de despesas de custeio da avicultura e da suinocultura exploradas 

sob regime de parceria teve seu limite elevado para R$ 80 mil, podendo ser de até R$ 160 

mil caso os criadores desenvolvam duas ou mais atividades integradas.

Com vistas à ampliação da capacidade de armazenagem de curto prazo nas pro-

priedades rurais, a aquisição de silos “bags” foi incluída entre os itens de financiamento 

considerados como de custeio, tendo por limite 5% do valor do custeio.

Algumas medidas importantes foram tomadas para a melhoria nas condições de 

apoio creditício à produção e comercialização de sementes e de produtos hortifrutigranjei-

ros. Aos produtores de sementes foram ampliados significativamente os limites de finan-

ciamento para estocagem e comercialização de seus produtos e, aos produtores de hor-

tifrutigranjeiros, assegurada maior oferta de crédito, mediante limite adicional de custeio 

e estímulo aos agentes financeiros para financiar operações de custeio e de investimento 

destinado à aquisição e instalação de sistema de irrigação e de cultivo protegido de frutas 

e hortaliças (casas-de-vegetação/estufas). A produção irrigada passa a ser beneficiada com 

redução do prêmio do Proagro (seguro à produção) de 3% para 1% e cobertura/indeniza-

ção de 100% do valor amparado. 

O limite monetário de financiamento para a estocagem de sementes (FEPM) foi 

eliminado, prevalecendo, assim, somente o limite de 80% da quantidade identificada no 

atestado de garantia ou certificado de semente.

Com o objetivo de reduzir a volatilidade dos preços dos produtos da alimentação 

básica11 e sua influência negativa nos índices de inflação, o financiamento de custeio desses 

produtos na safra 2013/14 terá limite de crédito adicional de até R$ 1,0 milhão por bene-

ficiário.

As condições de financiamento ao médio produtor rural e às cooperativas agrope-

cuárias também foram melhoradas. O médio produtor rural passa a contar com melhores 

condições de financiamento no âmbito do Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural 

(Pronamp), dentre as quais se destacam o aumento no limite de financiamento, a redução 

da taxa de juros e ajustes no valor da renda bruta para fins de enquadramento no Progra-

ma.

11  Batata inglesa, cebola, feijão, mandioca, tomate e demais verduras e legumes
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Tabela 3.2 
Programação de Recursos para o Financiamento da Agricultura(1)

(em R$ milhões)

Fonte de Recursos e Programas
2012/2013 2013/2014

Recursos Programados 

1. Custeio e Comercialização 88.950 97.627

1.1. Juros Controlados 72.550 82.227

     Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) 38.600 42.537

     Recursos Equalizados (Poupança Rural) 20.500 24.110

     Funcafé 2.100 3.180

     Fundos Constitucionais 2.200 2.350

     Pronamp 7.150 8.050

Estocagem de álcool 2.000 2.000

1.2. Juros Livres 16.400 15.400 

2. Investimentos 26.300 38.436

   2.1. Fonte BNDES e Banco do Brasil 
(juros controlados)

22.400 30.010

 Programa ABC 3.400 4.500 

Moderagro (Automação e outros) 950 550

Moderinfra ( Armazenagem e Irrigação) 500 550

 Prodecoop 2.000 350

 Procap-Agro 3.000 3.240

PCA (Prog.de Constr. de armazëns) - Produto-
res e cooperativas

- 3.500

 PSI Rural/Moderfrota 6.150 6.160

PSI Cerealista (Construção de armazéns) - 1.000

 Pronamp 4.000 5.160

Inovagro - 1.000 

Prorenova/Setor Sucro-alcoleiro (5.5% a.a.) 2.400 4.000

     2.2. Outras fontes (juros controlados) 3.900 8.426

     Fundos Constitucionais 2.900 2.876

     Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) 500 5.000 

    Outros 2 500 550 

Total geral (1 + 2) 115.250 136.063

Fonte e elab: SPA/Mapa.

1 Não inclui o Pronaf.

2 Poupança Rural e Próprios dos Bancos.
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3.2 Crédito de Investimento 

A oferta crescente de recursos de investimento, sobretudo ao longo dos últimos 

anos, tem sido assegurada ao produtor rural como parte do esforço em contribuir para 

a continuidade dos ganhos de produtividade, competitividade, emprego e renda. 

No intuito de contribuir para o esforço de ajustamento da economia brasileira 

aos efeitos da crise econômica internacional e do controle do processo inflacionário, 

o Governo assegura, para a safra 2013/14, aumentos recordes na disponibilidade de 

recursos de investimento (46%) e de custeio e comercialização (9,7%). Essas medidas 

são consistentes com a meta de crescimento de 3,2% na produção agropecuária e de 

recuperação da defasagem na evolução dos recursos para investimento em relação ao 

custeio nas últimas safras, contribuindo, assim, para a capitalização, modernização e 

inovação no setor agropecuário.

Para o médio produtor rural, o aumento na oferta de recursos para investimento 

foi particularmente elevada, da ordem de 29%, sendo que para custeio e comercializa-

ção essa variação foi de 12,5%. 

As taxas de juros para esses produtores, igualmente em custeio e investimento, 

foram reduzidas em 10%, em sintonia com o tratamento prioritário do Governo para 

essa categoria de agricultores.  

As principais fontes desses recursos de financiamento para investimento são o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a poupança rural do 

Banco do Brasil e os Fundos Constitucionais de Financiamento. 

Os destaques na destinação de recursos são: 

•	 R$ 4,5 bilhões para o Programa ABC; 

•	 R$ 6,16 bilhões para os Programas de Sustentação de Investimento Rural 

(PSI Rural) e de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implemen-

tos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota);

•	 R$ 3,5 bilhões para o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns 

- PCA;

•	 R$ 3,24 bilhões para o Programa de Capitalização de Cooperativas Agro-

pecuárias (Procap-Agro), sendo R$ 2,55 bilhões para capital de giro;

•	 R$ 350 milhões para o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para 

Agregação de Valor à produção Agropecuária (Prodecoop), a serem desti-

nados principalmente para infraestrutura de armazenagem. Somam-se a 

estes R$ 1,75 bilhão contemplado no PCA
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•	 R$ 550 milhões para o Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazena-

gem (ModerInfra); 

•	 R$ 5,16 bilhões para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor 

Rural (Pronamp); 

•	 R$ 550 milhões para o Programa de Modernização da Agricultura e Con-

servação dos Recursos Naturais (Moderagro);

•	 R$ 1,0 bilhão para o Programa de Inovação Tecnológica na Agropecuária 

(Inovagro);

•	 R$ 1,0 bilhão para o PSI - Cerealista;

•	 R$ 4,0 bilhões para os Programas de Renovação e Expansão de Canaviais 

- ProRenova Rural e ProRenova Industrial.

Tabela: 3.3
Investimento: Volume de Recursos por Programa

Programa/Fon-
tes

Recursos Programados Limite de
Crédito/

Beneficiário
(R$ mil)

Prazo
Máximo
(anos)

Carência
(anos)

Taxa
de

Juros
(% a.a)

(R$ milhões)

BNDES/Banco do Brasil

2012/2013 2013/2014

ABC 3.400 4.500 1.000(1) 15 6 5,0

Moderagro 950 550 800(2) 10 3 5,5

Moderinfra 500 500 - - - -

- Agricultura irrigada - 400 1.300(3) 12 3 3,5

- Modernização 
e reforma de 
armazéns

- 150 1.300(3) 12 3 5,5

Prodecoop 2.000 350 100.000 12 3 5,5

Procap-Agro - - - - - -

- Capital de Giro 2.400 2.550 50.000 2 6 meses 6,5

- Integralização de 
  Quotas Partes

600 690 50.000 6 2 5,5

PCA (Prog. de 
Contrução de 
Armazéns)

- 3.500 não tem 15 3 3,5

Moderfrota 150 160 - 4 2
5,5 e 
4,5%

PSI Rural 6.000 6.000 - 10 3 5,5

PSI Cerealista (cons-
trução de armazéns)

- 1.000 não tem 15 3 3,5
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Programa/Fon-
tes

Recursos Programados Limite de
Crédito/

Beneficiário
(R$ mil)

Prazo
Máximo
(anos)

Carência
(anos)

Taxa
de

Juros
(% a.a)

(R$ milhões)

BNDES/Banco do Brasil

2012/2013 2013/2014

Pronamp 4.000 5.160 350 12 2 4,5

Inovagro - 1.000 1.000 10 3 3,5

ProRenova - Rural/
Industrial (sucro-
0álcool)

2.400 4.000 não tem 6 18 meses 5,5

Subtotal 22.400 30.010 - - - -

Fundos  
Constitucionais

2.900 2.876 - - - 3,5

Recursos  
Obrigatórios (MCR 
6-2)

500 5.000 350 12 3 5,5

Outros 500 550 - - - -

Total 26.300 38.436 - - - -
Fonte: SPA/Mapa. .
1) Limite para plantio comercial de florestas: R$ 3,0 Milhões/beneficiário.
2) Limite para crédito coletivo: R$ 2,4 milhões.
3) Limite para crédito coletivo: R$ 4 milhões.

Além das disponibilidades de recursos para os mensionados programas de  

investimento, que totalizam R$ 30 bilhões, tambem são disponibilizados recursos para o 

financiamento de investimento nas seguintes fontes controladas, entre outras: Fundos 

Constitucionais de Financiamento para aplicação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

-Oeste: R$ 2,9 bilhões, e Recursos Obrigatórios dos agentes financeiros, estimados em 

R$ 5,0 bilhões. 

As principais mudanças nos financiamentos para investimento, além do aumen-

to no volume de recursos, foram: 

•	 Redução de taxa de juros nos investimentos destinados à irrigação;

•	 Redução de taxa de juros e aumento de prazo de reembolso nos investi-

mentos destinados à armazenagem;

•	 Redução de taxa de juros nas operações contratadas ao amparo de recu-

ros do Pronamp.

•	 Criação de novos programas de investimento: 

- Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária 

(Inovagro); 

- Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns (PCA); 
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- Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais 

(ProRenova-Rural). 

- Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais 

(ProRenova-Industrial).

•	 Elevação nos limites de financiamento, por beneficiário, para os progra-

mas Moderinfra, Moderagro, Pronamp e Programa ABC, cujo financia-

mento seja destinado ao plantio comercial de florestas; 

•	 Possibilidade de financiamento da olivicultura e do cultivo e produção de 

nozes, ao amparo do Moderagro. 

•	 Financiamento do georefenciamento de propriedades rurais, como item 

de investimento, nas condições gerais dos recursos do crédito rural;

•	 Elevação do limite de crédito de investimento em todo o Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR) para R$350 mil.

3.3 Política de Produção Sustentável no Campo   
        Agricultura de Baixo Carbono (ABC) 

O Programa de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa (ABC) foi criado 

a partir de compromisso voluntário assumido pelo Brasil na Conferência da ONU so-

bre Mudanças Climáticas, realizada em 2009 em Copenhague, como parte do esforço 

do Governo de estímulo à implantação e ao desenvolvimento de sistemas produtivos 

agrícolas ambientalmente sustentáveis. Constituem-se em prioridades do Programa a 

recuperação de áreas e pastagens degradadas, o plantio direto na palha, o plantio de 

florestas comerciais e o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e tratamento de 

dejetos. 

Esse Programa contempla também outros objetivos, conforme a seguir mencio-

nados, e conta com recursos de financiamento, para a safra 2013/2014, no valor de R$ 

4,5 bilhões. 

•	 Preservação e recomposição de áreas de preservação permanente e de 

reserva legal; 

•	 Implantação de sistemas orgânicos de produção agropecuária; 

•	 Redução do desmatamento, mediante a ampliação das atividades agrope-

cuária e agroflorestal em áreas degradadas ou em processo de recuperação. 
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Moderagro 

O limite de financiamento de investimento por meio do Programa de Moderni-

zação da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais (Moderagro) passa a ser de 

R$ 800 mil, por beneficiário, e de R$ 2,4 milhões, quando se tratar de crédito coletivo.

Também foram realizados ajustes nas condições de financiamento para reposi-

ção de matrizes bovinas ou bubalinas, que apresentem reação positiva a testes diagnós-

ticos de brucelose ou tuberculose, com o objetivo de melhorar o acesso dos produtores 

a esses  financiamentos. Além disso, o limite de crédito foi elevado para R$ 200 mil, por 

produtor, e o valor financiado, por matriz, passa a ser de R$ 4,5 mil. 

As atividades de implantação de pomares de oliveiras e de nogueiras, e o pro-

cessamento de seus produtos, passaram a contar com a possibilidade de financiamento 

no âmbito do Moderagro.

3.4 Política de Apoio ao Médio Produtor Rural 

Pronamp 

A criação do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) 

foi um avanço importante para promover a agricultura de médio porte, e a cada ano são 

realizados ajustes para seu aprimoramento e para ampliar sua almejada abrangência. 

Nesse sentido, o PAP 2013/2014 eleva o nível de apoio a esse segmento de 

produtores rurais, disponibilizando R$ 5,16 bilhões para créditos de investimento, um 

aumento de 29% em relação à safra anterior. A taxa de juros foi reduzida de 5% a.a. 

para 4,5% a.a. nos financiamentos para custeio e investimento. 

Com o objetivo de dar maior simplicidade operacional na concessão do crédito 

sob a égide do Programa, a renda bruta anual para enquadramento no Pronamp foi 

fixada em R$ 1,6 milhão e o dispositivo de rebates na renda bruta anual, também para 

fins de enquadramento, foi eliminado. 
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Tabela 3.4
Pronamp (Médio Produtor) 

Especificação 2012/2013 2013/2014 Variação (%)

Volume de recursos (R$ milhões) 11.150 13.200 18,4

•	 Custeio 7.150 8.050 12,6

•	 Investimento 4.000 5.160 29,0

Renda bruta anual (R$ mil)
800

(com rebates)
1.600

(sem rebates)
-

Limite de financiamento (R$ mil)

•	 Custeio 500 600 20,0

•	 Investimento 300 350 16,7

Taxa de juros (% a.a.) 5,0 4,5 (10,0)

Limite de cobertura do Proagro (R$ mil) 300 300 -

Alíquota (Prêmio) sobre o Proagro (%) 3 3 -

Crédito rotativo (R$ mil) 80 80 -

3.5 Política de Produção Sustentável no Campo

Agricultura de Baixo Carbono (ABC)

O limite de crédito por safra, no valor de R$ 1,0 milhão, independentemente 

de outros créditos concedidos ao amparo de recursos controlados, foi elevado para até 

R$ 3,0 milhões quando se tratar de financiamento para implementação de florestas 

comerciais.

Moderagro

O Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Natu-

rais Moderagro) passou a admitir a possibilidade de financiar o segmento de olivicultura 

e de produção de nozes. 

Foi ampliado o limite de crédito para R$ 800 mil por beneficiário e para R$ 

2,4 milhões para empreendimentos coletivos, sendo que para a reposição de matrizes 

bovinas ou bubalinas no âmbito do Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) o limite passa a ser de R$ 200 mil por be-

neficiário e de até R$ 4.500,00 por animal.

Fonte: SPA/Mapa. 
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3.6 Política de Apoio às Cooperativas de Produção 
                   Agropecuária 

Procap-Agro 

O Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro) tem 

por objetivo apoiar as cooperativas de produção agropecuária, pesqueiras e aquícolas 

por meio de estímulos creditícios para a recuperação ou reestruturação patrimonial. 

O montante de recursos disponibilizados para esse Programa é de R$ 3,24 bi-

lhões, correspondendo a um aumento de 8% em relação à safra anterior. 

Com o objetivo de melhor atender às necessidades operacionais imediatas das 

cooperativas, esse Programa conta com a modalidade capital de giro, cujo limite de 

crédito está fixado em R$ 50 milhões por cooperativa. 

A mudança mais significativa no âmbito do Procap-Agro foi a redução da taxa 

de juros de 9% a.a. para 6,5% a.a. para financiamentos de capital de giro contratados 

a partir de primeiro de julho de 2013. 

Prodecoop 

Este Programa conta com a disponibilidade de recursos de R$ 350 bilhões para 

apoio financeiro de investimentos relacionados à produção, beneficiamento, industria-

lização e armazenagem de produtos agropecuários, às ações de adequação sanitária e 

de recuperação de solos. Somam-se a esse montante R$ 1,7 bilhão dispinibilizados pelo 

PCA.

O limite de crédito por cooperativa no valor de R$ 100 milhões pode ser elevado 

para até R$ 150 milhões quando forem destinados a empreendimentos da própria coo-

perativa em outras unidades da federação, ou a empreendimentos realizados no âmbito 

de cooperativa central.

3.7 Política de Apoio à Armazenagem e à Irrigação

Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 prevê a alocação de R$ 25,0 bilhões em 

financiamento para o aprimoramento e ampliação da capacidade instalada de armaze-

nagem nos próximos cinco anos, bem como maior estimolo à irrigação. Nesse sentido, 

aprimora os instrumentos de apoio financeiro aos sistemas de irrigação e de armazena-
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gem, por meio da criação de um novo programa específico para a ampliação e constru-

ção de armazéns, e da redução da taxa de juros nos financiamentos para inventimentos 

em irrigação.

Modeinfra

O Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 amplia o incentivo à manutenção e 

ampliação da área irrigada por meio da redução de encargos financeiros para 3,5%.

A disponibilidade de recursos para este Programa na safra que se inicia, no valor 

de R$ 550 milhões, levou em conta a decisão de criar um novo programa específico para 

a ampliação e construção de armazéns. Assim, esta finalidade deixa de ser contemplada 

pelo Moderinfra, que se restringe ao financiamento de investimentos em sistemas de 

irrigação e de armazenagem (reforma e modernização), e na construção, modernização, 

reforma e ampliação de instalações destinadas à guarda de máquinas e implementos 

agrícolas.

PCA (Novo Programa)

O Programa para a Ampliação e Construção de Armazéns (PCA) tem por objeti-

vo o fortalecimento da capacidade de armazenagem da produção rural, incentivando a 

expansão da capacidade de armazenagem na fazenda.  Este Programa permite também 

o financiamento de unidades armazenadoras localizadas em áreas urbanas, caso as con-

dições de logística e de transporte sejam favoráveis à essa localização.

A armazenagem pública também será ampliada mediante investimentos na mo-

dernização das unidades existentes e construção de novas unidades, dobrando sua atual 

capacidade instalada.

Na safra 2013-2014, o montante de recursos a ser destinado ao PCA é de R$ 3,5 

bilhões e os investimentos a serem realizados ao amparo desse Programa contarão com 

condições especiais de financiamento. 

O limite de financiamento é de 100% do valor do projeto, independentemente 

do montante do empreendimento, a taxa de juros de 3,5% e prazo de reembolso de até 

15 anos, incluindo 3 anos de carência. 
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PSI Cerealista (Novo Programa)

Como parte do esforço de ampliação da capacidade instalada de armazenagem 

de grãos, foi criado no âmbito do PSI, por meio da Resolução BACEN 4.238, de 28  

de junho de 2013, o Subprograma “Cerealistas”, que contará com recursos do BNDES 

no valor de R$ 1.0 bilhão para o financiamento de novas estruturas de armazenagem 

de grãos.

3.8 Política de Apoio à Mecanização e à Inovação Tecnológica 
        na Produção Agropecuária.

PSI Rural

Este programa é uma das modalidades do PSI, Tendo por objetivo o financiamento 

para a aquisição, arrendamento mercantil ou produção de bens de capital agrícolas, 

bem como para capital de giro associado, se constituindo em importante contribuição 

para a capitalização e modernização do setor agropecuário.

Não há limite para o financiamento desses investimentos, cuja taxa de juro é de 

3,5% e o prazo de até 10 anos, com até 3 anos de carência.

Apartir da safra 2013/14 o PSI-Rural passa a financiar caminhões para os produ-

tores rurais, com taxa de juro de 4,0% ao ano.

Moderfrota 

Com a criação do PSI Rural, cujos financiamentos são destinados à aquisição de 

máquinas e implementos agrícolas novos, o Programa de Modernização da Frota de 

Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), que tem a 

mesma finalidade, passou a financiar somente tratores e implementos agrícolas usados. 

Essa é a razão pela qual o volume de recursos destinados ao Programa é de R$ 160 

milhões, sendo que a taxa de juros no financiamento desses investimentos foi reduzida 

para  4,5% quando destinado aos médios produtores.

Inovagro (Novo Programa)

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária 

(Inovagro) tem por objetivo apoiar o investimento necessário à incorporação de ino-

vação tecnológica nas propriedades rurais, à automação e adequação de instalações, 
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máquinas e equipamentos na avicultura, suinocultura e pecuária de leite, bem como 

o cultivo protegido de hortifrutigrangeiros. A inovação tecnológica se dará pela incor-

poração de tecnologias desenvolvidas pelo Inova Empresa-Agro e pela implantação de 

sistemas e tecnologias inovadoras definidas pelo Mapa e pela Embrapa.

A disponibilidade de recursos para o Inovagro na safra 2013/14 é de R$ 1,0 

bilhão, a ser financiado com taxa de juro de 3,5% ao ano, prazo de até 10 anos, com 

carência de até 3 anos, e limite de financiamento de R$ 1,0 milhão por beneficiário.

3.9 Política de Apoio à Renovação e Implantação de  
       Novos Canaviais

Com o objetivo de promover a renovação e implantação de novos canaviais, 

foram criados, no âmbito do BNDES, dois novos programas, denominados ProRenova-

-Rural, destinado aos produtores rurais de cana-de-açúcar, e ProRenova-Industrial, des-

tinado aos produtores de açúcar e etanol, aos quais serão destinados, respectivamente, 

R$ 500 milhões e R$ 3,5 bilhões

3.10 Programas de Financiamento 

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural  
(Pronamp) 

a. Beneficiários: proprietários rurais, posseiros, arrendatários ou parceiros que: 

I. Tenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual origi- 

            nária da atividade agropecuária ou extrativa vegetal; 

II. Possuam renda bruta anual de até R$ 1,6 milhão. 

b. Itens financiáveis: 

I. Custeio e investimento, admitida, no crédito de custeio, a inclusão de verbas 

           para atendimento de pequenas despesas conceituadas como de investimento e 

           manutenção do beneficiário e de sua família; 

II. Custeio associado ao investimento limitado a 30% do valor total do projeto 

            a ser financiado; 
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c. Limites de crédito: 

I. Custeio: R$ 600 mil por beneficiário em cada safra; 

II. Investimento: R$ 350 mil por beneficiário, por ano agrícola. 

d. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 4,5% a.a.; 

e. Prazos de reembolso: 

I. Custeio: até 60 dias após o término da colheita. Quando a operação de crédito 

             destinar-se ao custeio das lavouras de algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, 

          milho, soja, sorgo, trigo e triticale, mediante solicitação do mutuário até a data 

        fixada para o vencimento, o reembolso poderá ser alongado e reprogramado 

             para até quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 

           dias após a data prevista para a colheita; 

II. Investimento: até 12 anos. 

f. É possível a obtenção de crédito coletivo, respeitados os limites individuais de 

            financiamento; 

 
Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias 
(Procap-Agro) 

Finalidades do crédito: 

a. Integralização de quotas-partes do capital social de cooperativas; 

b. Capital de giro para cooperativas. 

Condições específicas para o financiamento da integralização de quotas-partes 

do capital social de cooperativas: 

a. Objetivo: promover a recuperação ou a reestruturação patrimonial das coope- 

                rativas de produção agropecuária, agroindustrial, aquícola ou pesqueira; 

b. Beneficiários: produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e cooperativas 

                 singulares de produção; 

c. Finalidades: 
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I. Integralização de quotas-partes do capital social por produtores rurais em  

         cooperativas singulares de produção agropecuária, agroindustrial, aquícola  

               ou pesqueira; 

II. Integralização de quotas-partes do capital social por cooperativas singulares 

            em cooperativas centrais exclusivamente de produção agropecuária, agroin- 

               dustrial, aquícola ou pesqueira; 

d. Limite global de crédito: 100% do valor da integralização de quotas-partes do 

           associado, limitado a R$ 40 mil por associado produtor rural, não podendo  

           ultrapassar, por cooperativa, R$ 50 milhões em todo o Sistema Nacional de Cré- 

           dito Rural (SNCR).

e. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,5% a.a.;

f. Prazo de pagamento: até seis anos, incluídos até dois anos de carência; 

g. Documentação exigível da cooperativa para a contratação do financiamento, 

            conforme a finalidade: 

I. Plano de capitalização e recomposição do capital social, demonstrando a viabi 

           lidade econômico-financeira da cooperativa, e projeto técnico de utilização dos 

          recursos aprovado em assembleia geral ordinária ou em convocação extraordi- 

           nária, respeitado o quórum mínimo definido em estatuto e a legislação vigente 

            do setor; 

II. Declaração da cooperativa de que não contraiu financiamento dessa moda- 

            lidade em outra instituição financeira ou, em caso de haver financiamento “em 

          ser” nessa modalidade de crédito, informar o respectivo valor e o banco finan- 

           ciador; 

Condições específicas para o financiamento de capital de giro: 

a. Objetivo: disponibilizar recursos para o financiamento de capital de giro visan- 

            do atender às necessidades imediatas operacionais das cooperativas; 

b. Beneficiários: cooperativas, singulares e centrais, de produção agropecuária, 

            agroindustrial, aquícola ou pesqueira; 

c. Limite de crédito: até R$ 50 milhões por cooperativa, independentemente dos 

       créditos obtidos para a integralização de quotas-partes do capital social das 

           cooperativas; 
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d. Prazo de pagamento: até 24 meses, incluídos até seis meses de carência; 

e. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 6,5% a.a.; 

Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem  
(Moderinfra) 

a. Objetivos do crédito: 

I. Apoiar o desenvolvimento da agropecuária irrigada sustentável, econômica 

             e ambientalmente, de forma a minimizar o risco na produção e aumentar a oferta 

          de produtos agropecuários; 

II. Ampliar a capacidade de armazenamento da produção agropecuária pelos 

            produtores rurais; 

III. Apoiar à construção e a ampliação das instalações destinadas à guarda de 

            máquinas e implementos agrícolas e à estocagem de insumos agropecuários. 

b. Itens financiáveis: investimentos relacionados com todos os itens inerentes aos 

           sistemas de irrigação e de armazenamento, inclusive reforma, coletivos ou indivi- 

         duais, e a construção, modernização, reforma e ampliação de instalações desti- 

           nadas à guarda de máquinas e implementos agrícolas e à estocagem de insumos 

          agropecuários.

c. Localização do empreendimento: 

I. Quando se tratar de crédito individual: na propriedade rural do beneficiário, 

            admitindo-se ainda o estabelecimento da unidade armazenadora em imóvel dis- 

               tinto daquele onde se realiza a produção, desde que beneficie a logística de trans- 

            porte e armazenagem do produtor rural beneficiário do financiamento; 

II. Quando se tratar de crédito coletivo: a unidade armazenadora ou as instala- 

            ções para guarda de máquinas e implementos agrícolas e insumos deve ser edifi- 

           cada o mais próximo possível da área de produção dos beneficiários de crédito. 

d. Limite de crédito: R$ 1,3 milhão por beneficiário para empreendimento indi- 

             ividual e R$ 4 milhões para empreendimento coletivo, respeitando o limite indivi- 

      dual por participante, independentemente de outros créditos concedidos ao  

             amparo de recursos controlados do crédito rural para os mencionados itens finan- 

           ciaveis. 
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e. Encargos financeiros: Taxa efetiva de juros de 3,5% a.a. sobre os recursos des- 

        tinados à aquisição de itens inerentes a sistemas de irrigação. Para as demais 

            finalidades, a taxa de juros continua sendo 5,5%;

f. Prazo de reembolso: até 12 anos, incluídos até três anos de carência. 

Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos 
Recursos Naturais (Moderagro) 

a. Objetivos do crédito: 

I. Apoiar e fomentar os setores da produção, beneficiamento, industrialização, 

        acondicionamento e armazenamento de produtos da apicultura, aquicultura, 

     avicultura, chinchilicultura, cunicultura, floricultura, fruticultura, olivicultura, 

         produção de nozes, horticultura, ovinocaprinocultura, pecuária leiteira, pesca, 

             ranicultura, sericicultura e suinocultura;

II. Fomentar ações relacionadas à defesa animal, particularmente o Programa 

        Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e a  

             implementação de sistema de rastreabilidade animal para alimentação humana; 

III. Apoiar a recuperação dos solos por meio do financiamento para aquisição, 

            transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas. 

b. Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas de produção, inclusive 

            para repasse a seus associados; 

c. Itens financiáveis: todos os investimentos individuais ou coletivos relacionados 

           com os objetivos do crédito, além de: 

I. Construção, instalação e modernização de benfeitorias, aquisição de equipa-  

               mentos de uso geral, inclusive os destinados ao manejo e contenção dos animais 

          e à geração de energia alternativa à eletricidade convencional, além de outros 

            investimentos necessários ao suprimento de água, alimentação e tratamento de 

             dejetos relacionados às atividades de criação animal ao amparo deste Programa; 

II. Implantação de frigorífico e de unidade de beneficiamento, industrialização, 

       acondicionamento e armazenagem de pescados e produtos da aquicultura, 

        aquisição de máquinas, motores, equipamentos e demais materiais utilizados 

              na pesca e produção aquícola, inclusive embarcações, equipamentos de navega- 

             ção, comunicação e ecossondas, e demais itens necessários ao empreendimento 

            pesqueiro e aquícola; 
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III. Reposição de matrizes bovinas ou bubalinas, por produtores rurais que  

                   tenham tido animais sacrificados em virtude de reação positiva a testes detectores 

          de brucelose ou tuberculose, desde que realizem pelo menos um teste para a 

              doença identificada, em todo o rebanho, conforme Cadastro no Órgão Estadual 

                      de Defesa Sanitária Animal ou cujas propriedades estejam participando de inquéri- 

           to epidemiológico oficial em relação às doenças citadas, e atendam a todos os  

         requisitos referentes à Instrução Normativa nº 6, de 8 de janeiro de 2004, da  

               Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas- 

            tecimento (MAPA), e outros normativos correlatos.

IV. Obras decorrentes da execução de projeto de adequação sanitária e/ou  

           ambiental relacionado às atividades constantes das finalidades deste Programa; 

V. Aquisição de matrizes e de reprodutores ovinos e caprinos. 

d. Admite-se o financiamento de custeio associado ao projeto de investimento 

        quando relacionado com gastos de manutenção até a obtenção da primeira  

              colheita ou produção ou quando relacionado à aquisição de matrizes e de repro- 

       dutores bovinos, na atividade pecuária leiteira, limitado a 35% do valor do  

            investimento; 

e. Limites de crédito: 

I. R$ 800 mil por beneficiário, e de R$ 2,4 milhões para empreendimento coleti- 

              vo, respeitado o limite individual por participante, independentemente de outros 

            créditos contraídos ao amparo de recursos controlados do crédito rural;

II. Quando se tratar de financiamento para reposição de matrizes bovinas ou 

            bubalinas no âmbito do PNCEBT, o limite de crédito é de R$ 200 mil por benefi- 

            ciário é de até R$ 4,5 mil por animal.  

f. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,5% a.a; 

g. Prazo de reembolso: até 12 anos com até três anos de carência. 

Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 
Colheitadeiras (Moderfrota) 

a. Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas; 

b. Finalidade: aquisição financiada, isoladamente ou não, de: 
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I. Itens novos: a partir da safra 2012/2013, passaram a ser financiados pelo Pro- 

       grama de Sustentação do Investimento (PSI), com taxas de juros reduzidas,  

            fixadas em 3,5% a.a. para operações cotntratadas a partir de primeiro de julho 

         e prazo de até dez anos, inclusos até três anos de carência, tratores e imple- 

            mentos associados; colheitadeiras e suas plataformas de corte; e equipamentos 

            para preparo, secagem e beneficiamento de café; 

II. Itens usados: continuam a ser financiados pelo Moderfrota: tratores e colhei- 

         tadeiras com idade máxima de oito e dez anos, respectivamente, isolados ou 

         associados com sua plataforma de corte; pulverizadores autopropelidos, mon 

            tados ou de arrasto, com tanques acima de 2 mil litros e barras de dezoito me- 

            tros ou mais; plantadeiras acima de nove linhas e semeadoras acima de quinze 

                linhas, com idade máxima de cinco anos, revisados e com certificado de garantia 

             emitido por concessionário autorizado. 

c. Limite de crédito: 90% do valor dos bens, objeto do financiamento; 

d. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,5% a.a. e, no caso de benefi- 

                ciarios do Pronamp, 4,5% a.a. 

e. Prazo de reembolso: Até quatro anos para itens usados. 

f. Para produtores que se enquadrem como beneficiários do Programa Nacio 

                                              nal de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), conforme disposto no MCR 8-1,        

               o limite de crédito é de 100% do valor dos bens objeto do financiamento.

Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação 
de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) 

a. Objetivo: incrementar a competitividade do complexo agroindustrial das  

       cooperativas brasileiras, por meio da modernização dos sistemas produtivos e  

           de comercialização; 

b. Beneficiários: 

I. Cooperativas singulares de produção agropecuária, agroindustrial, aquícola  

           ou pesqueira; 

II. Cooperativas centrais, formadas exclusivamente por cooperativas de  

            produção agropecuária, agroindustrial, aquícola ou pesqueira; 



47
46

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014

III. Associados, para integralização de quotas-partes vinculadas ao projeto a  

            ser financiado. 

c. Ações enquadráveis: 

I - industrialização de produtos agropecuários e de seus derivados

II - instalação, ampliação, realocação e modernização de unidades industriais, de 

            armazenamento, de processamento e de beneficiamento, inclusive logística rela- 

            cionada a essas atividades;

III - implantação de sistemas para geração e cogeração de energia e linhas de 

           ligação, para consumo próprio como parte integrante de um projeto de agroin- 

            dústria;

IV - implantação, conservação e expansão de sistemas de tratamento de efluen- 

            tes e de projetos de adequação ambiental, inclusive reflorestamento;

V - implantação de fábrica de rações e de fertilizantes, bem como a sua expan- 

            são, modernização e adequação;

VI - instalação, ampliação e modernização de Unidades de Beneficiamento de 

          Sementes (UBS), incluindo a instalação, ampliação e modernização de laborató 

            rios e unidades armazenadoras;

VII - implantação, ampliação e modernização de projetos de adequação sanitária;

VIII - instalação, ampliação e modernização de unidades industriais para a produ- 

            ção de bicombustíveis e açúcar;

IX - beneficiamento e processamento de materiais originários de florestas plan- 

            tadas;

X - aquisição de ativos operacionais de empreendimentos já existentes relaciona- 

            dos às ações enquadradas;

XI - implantação de frigorífico e de unidade de beneficiamento, industrialização, 

            acondicionamento e armazenagem de pescados e produtos da aqüicultura;

d. Itens financiáveis: 

I. Estudos, projetos e tecnologia; 
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II. Obras civis, instalações e outros; 

III. Máquinas e equipamentos nacionais; 

IV. Despesas de importação; 

V. Capital de giro associado ao projeto de investimento; 

VI. Integralização de quotas-partes vinculadas ao projeto a ser financiado; 

VII. Aquisição de máquinas e equipamentos também de forma isolada, quando 

     destinados à modernização no âmbito dos setores e ações enquadráveis  

            no programa; 

VIII. Projetos de industrialização de produtos prontos para o consumo humano, 

            processados e embalados. 

e. Limite de crédito: R$ 100 milhões, por cooperativa, singular ou central, em 

                    uma ou mais operações, independentemente do nível de faturamento bruto anual 

               verificado no último exercício fiscal da cooperativa, observado que o teto de finan 

           ciamento será de 90% do valor do projeto;

f. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,5% a.a;

g. Prazo de reembolso: até 12 anos, incluídos até três anos de carência; 

h. O limite de crédito pode ser elevado para R$150.000.000,00 quando os  

          recursos forem destinados a empreendiment da própria cooperativa em outras 

     unidades da federação, ou a empreendimentos realizados no âmbito de  

            cooperativa central;

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa 
na Agricultura (ABC) 

a. Objetivos: 

I. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa oriundas das atividades 

           agropecuárias; 

II. Reduzir o desmatamento; 
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III. Adequar as propriedades rurais à legislação ambiental; 

IV. Ampliar a área de florestas cultivadas; 

V. Estimular a recuperação de áreas degradadas; 

b. Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas de produção, inclusive 

            para repasse a seus associados; 

c. Finalidades do crédito: 

I. Recuperação de pastagens degradadas – ABC Recuperação; 

II. Implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção agropecu 

            ária – ABC Orgânico; 

III. Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto “na palha”– ABC 

            Plantio Direto; 

IV. Implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária, 

            pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais (SAFs) 

            – ABC Integração; 

V. Implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas comer- 

        ciais, inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de carvão  

            vegetal – ABC Florestas; 

VI. Adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação  

           ambiental, inclusive recuperação da reserva legal e de áreas de preservação per 

            manente, recuperação de áreas degradadas e implantação e melhoramento de 

            planos de manejo florestal sustentável – ABC Ambiental; 

VII. Tratamento de dejetos e resíduos oriundos da produção animal para a  

            geração de energia e compostagem – ABC Tratamento de Dejetos; 

VIII. Implantação, melhoramento e manutenção de florestas de dendezeiro,  

            prioritariamente em áreas produtivas degradadas – ABC Dendê; 

IX.Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio – ABC Fixação Biológica 

            de Nitrogênio; 
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d. Itens financiáveis, desde que vinculados a projetos destinados às finalidades 

            do Programa: 

I. Elaboração de projeto técnico e georreferenciamento das propriedades rurais, 

     inclusive das despesas técnicas e administrativas relacionadas ao processo  

           de regularização ambiental; 

II. Assistência técnica necessária até a fase de maturação do projeto; 

III. Realocação de estradas internas das propriedades rurais para fins de adequa 

            ção ambiental; 

IV. Aquisição de insumos e pagamento de serviços destinados a implantação e 

            manutenção dos projetos financiados; 

V. Todos os investimentos necessários à implantação de sistemas orgânicos de 

     produção agropecuária, inclusive os pagamentos de serviços destinados à  

           conversão da produção orgânica e sua certificação; 

VI.Aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas  

           (calcário e outros); 

VII.Marcação e construção de terraços e implantação de práticas conservacio 

            nistas do solo; 

VIII. Adubação verde e plantio de cultura de cobertura do solo; 

IX. Aquisição de sementes e mudas para formação de pastagens e de florestas; 

X. Implantação de viveiros de mudas florestais; 

XI. Implantação e recuperação de cercas, aquisição de energizadores de cerca, 

            aquisição, construção ou reformas de bebedouros e de saleiro ou cochos de sal; 

XII. Aquisição de bovinos, ovinos e caprinos, para reprodução, recria e termina 

       ção, e sêmen, óvulos e embriões dessas espécies, limitada a 40% do valor  

            financiado; 

XIII. Aquisição de máquinas, implementos e equipamentos de fabricação nacio 

         nal, inclusive para a implantação de sistemas de irrigação, para a agricultura e  

        pecuária, biodigestores, máquinas e equipamentos para a produção e a arma   

           zenagem de energia, assim como para a realização da compostagem. O limite de  



51
50

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014

             financiamento é de 40% do valor financiado, com exceção dos itens relacionados 

          ao ABC-Tratamento de Dejetos, cujos limites de financiamento são de 100% do 

          valor do projeto a ser financiado; 

XIV. Construção e modernização de benfeitorias e de instalações, na proprieda 

            de rural; 

e. Custeio associado ao investimento: pode ser financiado custeio associado ao 

            investimento, limitado a 30% do valor financiado, admitida a elevação para: 

I. Até 35% do valor financiado, quando destinado à implantação e à manuten 

            ção de florestas comerciais ou recomposição de áreas de preservação permanente 

          ou de reserva legal; 

II. Até 40% do valor financiado, quando o projeto incluir a aquisição de bovinos, 

            ovinos e caprinos, para reprodução, recria e terminação, e sêmen dessas espécies 

f. Limite de crédito: R$ 1 milhão por beneficiário, por ano-safra, e R$ 3,0 milhões 

            para implantação de florestas comerciais, independentemente de outros créditos 

           concedidos ao amparo de recursos controlados do crédito rural; 

g. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,0% a.a.; 

h. Prazos de reembolso: 

I. Até cinco anos, com até 24 meses de carência, quando o crédito for destinado 

            à implantação de viveiros de mudas florestais; 

II. Até oito anos, com até 36 meses de carência, quando se tratar de investi 

          mentos destinados à adequação ao sistema de agricultura orgânica e à recupe 

        ração de pastagens e de sistemas produtivos de integração lavoura-pecuária,  

      lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta, podendo ser  

            estendido a até 12 anos quando o componente florestal estiver presente; 

III. Até 12 anos, com carência de até oito anos, não podendo ultrapassar seis 

              meses da data do primeiro corte, quando se tratar de projetos para implantação e 

              manutenção de florestas comerciais e para produção de carvão vegetal, podendo 

            o prazo ser estendido para até 15 anos, a critério da instituição financeira e quan 

             do a espécie florestal assim o justificar, podendo também a carência ser estendida 

           ao pagamento dos juros, desde que previsto no projeto; 
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IV. Até 15 anos, com carência de até 12 meses, quando se tratar de projetos para  

              recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente ou de reserva 

            legal; 

V. Até 12 anos, com carência de até seis anos, quando se tratar de projetos para  

            implantação e manutenção de florestas de dendezeiro; 

VI. Até 10 anos, com até 24 meses de carência, para os demais projetos não 

            enquadráveis nas possibilidades anteriores. 

i.  Documentação específica para a concessão do financiamento: 

I. Nos financiamentos que englobem sistemas integrados lavoura-pecuária, 

          lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta, recuperação de  

          pastagens, implantação de florestas comerciais e sistemas de plantio direto na 

            palha: 

a. Projeto técnico específico, assinado por profissional habilitado, contendo, 

            obrigatoriamente, identificação do imóvel e da sua área total; 

b. Croqui descritivo e histórico de utilização da área do projeto a ser financiado 

             contendo, no mínimo, 4 pontos do perímetro da citada área aferidos por Sistema 

             de Posicionamento Global (GPS) de navegação, ou outro instrumento de aferição 

           mais precisa; 

c. comprovantes de análise de solo e da respectiva recomendação agronômica, 

           contendo teor de matéria orgânica do solo, além dos itens usuais.

d. Plano de manejo agropecuário, agroflorestal ou florestal, conforme o caso, 

            da área do projeto. 

II. Nos financiamentos que incluam adequação ou regularização das proprieda 

           des rurais frente à legislação ambiental, englobando recuperação da reserva legal, 

     de áreas de preservação permanente, e o tratamento de dejetos e resíduos,  

          entre outros: 

a. Comprovação de rentabilidade suficiente, que assegure a quitação das obri 

            gações inerentes aos financiamentos; 

b. Projeto técnico específico, assinado por profissional habilitado, contendo, 

            obrigatoriamente, identificação do imóvel e da sua área total; 
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c. Croqui descritivo e histórico de utilização da área do projeto a ser financia 

           do, contendo, no mínimo, 4 pontos do perímetro da citada área aferidos por Sis 

         tema de Posicionamento Global (GPS) de navegação, ou outro instrumento de 

           aferição mais precisa. 

III. Nos projetos para a agricultura orgânica: 

a. Para projetos de conversão: declaração de acompanhamento do projeto de 

        conversão emitido pelos organismos de avaliação da conformidade orgânica,  

           credenciados junto ao MAPA ou pelas organizações de controle social cadastra 

            das junto ao MAPA; 

b. Para produtores de produtos orgânicos certificados e cadastrados: registro no 

            Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. 

IV. Nos financiamentos que incluam a implantação de planos de manejo florestal 

            sustentável: plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental competente.

Programa de Sustentação do Investimento – PSI Rural

a) Objetivo: Estimular a capitalização e modernização do setor agropecuário;

b) Beneficiários: Sociedades, com sede e administração no Brasil, empresários 

               individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associações e fun- 

              dações; pessoas jurídicas de Direito Público, nas esferas estadual, municipal e do 

          Distrito Federal; pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Brasil, desde que 

             sejam produtores rurais e o investimento se destine ao setor agropecuário;

c) Itens financiáveis: produção, arrendamento mercantil ou aquisição de bens de 

          capital agrícolas e o capital de giro associado; e aquisição de caminhões, desde 

            que o beneficiário seja pessoa física;

d) Taxa de juros:

I. 3,5% ao ano na aquisição, arrendamento mercantil ou produção de bens de 

          capital agrícolas e o capital de giro associado, para as operações contratadas a 

            partir de 1º de julho de 2013 até 31 de dezembro de 2013;

II.  4% ao ano na aquisição de caminhões, para as operações contratadas a 

            partir de 1º de julho de 2013 até 31 de dezembro de 2013;
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e) Limite de crédito: Até 100% do valor do projeto;

f) Prazo de reembolso: Até 10 anos, incluídos de 3 anos de carência.

PSI “Cerealistas” 

Este Programa tem por objetivo promover a ampliação e renovação da capacida-

de instalada de armazenagem de grãos, por meio de financiamentos com as seguintes 

condições:

a) Beneficiários: sociedades empresárias cerealistas, com sede e administração 

            no Brasil, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, 

            armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal;

b) Itens financiáveis: investimentos fixos e semifixos, de forma conjunta ou isolada, 

            relacionado à armazenagem de grãos;

c) Limite de recursos: até R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

d) Taxa de juros: 3,5% ao ano, em operações contratadas a partir de 1º de julho 

            de 2013 até 31 de dezembro de 2013;

e) Prazo de reembolso: até 180 meses, incluído o prazo de carência de até 36 

            meses para o principal;

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 
Agropecuária - Inovagro (Novo Programa)

a Objetivos: apoiar investimentos necessários à incorporação de inovação tecno 

            lógica nas propriedades rurais, visando ao aumento da produtividade, à adoção 

         de boas práticas agropecuárias e de gestão da propriedade rural, e à inserção 

            competitiva dos produtores rurais nos diferentes mercados consumidores;

b Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas de produção;

c Itens financiáveis, desde que vinculados aos objetivos deste programa:

I. Aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para 

            proteção de cultivos inerentes ao segmento da olericultura, fruticultura, floricul- 

            tura e cafeicultura;
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II. Serviços de agricultura de precisão, desde o planejamento inicial da amostra- 

            gem do solo à geração dos mapas de aplicação de fertilizantes e corretivos;

III. Máquinas e equipamentos para automação e adequação de instalações nos 

            segmentos de avicultura, suinocultura e pecuária de leite;

IV. Programas de computadores para gestão, monitoramento ou automação;

V. Consultorias para a formação e capacitação técnica e gerencial das atividades 

            produtivas implementadas na propriedade rural;

VI. Aquisição de material genético (sêmen, embriões e oócitos), provenientes de 

             doadores com certificado de registro e avaliação de desempenho ou, alternativa- 

            mente, para pecuária de corte, o certificado especial de identificação de produ- 

            ção-CEIP;

VII. Itens e projetos vinculados aos Sistemas de Produção Integrada Agropecuária 

        PI-Brasil e Bem-Estar Animal, e aos Programas Alimento Seguro das diversas  

          cadeias produtivas, e Boas Práticas Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e 

             Leite;

VIII. Itens ou produtos desenvolvidos no âmbito do Programa de Inovação  

            Tecnológica (Inova-Empresa);

IX. Assistência técnica necessária para a elaboração, implantação, acompanha-  

         mento e execução do projeto, limitada a 4% (quatro por cento) do valor total 

            do financiamento;

d. Limites de crédito: Até R$1.000.000,00 por beneficiário, e até R$ 3.000.000,00 

            para empreendimento coletivo;

e. O limite de crédito para empreendimento individual pode ser elevado em até 

              100%, por beneficiário, desde que os recursos adicionais sejam destinados exclu- 

            sivamente para cultivos protegidos;

f. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 3,5% a.a.;

g. Liberação do crédito: conforme a execução do cronograma do projeto;

h. Prazo de reembolso: até 10 (dez) anos, incluídos até 3 (três) anos de carência
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i. O financiamento fica condicionado à apresentação de projeto técnico especí- 

            fico, elaborado por profissional habilitado, com descrição das inovações tecnoló- 

           gicas, além dos demais documentos exigidos nas operações de crédito rural.

Programa para Construção e Ampliação de Armazéns -PCA 
(Novo Programa)

a. Objetivo do crédito: apoiar investimentos necessários à ampliação e à constru- 

            ção de novos armazéns;

b. Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas de produção;

c. Itens financiáveis: investimentos individuais ou coletivos vinculados ao objetivo 

            deste programa;

d. Limite de crédito, independentemente de outros créditos contraídos ao amparo 

            de recursos controlados do crédito rural: até 100% do valor do projeto;

e. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 3,5% a.a.;

f. Liberação do crédito: conforme a execução do cronograma do projeto;

g. Prazo de reembolso: até 15 anos, incluídos até 3 anos de carência.

h. O financiamento ao amparo desta Seção fica condicionado à apresentação 

        de projeto técnico específico, elaborado por profissional habilitado, além dos 

            demais documentos exigidos nas operações de crédito rural.

Programa de Apoio à Renovação e Implantação de No-
vos Canaviais - ProRenova-Rural (Novo Programa)

a. Objetivo do crédito: aumentar a produção de cana-de-açúcar no país por 

            meio do financiamento à renovação e implantação de canaviais;

b. Origem e volume dos recursos: BNDES, até R$500.000.000,00;

c. Beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas;

d. Finalidade: renovação e implantação de canaviais;
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e. Itens financiáveis: gastos e tratos culturais associados ao plantio de cana-de 

            -açúcar (cana planta), no âmbito de projeto de investimento;

f. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,5 % a.a;

g. Prazo de reembolso: até 72 meses, com carência de até 18 meses, e com 

            amortização de acordo com o fluxo de receitas do empreendimento;

h. Instituições financeiras operadoras: as credenciadas pelo BNDES;

i. Risco das operações: da instituição financeira operadora;

j. Remuneração das instituições financeiras, incidente sobre o valor do crédito 

            concedido:

I. do BNDES: até 1,0% a.a.; e

II. da instituição financeira operadora credenciada pelo BNDES: até 1,7% a.a.;

k. Somente poderão ser financiados, no âmbito deste Programa, os projetos de 

            plantio de cana-de-açúcar implantados de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezem 

             bro de 2013, podendo ser reembolsados gastos com itens financiáveis realizados 

           a partir de 1º de julho de 2012.

Programa de Apoio à Renovação e Implantação de No-
vos Canaviais - ProRenova-Industrial (Novo Programa)

Este Programa é destinado aos produtores de açúcar e etanol.

a. Objetivo do crédito: aumentar a produção de cana-de-açúcar no país por 

            meio do financiamento à renovação e implantação de canaviais;

b. Origem e volume dos recursos: BNDES, até R$3.500.000.000,00;

c. Beneficiários: Pessoas jurídicas que exerçam atividade produtiva relacionada 

        ao plantio de cana-de-açúcar, inclusive usinas e destilarias de etanol e açúcar, 

        cooperativas de produção, cooperativas de produtores e entidades societárias 

            por cotas;

d. Finalidade: renovação e implantação de canaviais;
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e. Itens financiáveis: gastos e tratos culturais associados ao plantio de cana-de 

            -açúcar (cana planta), no âmbito de projeto de investimento;

f. Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 5,5% a.a;

g. Prazo de reembolso: até 72 meses, com carência de até 18, e com amortização 

            de acordo com o fluxo de receitas do empreendimento;

h. Instituições financeiras operadoras: as credenciadas pelo BNDES;

i Risco das operações: da instituição financeira operadora;

j Garantias: de livre convenção entre as partes.

k.- Somente poderão ser financiados, no âmbito deste programa, os projetos de 

                  plantio de cana-de-açúcar implantados de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro 

          de 2013, podendo ser reembolsados gastos com itens financiáveis realizados a 

            partir de 1º de julho de 2012.

3.11 Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé)

Os cafeicultores, suas cooperativas e as agroindústrias, contam com uma linha 

de crédito com recursos do Funcafé para os financiamentos de custeio, colheita, esto-

cagem e aquisição de café. Em todos esses financiamentos aplica-se a taxa de juros de 

5,5 %.

Financiamentos de Custeio

a. Beneficiários: cafeicultores, em financiamentos contratados diretamente ou 

            repassados por meio de suas cooperativas de produção; 

b. Itens financiáveis: 

I - Tratos culturais e colheita das lavouras, incluindo as despesas com aquisição 

            de insumos, mão de obra, operações com máquinas e equipamentos, arruação 

            e transporte para o terreiro e secagem;

II – Assistência técnica, prêmio do seguro rural e adicional do Proagro.

c. Limites de crédito: R$ 1,0 milhão;
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d. Período de contratação: de 1º de outubro de cada ano a 28 de fevereiro  

              do ano subsequente, podendo ser estendido até 31 de julho de cada ano, quan- 

            do o orçamento contiver somente verbas destinadas às atividades de colheita;

e. Liberação do crédito: em parcelas, de acordo com o cronograma de execução 

            dos tratos culturais e colheita;

f. Reembolso do financiamento: em parcela única, até 90 dias corridos, contados 

       da data prevista para término da colheita nas diferentes regiões produtoras,  

            respeitada a data-limite de:

I - 30 de dezembro, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná 

            e São Paulo; e

II - 30 de novembro, nos demais estados.

g. Por solicitação do mutuário antes da data do vencimento da operação de 

           custeio, pode ser efetuada a conversão da operação em crédito de estocagem, 

        com reembolso nos mesmos prazos estabelecidos para os financiamentos de 

            estocagem;

 Financiamento de Estocagem

O financiamento para estocagem de café visa proporcionar recursos financeiros 

aos beneficiários para o armazenamento e a conservação de seu produto, de modo a 

possibilitar venda futura em melhores condições de mercado, e subordina-se à prévia ou 

concomitante amortização ou liquidação das operações de custeio vinculadas ao produ-

to a ser estocado, observadas as seguintes condições:

a. Beneficiários: 

I - Cafeicultores e suas cooperativas 

b. Limites de produção;crédito:

I - O limite do crédito por tomador para as operações de estocagem ao amparo 

         dos recursos controlados é, cumulativamente, de duas vezes o valor limite do 

             crédito de custeio;

II - 50% da capacidade anual de beneficiamento ou industrialização, por coope- 

            rativa de produtores rurais que beneficie ou industrialize o produto;
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c) Base de cálculo do financiamento: preço mínimo, admitidos ágios ou deságios 

       em face das características que definem a qualidade do produto, estimados  

     conforme processo adotado pela Companhia Nacional de Abastecimento  

            (Conab), devendo o valor do crédito corresponder a, no máximo, 100% do pro- 

            duto ofertado em garantia;

d) Caso o preço médio de mercado pago ao produtor rural ultrapasse em mais 

              de 30% o preço mínimo vigente na respectiva região, fica facultado à instituição 

           financeira considerar como valor base para o financiamento até 80% do preço      

            médio de mercado pago aos produtores;

e. Período de contratação: de 1º de abril a 31 de janeiro do ano subsequente ao 

            da colheita;

f. Liberação do crédito: em parcela única;

g. Reembolso do financiamento em duas parcelas, observado o seguinte  

            cronograma: 

I - A primeira, com vencimento para até 180 dias corridos, contados a partir da 

          data da liberação do crédito, desde que não exceda 30 de abril do ano subse- 

          quente ao da colheita, para pagamento mínimo de 50% do valor nominal do 

         financiamento acrescido dos encargos financeiros pactuados e devidos até a 

            data do efetivo pagamento; 

II - A segunda, com vencimento para até 360 dias corridos, contados a partir da 

       data da liberação do crédito, desde que não exceda 31 de outubro do ano  

            subsequente ao da colheita;

h. O produto objeto da estocagem deve: 

I - A primeira, com vencimento para até 180 dias corridos, contados a partir da 

          data da contratação do crédito, desde que não exceda 30 de abril do ano sub 

            sequente ao da colheita, para pagamento mínimo de 50% do valor nominal do 

                financiamento acrescido dos encargos financeiros pactuados e devidos até a data 

            do efetivo pagamento;

II - A segunda, com vencimento para até 360 dias corridos, contados a partir da 

         data da contratação do crédito, desde que não exceda 31 de outubro do ano 

            subsequente ao da colheita
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Financiamento para Aquisição de Café (FAC)

a. Beneficiários: beneficiários: indústria torrefadora de café, indústrias de café 

             solúvel, beneficiadores, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam 

            as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café;

b. Item financiável: café verde adquirido diretamente de produtores rurais ou de 

           suas cooperativas ou indiretamente de produtores rurais, por preço não inferior 

               ao preço mínimo, considerados ágios ou deságios em face das características que 

         definem a qualidade do produto, estimados conforme processo adotado pela 

            Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); 

c. Limite de crédito por beneficiário: 50% da capacidade anual de beneficiamen- 

            to ou industrialização, limitado a R$40.000.000,00;

d. Base de cálculo do financiamento: preço mínimo, admitidos ágios ou deságios 

          em face das características que definem a qualidade do produto, estimados con- 

               forme processo adotado pela Conab, devendo o valor do crédito corresponder a, 

            no máximo, 100% do produto ofertado em garantia;

e. Caso o preço médio pago ao produtor rural ultrapasse em mais de 30% o pre- 

        ço mínimo vigente na respectiva região, fica facultado à instituição financeira 

             considerar como valor base para o financiamento até 80% do preço médio pago 

       aos produtores, devidamente comprovado por meio de documento fiscal de 

            venda;

f. Período de contratação: de 1º de abril a 30 de dezembro de cada ano;

g. Liberação do crédito: em parcela única;

h. Reembolso do crédito: em duas parcelas, observado o seguinte cronograma:

I - a primeira, com vencimento para até 180 dias corridos, contados a partir da 

               data da contratação, desde que não exceda 30 de abril do ano subsequente ao da 

         colheita, para pagamento mínimo de 50% do valor nominal do financiamento 

        acrescido dos encargos financeiros pactuados e devidos até a data do efetivo 

           pagamento;

II - a segunda, com vencimento para até 180 dias corridos, contados da data de 

            vencimento da primeira parcela, para pagamento do saldo devedor remanescente;
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Financiamento de Contratos de Opções e de Mercados Futuros

1 - A linha de crédito destinada ao financiamento de contratos de opções e de 

          operações em mercados futuros deve observar as normas gerais aplicadas aos 

           financiamentos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira e as seguintes condi- 

            ções especiais:

a. Finalidades:

I - financiar a constituição de margem de garantia e de ajustes diários em  

        operações de vendas futuras referenciadas em café, realizadas em mercados  

            administrados por bolsas de mercadorias e de futuros;

II - financiar o pagamento dos prêmios em contratos de opção de venda refe- 

            renciados em café, realizados em mercados administrados por bolsas de merca- 

            dorias e de futuros;

III - financiar o pagamento de taxas e emolumentos referentes às transações 

            referidas nos incisos I e II;

b. Beneficiários: cafeicultores e suas cooperativas de produção;

c. Liberação dos recursos: em parcela única ou de acordo com o cronograma  

            da instituição financeira;

d. Valor financiável: até 100% do valor exigido em bolsas de mercadorias e de 

          futuros para o custeio das finalidades de que trata a alínea “a”, limitado:

I - por produtor: a R$80.000,00, independentemente dos limites das outras  

              linhas de financiamento com recursos do Funcafé ou de outras fontes do crédito 

            rural;

II - por cooperativa de produção: ao resultado da multiplicação de R$40.000,00 

        pela quantidade de associados ativos que tenham depositado a produção de 

           café na cooperativa para que esta realize proteção de preços por meio das tran- 

           sações de que trata a alínea “a”;

e. A soma dos saldos devedores dos créditos a um mesmo tomador, além dos 

           limites constantes da alínea “d”, deve se restringir:

I - ao estoque de café de produção própria depositado em cooperativas de pro- 

        dução, em unidades armazenadoras cadastradas pela Companhia Nacional de 
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              Abastecimento (Conab) ou em armazéns credenciados pela instituição financeira                 

           ou pela respectiva bolsa de mercadoria e futuro;

II - à produção própria estimada das lavouras de café do beneficiário, conforme 

           laudo técnico a ser exigido pela instituição financeira, quando a produção a ser 

             comercializada não tiver sido colhida;

f) garantias: as admitidas para o crédito rural;

g) período de contratação: de 1º de abril a 28 de fevereiro do ano subsequente;

h) reembolso: coincidente com o prazo de liquidação da operação de mercado 

       de futuros ou de opções, limitado a 360 dias contados a partir da data de  

           contratação.

Financiamento de Capital de Giro para Indústrias de Café Solúvel e de 
Torrefação de Café

1 - A linha de crédito para financiamento de capital de giro para indústria de café 

         solúvel, de torrefação de café e para cooperativa de produção ao amparo de 

            recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), fica subordinada 

          às disposições gerais afetas às operações lastreadas em recursos desse fundo e 

            às seguintes condições específicas:

a. Beneficiários: indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas 

           de produção localizadas no território nacional;

b. Limite de crédito:

I - indústria de café solúvel: até R$40.000.000,00;

II - indústria de torrefação de café: até R$5.000.000,00;

III - Cooperativa de produção: valor correspondente a até 25% do volume de 

         cafés, por safra, recebidos até 30 de setembro de cada ano, multiplicado pelo 

            preço mínimo vigente, observado o teto de R$50.000.000,00;

c. Período de contratação:

I - para indústria de torrefação e de café solúvel: até 30 de novembro de cada 

            ano;
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II - para cooperativa de produção: de julho a março do ano seguinte;

d) Liberação do crédito: em parcela única ou de acordo com o cronograma de 

            desembolso previsto no projeto;

e) Prazo de reembolso: até 24 meses, incluídos até 6 meses de carência,  

            contados a partir da data da contratação do crédito;

f) Garantias: de livre convenção entre as partes;

g) Admite-se a concessão de mais de uma operação de crédito de que trata este 

            item ao mesmo beneficiário, observado que o somatório dos valores das opera- 

           ções de crédito “em ser” contratadas para esta finalidade não pode ultrapassar 

          o limite de que trata a alínea “b”, mesmo que a contratação seja realizada em 

           safras distintas.

Financiamento para Recuperação de Cafezais Danificados

a. Beneficiários: cafeicultores que tiveram, no mínimo, 10% da área de suas 

       lavouras cafeeiras danificadas por chuvas de granizo, geadas, vendavais ou 

            outros fenômenos climáticos;

b. Itens financiáveis: recuperação e replantio da área afetada, conforme orça- 

            mento, que deve ser acompanhado de laudo técnico que delimite a área preju- 

             dicada, a intensidade das perdas decorrentes do evento e identifique a forma de 

            recuperação da capacidade produtiva dos cafezais;

c. Garantias: as usuais para o crédito rural;

d. Limite de crédito: até R$3.000,00 por hectare de lavoura de café a ser recupe- 

            rada, limitado a R$400.000,00 por produtor, ainda que em mais de uma propri- 

            edade;

e. Período de contratação: de 1º de março a 31 de outubro de cada ano, deven- 

            do a formalização ocorrer até dez meses após a ocorrência do evento;

f. Liberação de recursos: de acordo com cronograma de aplicação dos recursos, 

            previsto no orçamento;

g. Reembolso em três parcelas anuais e subsequentes, respeitado o prazo máximo, 

             a partir da data de contratação:
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I - de até 6 anos, incluídos até 3 anos de carência, para os financiamentos desti- 

       nados à recuperação de lavouras submetidas ao procedimento de recepa ou 

           arranquio;

II - de até 5 anos, incluídos até 2 anos de carência, para os financiamentos  

          destinados à recuperação de lavouras submetidas ao procedimento de esquele- 

            tamento.

Direcionamento de Recursos

Os recursos consignados no Orçamento Geral da União para o Fundo de Defesa 

da Economia Cafeeira (Funcafé), no exercício de 2013, são direcionados da seguinte 

forma:

a. Operações de Custeio: até R$650.000.000,00;

b. Operações de Estocagem: até R$1.140.000.000,00;

c. Financiamento para Aquisição de Café - FAC: até R$500.000.000,00;

d. Financiamento de Contratos de Opções e de Operações em Mercados  

            Futuros: até R$50.000.000,00;

e. Financiamento de Capital de Giro para Indústria de Café Solúvel e de  

            Torrefação de Café :

I - indústrias de café solúvel: até R$150.000.000,00;

II - indústrias torrefação de café: até R$200.000.000,00;

III - cooperativas de produção: até R$450.000.000,00;

f) Financiamento para Recuperação de Cafezais Danificados: até R$20.000.000,00.
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4. Apoio à Comercialização 
Anexo  1 
Preço Mínimos - Safra de Verão 2013/2014 e das Regiões Norte  
e Nordeste 2014

Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas

Tipo/
classe 
Básico

Unidade

Preços 
Mínimos 

(R$ por  
unidade)

Período de 
Vigência

Instrumento 
de apoio

Arroz longo fino 
em casca

Sul (exceto PR)

Tipo 
1-58/10

50KG 25,80
Fev//2014 a 
Jan/2015

AGF/FEPM
Sudeste, Nordeste, Centro-
-Oeste (exceto MT) e PR

60KG
33.00

Norte e MT 31,86

Arroz longo em 
casca

Sul (exceto PR)

Tipo 
2-55/13

50KG 18,90
Fev//2014 a 
Jan/2015

AGF/FEPM
Sudeste, Nordeste, Centro-
-Oeste (exceto MT) e PR

60KG
21,30

Norte e MT 24,45

Farinha de  
mandioca

Sul, Sudeste, Centro-Oeste
Fina T3 KG

0,83 Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM
Norte e Nordeste 0,90

Fécula de  
mandioca

Sul, Sudeste, Centro-Oeste Fina2 KG 1,02
Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM

Goma/ Povilho 
de mandioca

Sul, Sudeste, Centro-Oeste
Classifi-

cado
KG 1,20

Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM

Feijão Cores

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e BA-sul

Tipo1 60KG 95,00

Nov/2013 a 
Out/2014

AGF/FEPM
Jan/2014 a 
Out/2014

Norte e Nordeste (exceto 
BA-sul

Feijão Preto

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e BA-sul

Tipo1 60KG 105,00

Nov/2013 a 
Out/2014

AGF/FEPM
Norte e Nordeste (exceto 

BA-sul
Jan/2014 a 
Out/2014

Feijão Caupi Norte e Nordeste Tipo1 60KG 60,00
Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM

Juta/ Malva 
embonecada

Norte Tipo2 KG
1,96

Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM
Juta/ Malva 
prensada

2,17

Leite

Sul, Sudeste

- Litro

0,67

Jul/2013 a 
Jun/2014

FEPM
Centro-Oeste (exceto MT) 0,65

Norte e MT 0,60

Nordeste 0,69
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Anexo  2 
Preço Mínimos - Semente de Verão 2013/2014 e das Regiões Norte  
e Nordeste 2014

Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas

Tipo/
classe 
Básico

Unidade

Preços 
Mínimos 

(R$ por  
unidade)

Período de 
Vigência

Instrumento 
de apoio

Milho

Sul, Sudeste, Centro-Oeste  
(execto MT)

Único 60KG

17,67

Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM
13,56MT e RO

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e sul do PI 21,60

Norte (exceto Oeste da BA, 
Sul do MA e sul do PI) 24,99

Jun/2014 a 
Mai/2015

Milho pipoca
Sul, Sudeste, Centro-Oeste 

e BA-sul
- KG 0,53

Jan/2014 a 
Dez/2014

FEPM

Raiz de  
mandioca

Sul, Sudeste, Centro-Oeste  
- t

170,00 Jan/2014 a 
Dez/2014

FEPM
Norte e Nordeste 188,00

soja Brasil - 60KG 25,11
Jan/2014 a 
Dez/2014

FEPM

Sorgo

Sul, Sudeste, Centro-Oeste  
(execto MT)

Único 60KG

15,33

Jan/2014 a 
Dez/2014

AGF/FEPM
11,16MT e RO

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e sul do PI 19,77

Norte Oeste da BA, Sul do 
MA e sul do PI 22,50

Jan/2014 a 
Dez/2015

Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas

Preço mínimo  
(R$/kg) Período de 

Vigência
Instrumento 

de apoioGrão/ 
Caroço

Sementes (1)

Arroz longo fino
Brasil

0,5160 0,9762 Fev//2014 a 
Jan/2015

FEPM

Arroz longo 0,7151 0,7151

Feijão

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e Ba-Sul 1,3333 2,5451

Nov//2013 a 
Out/2014

Fev//2014 a 
Jan/2014Norte Nordeste

Feijão macaçar Norte e Nordeste 1,0000 1,6762
Jan/2014 a 
Dez/2014

Fécula de  
mandioca

Sul, Sudeste, Centro-Oeste Fina2 1,02
Jan/2014 a 
Dez/2014

Juta/Malva Norte - 5,7553
Jan/2014 a 
Dez/2014
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Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas

Preço mínimo  
(R$/kg) Período de 

Vigência
Instrumento 

de apoioGrão/ 
Caroço

Sementes (1)

Milho híbrido

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
(exceto MT)

0,2945 1,7496 Jan/2014 a 
Dez/2014

FEPM

0,2260 1,2989MT e RO

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e sul do PI Jun/2014 a 

Mai/2015

0,3600 2,1365

Norte (exceto Oeste da BA, 
Sul do MA e sul do PI) 0,4165 2,4744

Milho variedade

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
(exceto MT)

0,2945 0,9724
Jan/2014 a 
Dez/2014

0,2260 0,7459MT e RO

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e sul do PI 0,3600 1,1881

Jun/2014 a 
Mai/2015Norte (exceto Oeste da BA, 

Sul do MA e sul do PI) 0,4165 1,3752

Soja Brasil 0,4185 0,9627
Jan/2014 a 
Dez/2014

Sorgo híbrido

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
(exceto MT)

0,2555 1,5179
Jan/2014 a 
Dez/2014

0,1860 1,1050MT e RO

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e sul do PI 0,3295 1,9565

Jun/2014 a 
Mai/2015Norte (exceto Oeste da BA, 

Sul do MA e sul do PI) 0,3750 2,2278

Sorgo variedade

Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
(exceto MT)

0,2555 1,5179
Jan/2014 a 
Dez/2014

0,1860 1,1050MT e RO

Norte (exceto RO), Oeste da 
BA, Sul do MA e sul do PI 0,3295 1,9565

Jun/2014 a 
Mai/2015Norte (exceto Oeste da BA, 

Sul do MA e sul do PI) 0,3750 2,2278

(1)  Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o artigo 35 do Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 
10.711, de 5 de agosto de 2003.
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Anexo  3 
Preço Mínimos - Produtos Regionais - safra 2013/2014

Anexo  4 
Preço Mínimos para produtos da sociobiodiversidade da safra 
2013/2014. Produtos amparados por FEPM e/ ou Subvenção.

Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas

Tipo/
classe 
Básico

Unidade

Preços 
Mínimos 

(R$ por  
unidade)

Período de 
Vigência

Instrumento 
de apoio

Alho

Sul

- kg

3,10

Jun/2013 a 
Jun/2014

FEPM
2,98Centro- Oeste, Sudeste e 

Nordeste

Carnaúba  
cultivada (ceara)

Nordeste Tipo 4 kg 7,43 AGF/FEPM

Castanha decajú Norte e Nordeste Único kg 1,56 FEPM

Casulo de seda PR e SP 15% seda kg 7,70 FEPM

Guaraná
Norte e Centro - Oeste

Tipo 1 kg
12,30

FEPM
Nordeste 7,58

Mamona em 
baga

Brasil Único 60kg 55,80 AGF/FEPM

Sisal BA, PB e RN SLG kg 1,41 AGF/FEPM

Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas
Unidade

Preços 
Mínimos 

(R$ por  
unidade)

Período de 
Vigência

Açai (fruto) Norte, Nordeste e MT

kg

1,07

Jul/2013 a 
Jun/2014

Andiroba  
(amêndoa)

Norte, Nordeste e MT 1,14

Babaçu  
(amêndoa)

Norte, Nordeste e MT 2,49

Barú (fruto) Bioma Cerrado 0,25

Carnaúba - Cera 
( tipo 4 );
Carnaúba - Pó 
cerífero ( tipo B)

Nordeste
8,12

4,97

Castanha-do-
-Brasil com casca

Norte e MT 1,18

Juçara (fruto)
Sul e Sudeste 1,84

Nordeste 1,07
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4.1 Instrumentos Apoio à Comercialização 

Preço mínimo de garantia

São os preços definidos pelo Governo que sinalizam o momento adequado 

para o apoio governamental na comercialização, cuja execução pode ocorrer por 

meio de operações de compra, de equalização de preços ou de financiamento. 

Aquisição do Governo Federal (AGF)

Instrumento que permite ao Governo garantir o preço mínimo ao produtor 

rural ou à cooperativa, mediante a compra diretamente do produtor. Os produtos 

devem estar devidamente armazenados em locais cadastrados pela Conab, e as 

compras comporão o estoque público.

Contrato de opção de venda

Título ofertado em leilões, pelo Governo, a produtores rurais e a cooperati-

vas, por um preço determinado (preço de exercício), com data de exercício futuro. 

O contrato de opção assegura ao seu detentor o direito de entregar ao Governo a 

quantidade de produto vinculada à operação no seu vencimento, desde que atendi-

das as especificações definidas no contrato. Quando há exercício desses contratos, 

o produto compõem os estoques públicos. Esse contrato tem o potencial de indicar 

aos agentes do mercado a expectativa governamental de preços futuros, e represen-

ta um seguro de preço para os produtores e cooperativas.

Produtos
Unidades da Federação/

Regiões Amparadas
Unidade

Preços 
Mínimos 

(R$ por  
unidade)

Período de 
Vigência

Mangaba (fruto)
Nordeste

kg

2,53

Jul/2013 a 
Jun/2014

Sudeste e Centro-Oeste 1,20

Pequi (fruto)
Norte, Nordeste 0,43

Sudeste e Centro-Oeste 0,48

Piaçava(friva)
Bahia 1,70

Norte 1,45

Umbu (fruto) Brasil 0,52
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Recompra ou repasse de contrato de opção de venda

O contrato de opção de venda obriga o Governo a comprar a produção cor-

respondente às opções adquiridas pelo produtor, caso o preço do mercado esteja 

abaixo do preço de exercício. Como alternativa para desonerar o Governo dessa 

obrigatoriedade (quando não é conveniente receber o produto), sem prejuízo dos 

interesses dos seus detentores (produtores e cooperativas), utiliza-se um leilão de 

recompra. Essa operação corresponde a uma reversão dos contratos de opção, me-

diante a oferta de subvenção financeira, equivalente à diferença entre o preço de 

exercício e o preço de mercado. No leilão de repasse, há substituição do Governo  o 

lançador original do contrato de opção – por um agente privado que recebe a sub-

venção. O arrematante no leilão de repasse assume as obrigações do Governo para 

com os produtores e cooperativas detentoras dos contratos de opções.

Contrato Privado de Opção de Venda e Prêmio de Risco de Opção 
Privada (Prop)

O O instrumento funciona de modo similar ao contrato de opção de venda 

ao Governo. Tem o objetivo de sustentar as cotações de determinado produto e de 

sinalizar ao mercado a trajetória futura de preços. A principal diferença é que, nesse 

caso, quem lança as opções é o setor privado, mediante o arremate de um prêmio 

de risco, ofertado pelo Governo, para assumir a operação. Esse risco é representado 

pela obrigação de receber o produto quando o preço de mercado estiver abaixo do 

preço de exercício. Portanto, o lançador das opções se expõe ao risco de ser obriga-

do a pagar um preço superior ao vigente no mercado. 

Para limitar o risco da empresa lançadora dos contratos, o Governo promo-

ve, em um primeiro momento, a oferta de um Prêmio de Risco de Opção Privada 

(Prop) aos promitentes agentes privados lançadores dos contratos, os quais se com-

prometem a ofertar, aos produtores, os contratos de opção de venda, em um se-

gundo momento. As cooperativas têm a vantagem de atuar em duas pontas: como 

lançadora de contratos de opção privada para produtores ou como compradora de 

contratos de opção lançados por empresas privadas.

Prêmio e Valor de Escoamento de Produto (PEP e VEP)

O PEP é um instrumento que permite ao Governo garantir ao produtor ou à 

cooperativa o preço mínimo, sem que haja necessidade de adquirir o produto. Por 

meio de leilão, ocorre o pagamento da diferença entre o preço mínimo e o preço de 
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mercado. Pode ser utilizado para complementar o abastecimento em regiões defici-

tárias a partir de estoques privados. A mesma finalidade tem o VEP, porém o produto 

escoado é originário de estoque público.

Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro)

Assim como o PEP, o Pepro permite ao Governo garantir um patamar de 

preço ao produtor, que pode ser o mínimo ou outro denominado preço de refe-

rência. A principal diferença entre esses programas é o fato de que, no Pepro, o 

pagamento do prêmio é diretamente ao produtor que participa do leilão. Esse 

programa também desonera o Governo ao não adquirir o produto e viabiliza 

seu escoamento para complementar o abastecimento nas regiões consumidoras. 

A operação oferece ao produtor ou à cooperativa a diferença entre o preço de 

mercado e o preço de referência.



75
74

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014



77
76

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014



77
76

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014  05Gestão de
Rısco Rural



79
78

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014

5. Gestão de Risco Rural

A política de minimização de riscos no setor agropecuário merece especial atenção. 

Diante da vulnerabilidade da atividade agropecuária frente a riscos incontroláveis, sobretu-

do aqueles oriundos de fenômenos climáticos adversos, o Governo Federal tem investido 

para que esses riscos sejam gradativamente minimizados e administrados com maior efici-

ência. Dentre os instrumentos de gestão de riscos que o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) não cessa de aperfeiçoar, estão o Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.

O zoneamento agrícola é um instrumento de gestão de risco baseado em infor-

mações de clima, solo e cultivares, que indica os momentos de plantio e as culturas mais 

adequadas para cada região, auxiliando os produtores a enfrentarem os riscos inerentes à 

sua atividade.

O seguro rural visa a minimizar os efeitos decorrentes dos eventos climáticos adver-

sos e contribuir para estabilizar a renda agropecuária, proporcionando, assim, maior tran-

qüilidade aos produtores rurais e garantia de continuidade das suas atividades produtivas. O 

Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), instituído pela Lei 10.823, de 19 

de dezembro de 2003, e pelo Decreto 5.121, de 30 de junho de 2004, tem por objetivos:

•	 Reduzir o custo de aquisição das apólices de seguro rural pelo produtor;

•	 Contribuir para a incorporação da cultura de contratação dessa modali-

dade de garantia;

•	 Auxiliar na expansão da área coberta com o seguro rural no País;

•	 Induzir ao uso de tecnologias e modernizar a gestão do empreendimento 

agropecuário;

5.1 Zoneamento Agrícola de Risco Climático

Produzir com menos risco

Muito exposta às intempéries climáticas, a agricultura é uma atividade de alto 

risco. Para minimizar prejuízos relacionados ao clima, o Ministério da Agricultura, Pecu-

ária e Abastecimento (Mapa) desenvolveu a partir de 1996 o zoneamento agrícola de 

risco climático. Esse estudo contribui na orientação de agricultores, agentes financeiros 
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e seguradoras, no sentido de fornecer informações que auxiliem a tomada de decisão 

sobre qual cultura plantar, em que período e em que localidade, de forma a minimizar 

a exposição aos riscos de perdas ocasionadas por eventos climáticos adversos.

Como é feito o estudo

Numa primeira etapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-

brapa) desenvolve uma metodologia básica, que define os parâmetros e critérios 

de risco dafoclimático (solo e clima) específicos de cada cultura a ser zoneada. Com 

base nessa metodologia, o Mapa elabora um calendário de plantio por município, 

por tipo de solo e por grupo de maturação de cultivares, ao cruzar esses dados 

com séries históricas climáticas de, no mínimo, vinte anos de informações diárias. O 

período de plantio recomendado pelos estudos proporciona uma probabilidade de 

pelo menos 80% de chance de sucesso na condução das lavouras. Esse trabalho é 

executado e revisado anualmente por uma equipe multidisciplinar.

Por que seguir o zoneamento 

Para fazer jus ao Proagro, ao Proagro Mais e à subvenção federal ao prê-

mio do seguro rural, o produtor tem que observar as recomendações desse pa-

cote tecnológico. Além disso, alguns agentes financeiros já estão condicionando 

a concessão do crédito rural ao uso do zoneamento.

Culturas contempladas

Realizado em quase todas as Unidades da Federação, o zoneamento abran-

ge 44 culturas, sendo 20 de ciclo anual (abacaxi, algodão, amendoim, arroz, aveia, 

canola, cevada, feijão phaseolus, feijão caupi, gergelim, girassol, mamona, mandio-

ca, melancia, milheto, milho, soja, sorgo, trigo e consórcio entre milho e braquiária) 

e 24 culturas permanentes (açaí, ameixa, banana, cacau, café, caju, cana, citros, 

coco, dendê, goiaba, maçã, mamão, manga, maracujá, nectarina, palma forrageira, 

pêra, pêssego, pimenta-do-reino, pupunha, seringueira, sisal e uva), alcançando 24 

Unidades da Federação. 
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Onde encontrar as informações 

No texto das portarias publicadas no Diário Oficial da União o produtor 

encontra informações para seguir corretamente os indicativos do zoneamento. As 

portarias indicam o período de plantio recomendado por tipo de solo e por ciclo 

de cultivar para cada município. Também são listadas todas as cultivares adaptadas 

para cada região. 

As portarias também estão no portal do Mapa: 

http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/zoneamento-agricola/portarias-

-segmentadas-por-uf 

5.2 Programa de Subvenção ao Prêmio do  
Seguro Rural (PSR) 

O seguro rural se apresenta como importante instrumento de política agrí-

cola, complementar às políticas de crédito e apoio à comercialização e oferece ao 

produtor rural a possibilidade de proteger-se das perdas decorrentes de fenômenos 

climáticos adversos.

Por meio do PSR, o Governo Federal disponibiliza apoio financeiro àqueles 

produtores que contratarem essa modalidade de garantia, arcando com parcela dos 

custos de aquisição do seguro, a chamada subvenção econômica ao prêmio do 

seguro rural.

O benefício da subvenção federal é concedido ao produtor rural por inter-

médio das seguradoras contratadas pelo Mapa para a operacionalização do PSR. 

A seguradora deduz a parcela correspondente à subvenção do valor do prêmio da 

apólice contratada pelo produtor rural. A lista das seguradoras habilitadas a partici-

par do Programa está disponível em: www.agricultura.gov.br. 

As operações do Programa foram iniciadas em meados de novembro de 

2005, beneficiando sete culturas na modalidade agrícola. Foram contratadas 849 

apólices, proporcionando cobertura securitária para 68 mil hectares, garantindo re-

cursos da ordem de R$ 126 milhões e utilizando R$ 2,3 milhões em subvenção. 

Sete anos depois, em 2012, é fácil perceber a evolução do PSR, já que os dados 

demonstram que mais de 63 mil apólices de seguro rural foram contratadas com 

o auxílio da subvenção ao prêmio do seguro rural, com mais de 43 mil produtores 

rurais beneficiados por essa modalidade de garantia. Foram contempladas mais de 

40 atividades agropecuárias diferentes, entre grãos, frutas, fibras, legumes e verdu-
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ras, além de pecuária e florestas, com uma cobertura securitária de 5,2 milhões de 

hectares, capitais segurados da ordem de R$ 8,7 bilhões e utilização de R$ 318,1 

milhões em subvenção federal. Abaixo, um demonstrativo da evolução do Programa 

desde o seu início.

Tabela 5.1
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - PSR

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valores utilizados  
(R$ milhões) 2,3 31,1 61,0 157,5 259,6 198,3 253,5 318,2

Capitais segurados  
(R$ milhões) 127 2.869 2.706 7.209 9.684 6.542 7.339 8.782

Área segurada  
(milhões ha) 0,07 1,56 2,28 4,76 6,67 4,79 4,72 5,24

No produtores atendidos 
(unidade) 849 16.653 27.846 43.642 56.306 38.211 40.109 43,538

Valor médio subvenção –  
por produtor (R$) 2.709 1.867 2.187 3.608 4.610 5.189 6.319 7,307

Fonte: SPA/Mapa.

Gráfico 5.1
Evolução do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
- PSR (R$ milhões)
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Fonte: SPA/Mapa.

Para a safra 2013/2014, estão previstos R$ 700 milhões, 75% a mais de re-
cursos para a concessão da subvenção em relação à safra anterior, com expectativas 
de atingir:

•	 Área segurada: superior a 10 milhões de hectares.

•	 Importância segurada: aproximadamente R$ 19 bilhões.

•	 Número de apólices contratadas: mais de 130 mil.



83
82

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014

Além disso, está em estudo a regulamentação do Fundo de Catástrofe do 
Seguro Rural, autorizado pela Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010. 
Com a medida, as seguradoras poderão reduzir o risco das suas carteiras de seguro 
rural e dar cobertura ao pagamento de indenizações decorrentes de eventos climáti-
cos mais severos. Essa medida proporcionará uma ampliação da oferta de produtos 
de seguro no mercado, contribuindo para a diminuição do valor dos prêmios.

Benefícios do seguro rural

•	 Minimiza as perdas decorrentes dos eventos cobertos pelo seguro;

•	 O produtor pode utilizar mais 15% do limite de crédito com recursos 
equalizados;

•	 Garantia real para contratar financiamento;

•	 Possibilidade para negociar custos financeiros com as instituições;

•	 Fundamental para a continuidade do empreendimento do produtor.

Modalidades de seguro rural amparadas pelo PSR na safra 2013/2014

•	 Agrícola

Este seguro cobre as explorações agrícolas contra perdas decorrentes prin-

cipalmente de fenômenos meteorológicos. Cobre basicamente o ciclo da lavoura, 

desde o plantio até a colheita, contra a maioria dos riscos de origem externa, tais 

como: incêndio, raio, ventos fortes, granizo, geada, excesso de chuva, seca e varia-

ção excessiva de temperatura. Na modalidade agrícola, o limite financeiro máximo 

de subvenção federal que cada beneficiário (CPF/CNPJ) pode receber é de R$ 96 mil. 

A tabela abaixo apresenta todas as culturas contempladas pelo PSR, além do limite 

financeiro dessa modalidade.
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Tabela 5.2

Modalidade 
de Seguro

Culturas
Limite em 

R$

Agrícola

Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, algodão, alho, 
ameixa,  amendoim, arroz, atemóia, aveia, banana, batata, 

berinjela, beterraba, cacau, café, cajú, cana-de-açúcar, canola, 
caqui, cebola, cenoura,centeio cherimóia, cevada, couve-flor, 
chuchu, ervilha, escarola (chicória), fava, feijão, figo, girassol, 
goiaba, graviola, jiló, kiwi, laranja, lichia, lima, limão e demais 

cítricos, linho, maçã, mamão, mamona, mandioca, manga, 
maracujá, melancia, melão, milho primeira safra, milho segunda 
safra, morango, nectarina, pepino,pêra, pêssego, pimentão, pi-
nha, quiabo, repolho, sisal, soja, sorgo, tangerina, tomate, trigo, 

triticale, uva, vagem e demais hortaliças e legumes.

96.000,00

 Fonte: Deger/SPA/Mapa.

•	 Pecuário

Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização em caso 

de morte de animal destinado, exclusivamente, ao consumo, produção, cria, recria, 

engorda ou trabalho por tração. Na modalidade pecuária, o limite financeiro máxi-

mo de subvenção federal que cada beneficiário (CPF/CNPJ) pode receber é de R$ 32 

mil. A tabela abaixo apresenta todas as atividades contempladas pelo PSR, além do 

limite financeiro dessa modalidade.

Tabela 5.3

Modalidade 
de Seguro

Atividade
Limite 
em R$

Pecuário Aves, bovinos, bubalinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos  32.000,00

 Fonte: Deger/SPA/Mapa.

•	 Florestas

Este seguro tem o objetivo de garantir pagamento de indenização pelos prejuízos 

causados nas florestas seguradas, identificadas e caracterizadas na apólice, desde que 

tenham decorrido diretamente de um ou mais riscos cobertos. Na modalidade florestas, 
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o limite financeiro máximo de subvenção federal que cada beneficiário (CPF/CNPJ) pode 

receber é de R$ 32 mil.

Tabela 5.4

Modalidade de 
Seguro

Atividade Limite em R$

Florestas Silvicultura 32.000,00

Fonte: Deger/SPA/Mapa.

•	 Aquícola

Este seguro garante indenização por morte e/ou outros riscos inerentes a 

animais aquáticos (peixes, crustáceos, etc) em conseqüência de acidentes e doenças. 

Na modalidade aquicola, o limite financeiro máximo de subvenção federal que cada 

beneficiário (CPF/CNPJ) pode receber é de R$ 32 mil. A tabela abaixo apresenta as 

atividades e o limite financeiro dessa modalidade.

Tabela 5.5

Modalidade de 
Seguro

Atividade Limite em R$

Aquícola Carcinicultura, maricultura e piscicultura 32.000,00

Fonte: Deger/SPA/Mapa.

Limite financeiro máximo do PSR na safra 2013/2014

A cada ano civil, o limite máximo de subvenção federal que cada beneficiário 

(CPF/CNPJ) pode receber é de   R$ 192 mil, sendo R$ 96 mil na modalidade agrícola 

e R$ 32 mil para cada uma das demais modalidades. 

Percentuais de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural na safra 
2013/2014

Será concedido percentual de subvenção de no máximo 60% para todas as 

atividades enquadradas nas modalidades amparadas pelo PSR que estiverem locali-

zadas em áreas consideradas prioritárias pelo Governo Federal. As áreas prioritárias 

foram determinadas de acordo com os seguintes critérios:
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•	 Relevância socioeconômica da atividade; 

•	 Zoneamento agrícola de risco climático; 

•	 Valor da produção; 

•	 Histórico de sinistros; 

•	 Área de abrangência dos agentes seguradores (histórico); 

•	 Indicadores de práticas sustentáveis de produção;

As microrregiões prioritárias do Programa estão disponíveis em:  

www.agricultura.gov.br. 

O percentual de subvenção federal para as demais localidades do país será 

de no máximo 40% para todas as atividades enquadradas nas modalidades ampa-

radas pelo PSR. 

Estima-se que nesta safra, aproximadamente 75% dos recursos destinados à 

concessão da subvenção federal sejam alocados nas áreas prioritárias, contra 57% 

dos recursos utilizados nessas localidades na safra anterior. Isso significa um cresci-

mento de aproximadamente 32% de uma safra para outra.

Medidas de incentivo para a safra 2013/2014

•	 Incentivo à produção de Orgânicos

•	 Incentivo aos produtores do Programa Nacional de Apoio ao Médio Pro-
dutor Rural – PRONAMP

Além das alterações nos percentuais de subvenção apresentados anterior-

mente, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural irá oferecer aos produ-

tores rurais melhores condições para se protegerem contra os fenômenos climáticos 

adversos.

Também poderão ser beneficiados com percentual de subvenção federal de 

60% os produtores rurais de produtos orgânicos além daqueles enquadrados no 

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP).
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5.3 Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro)

Instituído em 1973, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Pro-

agro), tem por objetivo exonerar o produtor do cumprimento de obrigações finan-

ceiras em operações de crédito rural de custeio e indenizar os recursos próprios 

aplicados no empreendimento, em decorrência de perdas de receitas por eventos 

climáticos adversos ou pragas e doenças sem método de combate, controle ou pro-

filaxia difundido.

Desde a safra 2004/2005, o Proagro destinado a garantir as operações do 

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do Ministério do De-

senvolvimento Agrário, passou a denominar-se “Proagro Mais”.

O crédito de custeio agrícola financiado com recursos controlados do crédito 

rural e destinado a qualquer empreendimento compreendido no ZARC, deve se 

efetivado obrigatoriamente com enquadramento no Proagro, ou em modalidade de 

seguro rural, observados os limites. Esta obrigatoriedade, até 30/06/2014 aplica-se 

às operações de custeio agrícola vinculadas ao Pronaf e ao Pronamp. A partir de 

1º/07/2014, a obrigatoriedade será aplicada a todas as operações de custeio agríco-

la lastreadas em recursos controlados e compreendidas no ZARC.

Para aderir ao Programa, o produtor deve pagar a alíquota do adicional do 

Proagro (taxa de prêmio), sendo: 1% para os empreendimentos irrigados, indepen-

dentemente da linha de crédito ou do Programa a que vinculado o beneficiário; 2% 

para os empreendimentos vinculados ao PRONAF, exceto irrigados; 3% para os de-

mais; e 5% para os empreendimentos enquadrados como atividade não financiada, 

de que trata o MCR 16-8. O produtor também deve cumprir com os preceitos do 

Zoneamento Agropecuário divulgado pelo Mapa.

A Comissão Especial de Recursos (CER) é um órgão colegiado que tem a 

competência de julgar, em única instância administrativa, os recursos relativos às 

apurações de prejuízo e respectivas indenizações, interposto por mutuário contra 

decisões dos agentes em operações do Proagro e do Praogro Mais.

A CER conta com turmas de julgamento em Brasília (DF), Curitiba (PR) e Por-

to Alegre (RS). A Secretaria-Executiva e o apoio administrativo da CER são exercidos 

pelo Departamento de Gestão de Risco Rural, por intermédio da Coordenação-Geral 

de Zoneamento Agropecuário e conta com representantes dos agricultores, agente 

financeiros, entidades de classe e Governo.   

 Maiores informações poderão ser obtidas no Manual de Crédito Rural, 

 capítulo 16, disponível no sítio da internet: http://www.bcb.gov.br/?legislacao
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6. Agricultura Orgânica

6.1 Apoio à Transição Agroecológica e ao Crescimento da 
Produção Orgânica 

A instituição da política nacional de agroecologia e produção orgânica por 

meio do Decreto presidencial nº 7.794/2012 abre novas perspectivas para o apoio e 

consequente crescimento da produção orgânica e de base agroecológica no Brasil. 

O Mapa participa ativamente da construção e execução do PLANO vinculado a esta 

política, que tem como eixos centrais o fomento à produção, a conservação e uso 

dos recursos naturais, a comercialização e consumo dos produtos orgânicos.

A inserção das questões ambientais nas políticas públicas, especialmente as 

voltadas para o setor agropecuário, exigiu adaptação e criação de novos instrumen-

tos nas áreas de crédito rural, apoio à comercialização, seguro rural e no âmbito 

dos programas de aquisição de alimentos (PAA) e de alimentação escolar (PNAE), 

bem como no pagamento de serviços ambientais, o que demandará a definição de 

mecanismos de geração de receitas para a transição agroecológica e conversão para 

sistemas orgânicos de produção.

O Programa ABC tem sido fortalecido para melhor atender ao seu objeti-

vo primordial de redusir das emissões de carbono na agricultura bem como pelo 

apoio  a implantação de sistemas orgânicos de produção agripecuária. Para a safra 

2013/14 as condições de financiamento foram mantidas, e o volume de recursos 

destinado ao programa aumento em 32%. 

Considera-se que o aprimoramento dos instrumentos de apoio financeiro 

à produção orgânica deve contemplar maior detalhamento dos itens financiáveis 

e das condições especiais em benefício do Sistema de Produção Orgânico, ao lado 

de outras ações com esse objetivo. Nesse sentido, são consideradas as seguintes 

estratégias: 

•	 Adequar e ampliar as linhas de crédito rural para a produção orgânica 
incluindo a produção de insumos e o crédito às unidades de produção, 
beneficiamento, abastecimento e comercialização;

•	 Adequar e ampliar a Política Geral de Preços Mínimos (PGPM) para con-
templar os produtos orgânicos;

•	 Criar incentivos fiscais para a produção e comercialização de produtos 
orgânicos;
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•	 Reconhecer e retribuir os serviços ambientais prestados pelos produtores 
orgânicos;

•	 Adequar e ampliar o seguro agrícola para produtores de alimentos  

orgânicos.

6.2 Conhecimentos, Tecnologias e Insumos Apropriados 
à Transição Agroecológica e à Produção Orgânica

Entre os principais desafios para a expansão da produção orgânica estão 

o conhecimento e o acesso a tecnologias e insumos apropriados à transição agro-

ecológica e à produção orgânica. O Mapa, por meio da ação programática Pró-            

Orgânico, tem como uma de suas prioridades fomentar a construção e socialização 

de conhecimentos e a facilitação do acesso aos insumos necessários à produção 

orgânica e à de base agroecológica.

Para enfrentar o desafio da falta de técnicos com formação capaz de suprir a 

demanda com pesquisa e da assistência técnica para os produtores que querem tra-

balhar com sistemas orgânicos ou de base agroecológica, foi instituída a Comissão 

Interministerial de Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção 

(Portaria Interministerial Mapa, MEC, MCTI, MMA, MDA, de 3 de julho de 2006), 

que já gerou como resultado a criação de Núcleos de Estudo em Agroecologia e 

Sistemas Orgânicos de Produção.

Ao envolver educadores e educandos da rede pública de ensino superior e 

da educação profissional, os núcleos vão contribuir na formação com base agroeco-

lógica dos profissionais de Ciências Agrárias e, também, na produção científica de 

pesquisas e no trabalho de assistência técnica e extensão rural junto às comunidades 

de agricultores onde as escolas estão inseridas.

A demanda cada vez maior por pesquisa, desenvolvimento e inovação na 

área de agroecologia e produção orgânica também vem tendo um crescente reforço 

com a estruturação das redes de pesquisa da Embrapa, que hoje já são integradas 

por cerca de 330 pesquisadores em mais de 30 unidades descentralizadas.

Os projetos “Fichas Agroecológicas: Tecnologias Apropriadas para Agricultu-

ra Orgânica”, “Bancos Comunitários de Sementes ”e“ Produtos Fitossanitários com 

Uso Aprovado para Agricultura Orgânica” são políticas do Mapa para criar meios 

que facilitem o acesso, pelos produtores rurais, a tecnologias e insumos apropriados 

para a transição agroecológica e produção orgânica.
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As estratégias de atuação do Mapa relacionadas ao tópico em apreço são as 

           seguintes: 

•	 Desenvolver pesquisas e metodologias de pesquisa participativa para a 
transição agroecológica e para sistemas orgânicos de produção;

•	 Adequar e ampliar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater) focando na transição agroecológica e nos sistemas orgânicos de 
produção;

•	 Fortalecer e ampliar o conhecimento associado e o acesso ao patrimônio 
genético pelos agricultores e por povos e comunidades tradicionais;

•	 Reduzir a dependência de insumos importados;

•	 Conciliar a produção agrícola e extrativista com a conservação dos recur-
sos naturais e genéticos e a recuperação de áreas alteradas e degradadas;

•	 Disponibilizar informações sobre boas práticas de manejo para o extrati-
vismo sustentável de espécies florestais não madeireiras.

•	 Socializar os conhecimentos relacionados à agroecologia e à produção 
orgânica;

•	 Estimular a articulação entre atores que atuam na extensão, pesquisa, de-
senvolvimento e inovação relacionada à produção orgânica e à transição 
agroecológica;

•	 Fomentar a abordagem da agroecologia e da produção orgânica nas insti-
tuições de ensino superior e da educação profissional com cursos na área 
de ciências agrárias e biológicas;

•	 Criar cursos profissionalizantes e de pós-graduação em Agroecologia e 
Produção Orgânica;

•	 Incentivar a abordagem da agroecologia na educação não formal, em es-
pecial entre agentes de Ater e agricultores;

•	 Ampliar a abordagem do consumo responsável, da agroecologia e da pro-
dução orgânica na educação básica;

•	 Estimular a articulação entre atores nos diferentes níveis e modalidades de 
educação e ensino.

•	 Mecanismos de Controle para a Garantia da Qualidade Orgânica
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6.3 Mecanismos de Controle para a Garantia da  
Qualidade Orgânica

É crescente a preocupação da população com a qualidade dos alimentos e os 

impactos sociais e ambientais dos sistemas de produção convencionais. Tem ocorri-

do um grande aumento na demanda por produtos considerados limpos, de maior 

valor nutritivo e produzidos com respeito ao meio ambiente e com justiça social.

Essa é uma tendência que se verifica nos mercados interno e externo, tendo 

a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica (Ifoam) estima-

do que o mercado mundial supera 80 bilhões de dólares anuais. No Brasil, estima-se 

que a comercialização anual de produtos orgânicos é de cerca de R$ 500 milhões.

A produção orgânica brasileira passou a ser regulamentada com a promul-

gação da Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que estabelece conceitos, 

definições e princípios bem como normas e procedimentos gerais relacionados à 

produção, comercialização e ao reconhecimento dos produtos orgânicos.

A regulamentação da referida lei se deu por meio do Decreto nº 6.323, de 

27 de dezembro de 2007, que criou o Sistema Brasileiro de Avaliação da Confor-

midade Orgânica (SisOrg). Essa legislação inclui atos normativos que regulamentam 

as atividades produtivas, orientam a produção de insumos e de produtos fitossani-

tários, além de estabelecer diferentes mecanismos de controle para a garantia da 

qualidade orgânica.

A regulamentação da produção orgânica tem resultado em constante eleva-

ção da qualidade do produto final e da confiança atribuída aos produtos orgânicos 

pelos consumidores brasileiros.

Atualmente, estão credenciados no Mapa 12 Organismos de Avaliação da 

Conformidade Orgânica, incluindo sistemas participativos de garantia e de certifi-

cação por auditoria. Há um total de 101 Organizações de Controle Social (OCS) de 

agricultores familiares cadastradas no Mapa, atuando na venda direta de produtos 

orgânicos. Esses dados sofrem constante atualização à medida que avança o traba-

lho de regularização da rede de produção orgânica brasileira e o cadastro nacional 

de produtores orgânicos é implantado.

Os produtos orgânicos inseridos no SisOrg para serem comercializados de-

vem obrigatoriamente ser identificados por meio de um selo oficial. Para aqueles 

comercializados em venda direta por Organizações de Controle Social, o produtor 

deverá apresentar a Declaração de Cadastro de Produtor Vinculado a OCS.
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O reconhecimento do controle social para a garantia da qualidade orgânica, 

tanto para a venda direta quanto por meio dos Sistemas Participativos de Garantia 

(SPG), possibilitou a ampliação do acesso dos produtos orgânicos ao mercado con-

sumidor.

Em igual sentido é importante promover a disseminação de informações, 

junto aos consumidores, sobre os sistemas orgânicos de produção e seus benefícios 

ambientais, sociais e nutricionais.

A comercialização de produtos orgânicos, principalmente os oriundos da 

agricultura familiar, ganhou maior relevância com a recriação do Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), pelo Governo Federal, em 2003.

As compras governamentais efetuadas pelo PAA e o PNAE, a Política de Ga-

rantia de Preços Mínimos (PGPM) e o acesso aos mercados privados têm contribuído 

para a ampliação do acesso, pelos consumidores, a esses produtos.

As ações do Mapa no sentido de assegurar a qualidade dos alimentos orgâ-

nicos são baseadas nas seguintes estratégias:

•	 Consolidar e fortalecer os mecanismos de controle para a garantia da 
qualidade orgânica;

•	 Estruturar e fortalecer os fóruns que garantem a participação social na 
elaboração e no controle de regulamentos e políticas públicas voltadas 
para o setor orgânico;

•	 Ampliar e fortalecer o controle social na garantia da qualidade orgânica;

•	 Estruturar sistema de informações sobre a produção orgânica;

•	 Estimular a articulação entre atores que atuam nos diferentes segmentos 
da rede de produção orgânica;

•	 Ampliar as compras governamentais que privilegiam os produtos orgânicos;

•	 Divulgar os princípios agroecológicos que norteiam a produção orgânica e 
promover o produto orgânico e o consumo responsável;

•	 Apoiar a resolução de problemas de logística existentes na rede de pro-
dução orgânica.
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7. Medidas Setoriais 

Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA)

A defesa agropecuária  constitui ação de Estado e instrumento da política 

agrícola para assegurar a saúde e o bem estar animal, a sanidade vegetal, a saúde 

pública, e a qualidade dos insumos e serviços de uso na agropecuária. Sua ações não 

são restritas àquelas conduzidas pelos órgãos governamentais e envolvem agentes 

privados e organizações da sociedade civil.

Nos termos do plano estratégico (Defesa Forte 2008 a 2015) e do plano 

plurianual 2012 a 2015, suas ações são regionalizadas e integradas em um único 

sistema. 

O elevado status sanitário de um país representa, atualmente, um importan-

te patrimônio, que agrega valor às exportações agrícolas, permitindo a abertura e 

a consolidação de mercados, em um ambiente de acirrada competição. Ciente da 

importância do tema, o Brasil foi um dos primeiros países a alinhar suas políticas à 

estratégia mundial da abordagem holística que envolve as cadeias produtivas, do 

campo à mesa do consumidor.  Esta abordagem vem sendo consolidada em um 

movimento muito maior de integração de ações intersetoriais entre a saúde, saúde 

animal, sanidade vegetal e meio ambiente na visão “Uma Única Saúde um Único 

Mundo”. 

A implantação desse processo compreende legislações adequadas, com base 

no conhecimento científico, autocontrole nos processos produtivos com permanen-

te demonstração das especificações dos produtos, rastreabilidade, oferta de serviços 

de diagnóstico, sistemas de alertas rápidos e serviços públicos organizados para o 

acompanhamento e fiscalização em toda a cadeia produtiva, emolduradas por um 

sistema de certificação que garanta a qualidade e a inocuidade dos produtos agro-

pecuários.

Com o objetivo de promover a modernização de suas atividades e o seu 

realinhamento com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(SUASA), a SDA definiu as seguintes prioridades para a safra 2013-2014:

Fortalecimento das atividades transversais

Para atender as demandas da sociedade e dos clientes da SDA, propõe-se, 

no curto prazo, manter e aprimorar os serviços existentes. Com visão no médio e 
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longo prazos, serão desenvolvidas as ações relacionadas à reestruturação organiza-

cional e, no plano institucional, e à implantação do Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária – SUASA, em todas as unidades da Federação, abrangendo 

os segmentos de sanidade agropecuária, alimentos e insumos, com o objetivo de 

aperfeiçoar os processos operacionais, ampliando o alcance e a abrangência dos 

serviços de defesa agropecuária em todo o território nacional. Em igual sentido 

são realizados intercâmbios de experiência com outros países, buscando estabelecer 

“benchmarks” com os melhores sistemas em âmbito global. Algumas das metas 

dessa iniciativa são a revisão e consolidação de legislação e normas, a implantação 

da plataforma de gestão agropecuária, o realinhamento institucional da SDA, e o 

apoio ao SUASA.

Apoio à estruturação e capacitação dos órgãos estadu-
ais de defesa agropecuária

 O Sistema de Defesa Agropecuária conta com enorme capilaridade para 

prestação de serviços e atendimento rápido às notificações de suspeitas de doenças 

e pragas. Esta rede é composta por 4.672 Escritórios de Atendimento à Comuni-

dade, gerenciadas por 290 Unidades Regionais dos 27 Órgãos Estaduais de Defesa 

Agropecuária. A permanente capacitação dos funcionários, melhoria da infraestru-

tura e criação de uma identidade visual para os escritórios fortalecerão todos o 

sistema propiciando ações mais rápidas e eficientes.

Rede de Laboratórios  

O Sistema de Defesa Agropecuária contempla uma rede de laboratórios que 

permite a identificação rápida e precisa do agente causal de uma doença, da conta-

minação de um alimento ou da detecção de um resíduo físico, químico ou biológico 

presente em alimentos. Esses laboratórios são, também, responsáveis pela avaliação 

da qualidade dos insumos utilizados na pecuária e dos antígenos de diagnóstico, 

sendo que sua estrutura analítico-laboratorial visa verificar e validar, de forma com-

plementar, os insumos e protocolos de produção animal, vegetal e processamento 

de alimentos. 

A rede de laboratórios do Mapa experimentou elevado crescimento no nu-

mero de análises efetuadas, atingindo mais de 33 milhões em 2012, o que fortalece 

a capacidade brasileira de predição e/ou detecção imediata do agente de uma do-

ença, e sua pronta notificação aos organismos internacionais de referência, consoli-

dando a credibilidade do país no mercado internacional de produtos agrícolas. 

O Plano de Ação da SDA prevê ações específicas para a melhoria da quali-

dade dos serviços laboratoriais prestados pela Rede Nacional de Laboratórios Agro-
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pecuários; a continuidade das iniciativas em curso de automação de procedimentos 

nos Lanagros e na CGAL; a modernização do parque de equipamentos, a adequa-

ção e a ampliação de instalações, a contratação de servidores públicos para o preen-

chimento de cargos vagos na CGAL e nos Lanagros; a manutenção e ampliação dos 

projetos de desenvolvimento e validação de métodos e; a revisão dos procedimentos 

de credenciamento de laboratórios, incluindo a modernização da legislação especí-

fica que trata do tema.

Vigilância Agropecuária Internacional - Vigiagro

Em relação à vigilância agropecuária internacional destaca-se o fortalecimen-

to das ações de fiscalização do trânsito internacional, em portos, aeroportos, fron-

teiras e aduanas interiores, com a modernização dos procedimentos de fiscalização 

das importações e exportações de animais vivos, produtos de origem animal e vege-

tal e insumos agropecuários, com objetivo de prevenir o ingresso de pragas vegetais 

e agentes etiológicos de doenças dos animais.

A Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura está 

presente em 26 aeroportos internacionais, 28 portos, 29 postos de fronteira e em 

24 aduanas especiais. 

Os desafios do Vigiagro para 2013 são os de ampliar o atendimento perma-

nente nos portos de maior importância do país, testar e avaliar o sistema de lacre 

eletrônico em conjunto com o DIPOA, e estar preparado para três grandes eventos  

que acontecerão no período 2013-2014.

Adesão dos serviços estaduais e municipais ao Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(SISBI - POA)

O SISBI-POA, criado em 2006, tem por objetivo principal harmonizar os servi-

ços de inspeção, e está preparado para receber a adesão dos Serviços de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal dos estados e dos municípios. Os recursos financeiros 

previstos em orçamento, serão disponibilizados mediante convênios com os Estados 

para o trabalho de fiscalização de seus estabelecimentos e de apoio aos serviços mu-

nicipais. Programas de sensibilização e capacitação também serão disponibilizados 

visando difundir o conhecimento sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção.
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 Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperati-
vismo (SDC)

PRODUÇÃO INTEGRADA AGROPECUÁRIA – PI BRASIL

Selo “Brasil Certificado - Agricultura de Qualidade”

INMETRO

PRODUÇÃO
INTEGRADA

A Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil) é um sistema de produção 

baseado nas boas práticas agropecuárias que eleva os padrões de qualidade e com-

petitividade dos produtos agropecuários ao patamar de excelência requerido pelos 

consumidores e é disponibilizado como um instrumento de apoio aos produtores 

para que possam atender mercados cada vez mais exigentes.

A PI Brasil prevê um processo de certificação voluntária, no qual o produtor 

interessado tem um conjunto de normas técnicas específicas (NTE) para seguir, as 

quais são auditadas nas propriedades rurais por certificadoras acreditadas pelo Insti-

tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os produtos certificados pela Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil) 

podem fazer uso do selo “Brasil Certificado – Agricultura de Qualidade” em seus 

produtos.

Produtos que possuem o selo “Brasil Certificado – Agricultura de Qualida-

de” têm a garantia de que foram produzidos de acordo com práticas sustentáveis e 

são conseqüentemente mais saudáveis para o consumo, garantem menor impacto 

ambiental do que os produtos convencionais e valorizam a mão de obra rural. Por 

exemplo, para comercializar sua produção com o selo “Brasil Certificado – Agricul-

tura de Qualidade”, o produtor rural deve comprovar que todos os produtos estão 

dentro dos limites permitidos de resíduos de agrotóxicos, por meio do envio de 
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amostras para análise em laboratórios credenciados pelo MAPA ou Inmetro.

Podemos citar como principais vantagens da adesão do produtor à PI Brasil e 

posterior uso do selo “Brasil Certificado – Agricultura de Qualidade”:

•	 Maior produtividade;

•	 Ganho de competitividade, maior capacidade para permanência nos mer-
cados conquistados e acesso a mercados mais exigentes;

•	 Melhor gestão da propriedade;

•	 Redução no uso de insumos (fertilizantes, agrotóxicos, água, energia elé-
trica etc.);

•	 Diminuição dos custos de produção;

•	 Maximização do lucro;

•	 Sustentabilidade ambiental, social e econômica do processo de produção;

•	 Conservação dos recursos naturais.

O consumidor ao adquirir produtos com o selo “Brasil Certificado – Agricultura 

de Qualidade”, terá garantia de:

•	 Produtos sadios e rastreáveis, com melhor qualidade, aparência e maior 
durabilidade;

•	 Sustentabilidade ambiental, social e econômica do processo de produção;

•	 Conservação dos recursos naturais.

Já possuem Norma Técnica Específica (NTE) e podem ser certificados os seguin-

tes produtos: Abacaxi; Banana; Caju; Caqui; Citros; Figo;Goiaba; Lima Ácida (“limão 

Tahiti”); Maçã; Mamão; Manga; Maracujá; Melão; Morango; Pêssego e Uva.

Para produção animal, a Produção Integrada também se baseia nas boas práti-

cas agropecuárias, com objetivo de gerar alimentos seguros para o consumo humano, 

respeitando a legislação trabalhista e proporcionando melhoria na qualidade de vida 

dos produtores rurais e das comunidades locais. Visando atender as cadeias produtivas, 

atualmente o MAPA em parceria com vários órgãos está desenvolvendo projetos de 

produção integrada para cadeia do leite, mel, carne suína, carne bovina, carne ovina 

e leite de caprinos. Estima-se que até o final de 2014, pelo menos as cadeias de leite, 

carne bovina e carne suína estejam com suas normas publicadas, tornando-se aptas 

para buscar a certificação por entidade de terceira parte, acreditada pelo Inmetro e com 

reconhecimento internacional.
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BOAS PRÁTICAS PECUÁRIAS - BOVINOCULTURA DE CORTE

Esse programa visa disponibilizar conhecimento técnico, incentivos e recursos 

visando implantação de boas práticas de manejo e sanitárias, que alinhadas com as 

questões trabalhistas e ambientais, resultem em melhor gestão da propriedade rural, 

proporcionando aumento da renda ao produtor, a rastreabilidade, segurança e quali-

dade dos produtos.

PROGRAMA DE ALIMENTO SEGURO DA CADEIA  
DO LEITE - PAS-LEITE

O PAS-leite é desenvolvido numa parceria entre Sistema “S”, Embrapa e MAPA, 

que tem com finalidade aumentar a segurança e melhoria da qualidade do leite em 

todos os elos da cadeia produtiva. O programa atua simultaneamente na propriedade 

rural, na coleta e transporte do leite e na indústria, implantando as boas práticas em 

todos os elos e o sistema análise de perigo e pontos críticos de controle na indústria, 

visando adequar as propriedades rurais, as indústrias e o seus produtos aos requisitos 

da legislação nacional. A meta é que até 2015, o programa esteja implantado em no 

mínimo 5 mil propriedades rurais e tenha capacitado mais 80 mil pessoas.

APOIO AOS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO  
GENÉTICO

Ao longo dos anos o MAPA vem apoiando a implantação e o aprimoramento 

de programas de melhoramento genético por meio de regulamentação, articulação 

com elos das cadeias produtivas, capacitação e disponibilização de recursos financei-

ros. Ademais, sob a chancela deste Ministério existem hoje 18 projetos aprovados pelo 

MAPA para emissão do Certificado Especial de Identificação e Produção- CEIP, que visa 

avaliação genética de bovinos de corte para obtenção de animais superiores dentro 

de grupo de animais submetidos a seleção. Visando dar continuidade nestes projetos 

e apoiar outros, o MAPA irá disponibilizar chamadas públicas com objetivo de aumen-

tar a produtividade da pecuária por meio da introdução de genética superior e de 

tecnologias que visem a mitigação dos impactos ambientais, a melhoria da gestão na 

propriedade rural e da qualidade e segurança dos produtos e, conseqüentemente pro-

movendo o aumento da rentabilidade e da equidade ao longo das cadeias produtivas.
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APOIO A INCORPORAÇÃO DAS PRÁTICAS DE BEM  
ESTAR ANIMAL NOS DIVERSOS ELOS DAS CADEIAS 
PRODUTIVAS ANIMAL

Várias estudos tem evidenciado as vantagens econômicas com adoção das prá-

ticas de manejo racional e de bem-estar. Ademais, existe um movimento expressivo dos 

consumidores para que os países produtores de bovinos, suínos e de aves comecem a 

cumprir padrões mínimos de bem-estar animal. A adoção dos princípios das boas prá-

ticas de manejo, além de melhorar os atributos da carne e leite, proporciona também 

maior eficiência econômica da propriedade, seja na facilitação do manejo dentro da 

propriedade como também em maior rendimento de carcaça e qualidade da carne. 

Para tanto, o MAPA em parceria com a Sociedade Mundial de Proteção Animal, grupo 

ETCO-UNESP e EMBRAPA- aves e suínos vem realizando ao longo dos últimos anos 

capacitação em prática de bem estar animal para os diversos atores envolvidos com 

as cadeias produtivas da pecuária, além de desenvolver materiais técnicos aplicados a 

produção primária, transporte e abate dos animais. Estão previstos até 2015, o treina-

mento em práticas de bem estar animal de mais 8000 profissionais e publicação de 5 

manuais sobre estes temas.

PLANO AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO PLANO ABC

O Plano Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de 

Carbono na Agricultura (Plano ABC) faz parte do Plano Nacional sobre Mudanças do 

Clima, previsto no parágrafo único do artigo 11º da Lei nº 12.187/2009, que institui a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC.

 

Plano ABC é uma política pública que apresenta o detalhamento das ações 

de mitigação e adaptação às mudanças do clima para o setor agropecuário, e aponta 

de forma clara o que Brasil pretende cumprir frente aos compromissos assumidos vo-

luntariamente de redução de emissão de gases de efeito estufa neste setor, até o ano 

de 2020. O Plano ABC foi aprovado pelo Comitê Interministerial sobre Mudanças do 

Clima (CIM), em setembro de 2011, e, desde então, vêm sendo implementado em 

âmbito nacional pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 
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(SDC), mediante o estabelecimento de Grupos Gestores Estaduais (GGE). Os referidos 

GGE tem a missão de estabelecer um Plano Estadual que observe as reais necessidades, 

fragilidades e oportunidades da região para melhorar a adoção das tecnologias susten-

táveis de produção previstas no Plano ABC Nacional.

Nesse sentido, cabe destacar que o grande avanço no estabelecimento dos 

GGE’s no território nacional (todos os 26 estados mais o Distrito Federal estão inseri-

dos), acompanhado da elevação na divulgação e capacitação de técnicos e produtores 

rurais, contribuiu para o crescimento da tomada de crédito junto ao Programa ABC do 

MAPA (Linha de Crédito do Plano Agrícola e Pecuário), ou seja, no ano-safra 2010/11 

(1º ano da criação do Programa ABC), foram aplicados somente R$ 418,5 milhões do 

Programa ABC (BB + BNDES), de um total disponível de R$ 2 bilhões do Plano Agrícola 

e Pecuário. Já no ano safra 2011/12, foram utilizados em torno de R$ 1,5 bilhões de 

reais, de um total disponível de R$ 3,15 bilhões, o que correspondeu a um aumento 

de 262,2% em comparação ao ano-safra anterior. Para este ano safra 2012/13, de 

um total disponível de R$ 3,4 bilhões de reais, foram tomados cerca de R$ 2,5 bilhões 

(valor referente ao periudo de julho a abril de 2013), o que corresponde a um aumento 

de 202%. Assim é possível afirmar que o Plano ABC, bem como a utilização da sua 

linha de crédito na viabilização da adoção das tecnologias previstas (recuperação de 

pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, florestas 

plantadas, fixação biológica de nitrogênio, e tratamento de dejetos), está em franca 

expansão e viabilizará, dessa forma, o atendimento das metas previstas de mitigação 

da emissão de GEE.

COOPERATIVISMO

Após as comemorações e reflexões de 2012, quando foi comemorado o Ano 

Internacional das Cooperativas, 2013 chegou como o ano para sedimentar os marcos 

conquistados, além da perspectiva de avanços em novas realizações.

Assim, a Câmara Temática de Cooperativismo Agropecuário segue curso com 

reuniões para encontrar soluções para os principais problemas do cooperativismo bra-

sileiro. Já na primeira reunião de 2013 a Câmara Temática aprovou por unanimidade a 

manifestação pelo aporte significativo de recursos junto a SDC/MAPA. 

O fortalecimento da relação da SDC com as Superintendências Federais de 

Agricultura e com as vinculadas do MAPA (CONAB, CEPLAC, EMBRAPA), além de di-

versas parcerias institucionais, visam proporcionar maior capilaridade e amplitude para 

ações em favor do desenvolvimento do associativismo e do cooperativismo. 

Em relação aos programas prioritários para o Cooperativismo, tendo em conta 

o objetivo de atender de forma eficaz aos associados e cooperados, foram seleciona-
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dos seis programas: o PROFICOOP (Programa de Profissionalização em Cooperativismo 

e Associativismo), para capacitar as organizações agropecuárias em gestão e também 

em inovação tecnológica sustentável; o Programa COOPERAMBIENTAL (Programa de 

Sustentabilidade Ambiental em Cooperativismo e Associativismo Rural) para orientar 

as organizações associativas em sistemas de gestão e tecnologias ambientais; o PISA-

COOP (Programa de Produção Integrada em Cooperativismo e Associativismo Rural) 

para implementar práticas de gestão participativa e de desenvolvimento comunitário 

nas organizações coletivas de produção agropecuária; o COOPERGÊNERO (Programa 

de Gênero e Cooperativismo) para promover relações de gênero harmônicas nos am-

bientes de trabalho; o PROCOOPJOVEM (Programa de Estímulo e Promoção do Coo-

perativismo para a Juventude) para incentivar e formar jovens no cooperativismo; e o 

INTERCOOP (Programa de Internacionalização de Cooperativas) para apoio no acesso 

das cooperativas ao mercado internacional.

Trata-se de contribuir para consolidar e fortalecer a atuação do sistema coope-

rativista agropecuário e do associativismo rural, participando dos processos de criação 

de trabalho e emprego, de produção de alimentos, de geração e distribuição de renda, 

de conservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A Indicação Geográfica é um ativo de propriedade intelectual utilizado como 

ferramenta de desenvolvimento rural sustentável e agregação de valor ao produto. 

Um dos principais objetivos do registro de uma IG é proteger o produtor das concor-

rências desleais, das usurpações do nome geográfico, além de garantir ao consumidor 

que aquele produto advém daquela região. Como as Indicações Geográficas conferem 

identidade ao produto, os potenciais benefícios dessa diferenciação vão além da agre-

gação de valor, resultando no desenvolvimento socioeconômico da região por meio da 

melhor organização dos produtores e da produção, valorização do patrimônio cultural, 

incremento do turismo, entre outros. 

O Mapa é uma das instâncias de incentivo às ações voltadas para a Indicação 

Geográfica e busca melhorar o atendimento aos produtores, através da realização de 

diagnósticos mais precisos das cadeias produtivas, construção de projetos adequados 

de fomento, com capacitações, eventos e financiamento de registro, entre outros. É 

por isso que, no ano de 2012, foi realizado um trabalho de padronização e validação 

da metodologia de trabalho do Mapa em relação às IGs, na qual já foram capacitados 

servidores de todo o país.

Os beneficiários das ações do Mapa podem ser organizações representativas 

de produtores e prestadores de serviço, instituições públicas e privadas e instituições 

de pesquisa.
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PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Com a promulgação da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção 

de Cultivares) criou-se o SNPC e estabeleceu-se a proteção de cultivares, a propriedade 

intelectual sobre o desenvolvimento de variedades vegetais. Dentre os inúmeros bene-

fícios para o setor agropecuário, pode-se  destacar que a LPC provocou um estímulo 

à inovação no campo do melhoramento vegetal favorecendo a competição pelo lan-

çamento de cultivares que beneficiam os agricultores, e atendem às necessidades dos 

consumidores, podendo-se ressaltar, especificamente, ganhos: i) econômicos, como o 

aumento de produtividade, levando à diminuição de preços dos alimentos aos consu-

midores e ao aumento de qualidade dos produtos, agregando-se a estes maior valor 

comercial; ii) para a saúde, como produtos com maiores conteúdos nutricionais; e iii) 

para o meio ambiente, pois, considerando que um dos principais focos do melhora-

mento de plantas é a obtenção de cultivares resistentes a pragas, a adoção dessas novas 

variedades pode levar a menor uso de defensivos agrícolas.

Além disso, com a implantação da Lei nº 9.456, no país, observa-se nítido avan-

ço em termos de segurança de investimentos na pesquisa agrícola. Além da pesquisa 

estatal já existente, houve o surgimento de programas privados de melhoramento vol-

tados para geração de novas cultivares e o aumento no aporte de investimentos volta-

dos para as necessidades nacionais que, dentro de um contexto econômico favorável ao 

país, contribuíram sobremaneira para a rápida adaptação e dispersão das tecnologias 

que alavancam o agronegócio e melhoram a renda daqueles que trabalham na agri-

cultura.

7.3 Secretaria de Produção e Agroenergia (SPAE) 

Os segmentos de agroenergia e café ocupam posição de destaque no setor 

agropecuário nacional, notadamente por suas contribuições para a geração de empre-

go e renda, preservação do meio ambiente e aumento do saldo positivo da balança 

comercial do agronegócio. A produção de cana-de-açúcar, oleaginosas e café contam 

com ações específicas de apoio ao produtor como parte da estratégia de fortalecimento 

desses segmentos, tendo por foco as características e desafios regionais.

Agroenergia

A agroenergia é responsável por 30% da oferta interna de energia no Brasil, 

sendo o grande fator de sustentabilidade da matriz energética nacional. As principais 

fontes de energia renovável provenientes da agricultura são: os produtos da cana-de-

-açúcar (etanol e bagaço), das florestas plantadas (lenha e carvão) e o biodiesel. O país 
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produziu em 2012 23,5 bilhões de litros de etanol e 2,7 bilhões de litros de biodiesel, 

sendo o segundo maior produtor mundial destes biocombustíveis.

O MAPA tem incentivado a ampliação da oferta de produtos agroenergéticos, 

tanto para atender a crescente demanda, como para ampliar a participação destas 

fontes na matriz energética. Para tanto, têm sido desenvolvidas políticas de apoio à 

produção para os setores.

Além disso, o Mapa, por meio da Embrapa, vem desenvolvendo pesquisas no 

sentido de buscar novas espécies vegetais para compor e fortalecer a matriz energéti-

ca. Essas pesquisas objetivam também o desenvolvimento de culturas energéticas em 

distintas regiões do País, de variedades com alta produtividade e adaptadas às diferen-

tes regiões produtoras e o aproveitamento de resíduos da produção agropecuária para 

a geração de energia.

Etanol 

Como medida de apoio ao setor canavieiro, serão disponibilizados R$ 4 bilhões 

por meio do Prorenova para estímulo à renovação/ampliação de cerca de um milhão de 

hectares, e R$ 2 bilhões pelo programa BNDES PASS para financiamento da estocagem 

de etanol combustível pelas unidades produtoras. Caso exista maior demanda pela 

linha BNDES PASS, existe a possibilidade de serem disponibilizados recursos adicionais.

Também é estratégico para o País que outras fontes potenciais de geração 

de etanol sejam fortalecidas e estimuladas. Nesta linha, o Sorgo Sacarino é opção de 

produção nas áreas de renovação de canaviais. Seu ciclo de cultivo e colheita fica com-

preendido justamente ao período da entressafra da cana, especialmente, na região 

Centro-Sul.  

Biodiesel

A existência da mistura obrigatória de 5% de biodiesel ao diesel fóssil criou 

um mercado para óleos vegetais e gorduras animais que impulsionou a produção de 

culturas oleaginosas alternativas à soja e o aproveitamento de subprodutos como o 

sebo bovino. 

Como forma de atingir as metas de diversificação de matérias-primas e de 

regiões produtoras vinculadas ao Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, 

o MAPA, por meio das políticas de crédito, seguro rural e pesquisa, tem fomentado a 

produção de palma de óleo (dendê) na região Norte, canola na região Sul, mamona na 

região Nordeste e girassol na região Centro-Oeste, além de outros produtos.
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Palma de óleo (dendê): As atividades de implantação e manutenção de florestas 

de dendezeiro, prioritariamente em áreas produtivas degradadas, são contempladas 

pelas medidas de apoio ao produtor constantes do Programa Agricultura de Baixo Car-

bono (Programa ABC) e se inserem no Programa de Produção Sustentável de Palma de 

Óleo no Brasil, lançado pelo Governo Federal em 2010.

Biogás 

O financiamento da produção de biogás a partir da biodigestão de dejetos 

animais foi englobado pelo Programa ABC. Esta medida pretende tratar 4,4 milhões 

de metros cúbicos de dejetos, evitando a emissão de 6,9 milhões de toneladas de CO² 

equivalente e podendo gerar energia elétrica ou aquecimento nas propriedades rurais. 

Florestas Energéticas

A disponibilização de dados oficiais referentes à caracterização e à produção de 

florestas plantadas e o reconhecimento deste plantio como produção agrícola são os 

dois grandes gargalos a serem superados e que propiciarão uma desburocratização da 

produção e melhoria no controle, avaliação e planejamento desta cultura. 

A participação total dos produtos derivados das florestas plantadas (lenha e 

carvão) na matriz energética brasileira em 2011 foi de aproximadamente 10%.

Café

No que se refere ao setor cafeeiro, o Brasil é o maior produtor e exportador e 

segundo consumidor de café do mundo a partir de uma área plantada de 2,37 milhões 

de hectares, com cerca de 5,7 bilhões de pés, sendo que a produção prevista para 2013 

é de 48,57 milhões de sacas. 

Para a safra de café em 2013, o MAPA disponibilizará até R$ 3,18 bilhões do 

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para financiamento a produtores, 

cooperativas, indústrias, torrefadores, beneficiadores e exportadores. Deste montante, 

pretende-se destinar até R$ 500 milhões para Custeio, incluindo Colheita, R$ 1,310 

bilhão para Estocagem e R$ 1,0 bilhão para Aquisição de Café (FAC) e R$ 20 milhões  

para renegociação de dívidas. Além dessas linhas de crédito tradicionais, também serão 

destinados até R$ 200 milhões para financiamento de Capital de Giro para Indústrias 

de Torrefação e até R$ 150 milhões para indústrias de Café Solúvel.
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 E a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.068/2013 auto-

rizou a reprogramação do reembolso de operações de crédito rural para estocagem 

de café contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 28 de março de 2013, com recursos 

do Funcafé, dos Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) ou dos Recursos da Poupança Rural 

(MCR 6-4), cujo prazo de reembolso é de até 12 parcelas mensais, e a primeira parcela 

deve ser quitada em junho de 2013.    

7.4 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 

A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab é uma empresa pública vin-

culada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cuja missão 

institucional é a de contribuir para a regularidade do abastecimento e garantia de renda 

ao produtor rural, participando da formulação e execução das políticas agrícola e de 

abastecimento, lançando mão, inclusive, de intervenções no mercado agrícola.

Os países de economias agrícolas importantes ou que tenham maiores preocu-

pações com segurança alimentar, normalmente são detentores de políticas estrutura-

das para a proteção deste setor da economia e apresentam as seguintes justificativas 

como forma de explicar seu protecionismo à atividade: (i) são produtores das matérias-

-primas fundamentais para o setor industrial urbano e, especialmente, para alimenta-

ção de humanos e de animais e; (ii) são muito vulneráveis a riscos climáticos, de pragas 

e de preços.

Como meio de mitigar os riscos de uma atividade essencial para a sobrevivência 

humana, as sociedades modernas e mais desenvolvidas implementaram instrumento 

de apoio e segurança à produção. O Brasil seguiu esta premissa e instituiu a sua polí-

tica, denominada de Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM por intermédio 

do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, que garante preços mínimos aos 

produtores rurais e define a metodologia de cálculo dos mesmos.

Assim, a Conab elabora propostas que norteiam a tomada de decisão dos pre-

ços mínimos, levando em conta, principalmente, os custos de produção, de modo a 

oferecer condições de manter o produtor na atividade. Contudo, ainda são considera-

dos o comportamento da produção, dos preços e do consumo nos mercados nacional 

e internacional, e a paridade de importação e de exportação.

A mitigação de riscos de mercado se faz pela redução da volatilidade dos preços 

agrícolas, o que requer, entre outros fatores, adequada logística e estrutura de infor-

mação. Para tanto, a Conab realiza atividades de apoio em cinco grandes segmentos:
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Informações do Setor Agropecuário: 

A companhia tem como um de seus principais focos de atuação a coleta, trata-

mento e análise de informações relativas ao comportamento das safras agrícolas, mer-

cados (nacional e internacional) e custos de produção. Estas informações, disponibiliza-

das no Portal da Conab,  são utilizadas para o planejamento das ações governamentais 

de apoio ao setor agropecuário por meio de garantia do abastecimento alimentar e da 

segurança nutricional da população, ao mesmo tempo em que servem de base para a 

tomada de decisão do produtor em relação ao plantio e à comercialização de sua safra.

Gestão dos Estoques Públicos e Apoio à Comercialização: 

A Conab é responsável pela formação e fiscalização dos estoques públicos, ad-

ministrando um amplo conjunto de atividades relacionadas à aquisição, armazenamen-

to, movimentação e destinação desses produtos. Como parte de suas atribuições figura 

a execução de um amplo conjunto de instrumentos de intervenção utilizados pelo Go-

verno Federal para atenuar as oscilações de preços no mercado de produtos agrícolas, 

que buscam beneficiar tanto o produtor rural como o consumidor final, com destaque 

para a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), para o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e para o programa de apoio aos extrativistas.

Programas Sociais e de Abastecimento: 

A atuação da Conab no âmbito desses programas desenvolvidos pelo Governo 

Federal consiste na aquisição de produtos, diretamente ou através de bolsas de merca-

dorias, e no seu transporte e entrega em seus locais de destino.

Armazenagem: 

A Conab atua, direta e indiretamente, na armazenagem de produtos agropecu-

ários nas diferentes regiões do Brasil. Mantém uma rede armazenadora constituída por 

179 armazéns agrupados em 97 unidades, oferecendo serviços de recepção, guarda, 

conservação e expedição de produtos agropecuários, inclusive industrializados, exer-

cendo, também, o papel de companhia de armazéns gerais, atuando no mercado de 

forma supletiva ou estratégica, sendo responsável, ainda, pela formação, manutenção e 

atualização do Cadastro Nacional das Unidades Armazenadoras.
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Organização e apoio aos mercados varejistas (micro e pequeno porte): 

Esta atividade faz parte das linhas de atuação da empresa para o fortalecimen-

to dos micros e pequenos varejistas através do desenvolvimento de sistemas de gestão 

comercial que lhes propiciem qualificação e expansão dos negócios mediante suporte 

técnico, acesso direto a potenciais fornecedores e crédito favorecido para capital de giro, 

com a perspectiva de oferecer às comunidades economicamente vulneráveis, produtos 

de qualidade a preços compatíveis. Para tanto foi criada, sob a coordenação da Conab, a 

Rede de Fortalecimento do Comércio Familiar de Produtos Básicos – REFAP, que contava, 

já no final de 2009, com 1.992 unidades varejistas cadastradas. 

7.5 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  (Embrapa) 

A Embrapa e parceiros, que constituem o principal “braço tecnológico” do Mapa, 

tiveram papel decisivo no sucesso da agropecuária brasileira. Operando redes sustenta-

das em modelo institucional descentralizado, a Empresa contribui para a diversificação e 

a inovação de sistemas agropecuários e florestais em todos os cantos do País. Seus pro-

dutos tecnológicos, informações e serviços ampliam as condições de produção e contri-

buem para a especialização, diferenciação e agregação de valor aos produtos nacionais.

No entanto, levando em conta a diversidade e complexidade da agricultura bra-

sileira, novos avanços serão necessários para garantir a competitividade no futuro. O 

Brasil precisará continuar respondendo à necessidade de produzir volumes crescentes 

de alimentos e matérias-primas, gerando superávits econômicos que aumentem a nossa 

capacidade de investimentos. Tecnologias mais eficientes devem permitir o atendimento 

das necessidades básicas de alimentos para a sociedade brasileira, além da produção de 

excedentes exportáveis para o mundo, constituindo em oportunidade de negócios e res-

ponsabilidade social, nacional e mundial. Ao mesmo tempo, essas mesmas tecnologias 

deverão incorporar práticas para a preservação dos recursos naturais, como solo, água, 

florestas e biodiversidade.

Acrescente-se a esperada contribuição para o mais recente desafio do aqueci-

mento global e seus potenciais efeitos sobre a produção agrícola. Pesquisas agrícolas que 

mitiguem seus efeitos ou permitam adaptação aos novos presumíveis cenários contribui-

rão para a segurança alimentar e suprimento de outros produtos pela agricultura, como 

energia renovável.

A Embrapa utiliza um processo de inteligência estratégica baseado em estudos, 

análises, antevisão (foresight) e outros, que a permite, de forma sistemática, atualizar a 

sua agenda de prioridades. Como os alvos mudam com muita rapidez, a Empresa busca 

estar cada vez mais atenta e responsiva às necessidades da sociedade. Alguns temas 

são tão complexos que necessitam de respostas muito bem estruturadas resultantes de 
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inúmeras ações e iniciativas integradas de pesquisa. Para ser mais rápida e responsiva 

a essas demandas, a Embrapa organiza parte da sua programação em portfólios de 

projetos gerenciados por comitês gestores constituídos por especialistas sobre os temas 

priorizados.

O processo de gestão desses portfólios busca analisar o andamento das ações 

planejadas, o esforço desprendido, e ainda determinar ações necessárias para que a 

Embrapa possa responder a novos desafios de forma rápida e eficiente. Essa iniciativa 

institucional é fortemente focada no processo de produção, ou seja, na geração de 

produtos, processos, serviços, informações e conhecimentos científicos úteis ao desen-

volvimento sustentado e competitivo da agricultura brasileira. Outro ponto importante 

é que os portfólios ajudam a Embrapa a identificar vazios na programação da Empresa, 

orientando ações de indução de projetos e busca de parcerias nacionais e internacio-

nais. Torna-se, portanto, um mecanismo de grande fluidez e de grande flexibilidade 

para que a instituição possa rapidamente mobilizar lideranças e unidades de pesquisa 

para compor carteiras de projetos sólidas e viáveis.

Dentre os portfólios em implantação e desenvolvimento na programação da 

Embrapa destacam-se:

•	 Tecnologias para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro;

•	 Dinâmica de Uso e Cobertura das Terras no Brasil; 

•	 Agricultura e as Mudanças Climáticas Globais;

•	 Sistemas de Produção de Base Ecológica;

•	 Integração-Lavoura-Pecuária-Florestas (ILPF);

•	 Fixação Biológica de Nitrogênio;

•	 Controle Biológico de Pragas;

•	 Risco Químico em Alimentos;

•	 Sanidade Animal e

•	 Silvicultura de Nativas.

Além desses portfólios, e levando em conta os cenários e desafios presentes, a 

Embrapa destaca de sua ampla carteira de projetos e ações desenvolvidos pelas suas 

47 unidades espalhadas por todo o Brasil, com parceiros nacionais e internacionais, 

um conjunto de três temas para destaque no Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013. 

O primeiro é o Programa Boas Práticas Agropecuárias - Bovinos de Corte que compre-

ende um conjunto de normas e procedimentos a serem observados pelos  produtores 
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rurais, que além de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e competitivos, pro-

porcionam a oferta de alimentos seguros, produzidos a partir de sistemas de produção 

mais sustentáveis. O Programa está alicerçado em um amplo acervo de conhecimentos 

estruturados em um manual de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) 

e da sua respectiva lista de verificação, que contém os principais pontos que devem 

ser observados pelos produtores rurais, de modo a garantir a rentabilidade, a compe-

titividade e a segurança dos sistemas produtivos. Um amplo diagnóstico é utilizado 

para orientar e nortear as melhorias necessárias. Constam dele os seguintes compo-

nentes: gestão da propriedade rural; função social do imóvel rural; gestão dos recursos 

humanos; gestão ambiental; instalações rurais; manejo pré-abate; bem-estar animal; 

pastagens; suplementação alimentar; identificação animal; controle sanitário e manejo 

reprodutivo. Os ganhos se dão de forma indireta, mediante melhor entendimento da 

situação real da empresa rural, o que permite ao produtor aprimorar a gestão do em-

preendimento e agir em pontos essenciais para obtenção de eficiência, incorrendo em 

menores perdas e maiores ganhos. Estímulos como a contemplação do BPA em linhas 

de crédito podem ocasionar um interesse maior nessa inovação pelo setor produtivo, 

levando ao aumento da adesão com benefícios evidentes para toda a cadeia de valor. 

Os ganhos sistêmicos para toda a cadeia produtiva da pecuária de corte são a principal 

justificativa para a inserção sistemática do Programa Boas Práticas Agropecuárias – Bo-

vinos de Corte no Plano Agrícola e Pecuário.

O segundo destaque proposto pela Embrapa é o Programa Integração Lavoura– 

Pecuária (iLPF), que apartir do Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011 passou a ser um 

das principais componentes do Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono. 

O terceiro destaque proposto pela Embrapa é dar continuidade a promoção do 

sorgo sacarino para Redução da Estacionalidade na Produção de Álcool, que passou a 

fazer parte do Plano Agrícola e Pecuário desde 2011/2012. 

O quarto destaque proposto pela Embrapa é o programa de estímulo à produ-

ção de soja não transgênica para abertura de novos mercados. O Brasil se configura 

hoje como o principal fornecedor mundial de soja não geneticamente modificada (não 

OGM). Segundo levantamentos do mercado, na safra 2012/2013 foram cultivadas 

aproximadamente 3,0 milhões de hectares de soja convencional (cerca de 11% do to-

tal). Longe de ser estratégia calcada em ativismo contrário à adoção da biotecnologia, 

essa é uma estratégia comercial, essencialmente baseada em lógica de mercado. O 

Brasil é apontado como o único país do mundo com capacidade de atender à demanda 

mundial por alimentos livres de transgênicos. Do volume total estimado de produção de 

soja convencional (aproximadamente 8,8 milhões de toneladas de grãos), 2,7 milhões 

deverão ser transformados em farelo originado de soja não OGM e exportados para a 

União Europeia e Ásia. Esse volume exportado gera uma receita de aproximadamente 

US$ 1,1 bilhões. A sustentação desta atividade comercial está intimamente ligada à ca-



115
114

Plano Agrícola e Pecuário 2013 / 2014

pacidade de se produzir soja não geneticamente modificada com garantias e padrões 

de qualidade e identidade internacionalmente aceitos. O fortalecimento e a ampliação 

dessa estratégia requer esforços substanciais de segregação e rastreabilidade ao longo 

de todos os elos da cadeia produtiva de soja não geneticamente modificada, seguindo 

normas preestabelecidas. São necessários investimentos em infraestrutura física na in-

dústria, para processamento e armazenamento, máquinas e equipamentos de plantio, 

colheita, transporte e processamento das sementes e dos grãos, bem como treina-

mento dos envolvidos para implantação dos procedimentos previstos nas normas de 

segregação vigentes, bem como no processo de auditoria e certificação do sistema.

7.6 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira  (Ceplac/
Mapa) 

As regiões cacaueiras do Brasil estão inseridas em dois relevantes Biomas para 

a humanidade, a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, envolvendo população supe-

rior a seis milhões de habitantes, distribuída em 223 municípios e 22 territórios rurais 

nos seis estados produtores de cacau: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, 

Pará e Rondônia. 

Esse recorte regional caracteriza o espaço estratégico de execução do Plano 

Plurianual - PPA e da Estratégia definida pela CEPLAC, cuja missão é promover o de-

senvolvimento rural sustentável das regiões produtoras de cacau do Brasil, buscando 

como resultados para a sociedade a melhoria da qualidade de vida das populações por 

meio da geração de trabalho, emprego e renda.

As ações de Pesquisa & Desenvolvimento integradas a Assistência Técnica e 

Extensão Rural estão articuladas com a dinâmica do desenvolvimento territorial ru-

ral, incluindo produtiva e socialmente agricultores familiares, quilombolas, indígena e 

ribeirinhos em 17 territórios da cidadania, além de 5 territórios rurais de identidade, 

com cadastro de 70 mil produtores rurais inclusos no Programa e envolvimento de 949 

cooperativas e associações rurais, de um público alvo demandante superior a 150 mil 

agricultores.

O resultado estratégico desse esforço se traduz na elevação da meta de produ-

tividade média do cacau de 315kg para 375kg por hectare/ano, refletindo no aumen-

to da produção nacional de cacau de 202 mil toneladas em 2008 para 257.417 tone-

ladas em 2012 (IBGE, jan/2013),  representando incremento da ordem de  27,43% em 

relação ao ciclo do PPA 2008-2011. Esta situação reanima o setor ao recolocar o país 

no novo cenário da cacauicultura mundial.
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As projeções da demanda mundial de cacau no próximo qüinqüênio são da 

ordem de um milhão de toneladas ano, e estão baseadas no comportamento histórico 

do consumo de cacau e derivados, especialmente no Brasil, na China e na Rússia. A 

partir de 2003, o consumo per capita brasileiro aumentou de 400 gramas de cacau, ou 

800 gramas de chocolate, para o patamar de 1,9 Kg em 2012. 

O cumprimento das metas para 2015, de aumento da produtividade e da pro-

dução de cacau para 525 quilos por hectare e 380 mil toneladas, permitirá que o país 

recupere sua posição de destaque no mercado internacional. Nesse sentido, é neces-

sário que haja o fortalecimento das políticas de apoio ao setor e a ampla incorporação 

das tecnologias e das boas práticas agrícolas disponíveis.

O Plano de Gestão Estratégica da CEPLAC e os objetivos contemplados no PPA 

para a cacauicultura destacam a recuperação do parque produtivo da Bahia e Espírito 

Santo, através da elevação da produtividade e qualidade dos produtos, e a expansão 

das áreas plantadas nos estados do Norte, da ordem de 10 mil hectares/ano até o final 

da década. Alinhado aos esforços de inovação e difusão tecnológica, assistência técnica 

e crédito rural, encontra-se em curso a produção e distribuição anual de 24 milhões de 

propágulos de espécies diversas com destaque para 20 milhões de sementes de cacau 

distribuídas por ano nos estados do Norte, contribuindo assim para a recuperação e ex-

pansão de sistemas agrossustentáveis, em consonância com o Programa de Agricultura 

de Baixa Emissão de Carbono – ABC. 

Diante da convivência harmônica da produção de cacau com o habitat das 

florestas, que proporcionou condições ambientais favoráveis aos agrossistemas conser-

vacionistas, e da sua capacidade de geração de emprego e renda em base sustentáveis, 

o cultivo do cacau se caracteriza enquanto lavoura singular na agregação de valor 

econômico, social e ambiental. A quase totalidade dos cultivos esta manejada sob sis-

temas agroflorestais SAFs e 80% das propriedades são tipificadas como de agricultura 

familiar. 

Com foco na conservação produtiva e na organização social da produção bus-

ca-se a agregação de valor e dinamização da cadeia do cacau por meio de melhoria 

de qualidade, verticalização e certificação de produtos e processos, em cujo sentido a 

CEPLAC, com o respaldo da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau, defen-

de aprimoramentos nas normas do programa ABC, inserção do cacau na Política de 

Garantia de Preço Mínimo (PGPM), fomento ao Programa de Implantação de Agroin-

dústrias de Pequeno e Médio Porte de Derivados de Cacau e Chocolates Especiais, e o 

zoneamento agrícola de riscos climáticos para o cacau nos Estados do Amazonas, Pará 

e Mato Grosso.
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7.7 Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 

 Com o intuito de melhor enfrentar os riscos provocados por fenômenos me-

teorológicos e climáticos, o Governo Federal continuará a investir na ampliação do mo-

nitoramento dos fenômenos meteorológicos e climáticos severos e de seus impactos, 

melhorando a eficácia da Previsão de Tempo, aumentando significativamente a rede de 

observação no período 2013-2014, modernizando o sistema de recepção de imagens 

de satélites meteorológicos e ambientais em 2013, e aprimorando a capacidade de pre-

visão do Tempo e do Clima, com a incorporação de modelos mais refinados e a atuali-

zação do sistema computacional de alto desempenho necessário à previsão numérica.

 A rede de observação meteorológica, hoje com 290 estações convencionais e 

490 estações automáticas, gera dados que são de grande importância no Zoneamento 

de Risco Climático e no monitoramento dos fenômenos meteorológicos e climáticos. 

Esse monitoramento é ferramenta necessária para acionar o seguro agrícola.

 Dentro da perspectiva de Apoio à Decisão do Agricultor, investimentos conti-

nuarão a ser realizados em 2013-2014 para gerar melhores resultados de Previsão de 

Tempo dos parâmetros chuva, temperatura, radiação solar e vento, de forma a permitir 

que, no curto prazo, os gestores do agronegócio possam decidir com mais segurança 

e eficácia sobre quando plantar, utilização de irrigação, aplicar defensivos agrícolas na 

lavoura e manejo na pecuária. Com esse mesmo objetivo, o MAPA/INMET investe em 

sistema computacional que permite estimar os impactos de condições climáticas adver-

sas na produtividade dos principais cultivos.

 Contribuindo com o processo de estimativa de safras conduzido pela Compa-

nhia de Abastecimento (CONAB), o INMET/MAPA continuará a apoiar a elaboração do 

Boletim de Monitoramento Agrícola, de periodicidade quinzenal, por meio de infor-

mações de tempo e clima formatadas e amalgamadas com imagens de satélites, com 

vistas a facilitar as análises por parte dos gestores públicos e do agronegócio. 

 A gestão do risco climático na agricultura se torna mais eficaz quando se dis-

põe de previsões climáticas sazonais de melhor qualidade, bem como de metodologias 

que consigam incorporar tais previsões na estimativa da produtividade de cultivos. Com 

este intuito, no biênio 2013-2014, o INMET/MAPA investirá em desenvolvimento e pes-

quisa em parceria com o INPE/MACTI, o Instituto Interamericano de Cooperação para 

a Agricultura (IICA), o Instituto Internacional de Pesquisa em Clima e Sociedade (IRI / 

Universidade de Columbia), a CONAB e a Embrapa.
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8. Câmaras Setoriais e Temáticas

As Câmaras Setoriais e Temáticas são foros de interlocução com a sociedade, 

criados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para a iden-

tificação de oportunidades de desenvolvimento das cadeias produtivas e definição 

das ações prioritárias de interesse para o agronegócio brasileiro e seu relacionamento 

com os mercados interno e externo. Esse elo entre governo e setor privado resulta 

em um mecanismo democrático e transparente de participação da sociedade na for-

mulação de políticas públicas.

As Câmaras Setoriais, que representam as cadeias produtivas, e as Câmaras 

Temáticas, que tratam de serviços, temas ou áreas de conhecimento relacionados 

às diversas cadeias produtivas, são constituídas por representantes de entidades, de 

caráter nacional, de produtores, trabalhadores, consumidores, empresários, autori-

dades do setor privado e de órgãos públicos, técnicos governamentais e instituições 

financeiras.

A atuação das Câmaras é norteada pela busca de consenso em relação aos 

temas de natureza interna e internacional por ela apreciados, cujo objetivo é promo-

ver o desenvolvimento, a agregação de valor e o aumento de competitividade dos 

diversos setores do agronegócio brasileiro. Nesse sentido, realiza análises e presta 

informações relevantes na identificação de prioridades de atuação do Governo e na 

formulação da Política Agrícola do MAPA.

A seguir, é apresenta a relação das 36 câmaras (28 setoriais e 8 temáticas) 

atualmente existentes no Mapa. 

Câmaras Setoriais 

1. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Borracha Natural 

2. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça 

3. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo 

4. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja 

5. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação 
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6. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos 

7. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos 

8. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina

9. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Equideocultura 

10. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Citricultura 

11. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno 

12. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Fibras Naturais 

13. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais 

14. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Fruticultura 

15. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças 

16. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados

17. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados

18. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Milho e Sorgo 

19. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel 

20. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Viticultura, Vinhos e Derivados

21. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Algodão e Derivados

22. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas

23. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e Álcool 

24. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz 

25. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau 

26. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão 
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27. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Apícolas 

28. Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco 

 Câmaras Temáticas 

1. Câmara Temática da Agricultura Sustentável e Irrigação 

2. Câmara Temática de Agricultura Orgânica 

3. Câmara Temática de Cooperativismo Agropecuário 

4. Câmara Temática de Crédito e Comercialização do Agronegócio 

5. Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio 

6. Câmara Temática de Insumos Agropecuários 

7. Câmara Temática de Relações Agrícolas Internacionais 

8. Câmara Temática de Seguros do Agronegócio
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