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Consulta Pública ABC+  
Relatório de Análise das Contribuições  
O ABC+, Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com 
vistas ao Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda estratégica nacional proposta pelo governo brasileiro, e dá 
continuidade à política setorial para enfrentamento à mudança do clima no setor agropecuário, no período de 
2020 a 2030.   

O ABC+ tem como objetivo geral promover a adaptação à mudança do clima e o controle das emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) na agropecuária brasileira, com aumento da eficiência e resiliência dos sistemas produtivos, 
considerando uma gestão integrada da paisagem.   

Após os primeiros dez anos de execução do Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas 
para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura - Plano ABC (2010 a 2020), 
esta nova fase reforça a necessidade premente da agropecuária brasileira em dar continuidade à adoção de 
estratégias que aumentem sua capacidade adaptativa, frente à mudança do clima. Para tal, ratifica o fomento 
àquelas tecnologias de produção que, além de promoverem maior controle das emissões de GEE, possibilitam 
maior eficiência produtiva e conservam solo e água.   

O ABC+ está estruturado sobre três bases conceituais: Abordagem Integrada da Paisagem (AIP), ações de 
mitigação de GEE aliadas às de adaptação a mudança do clima, e; estímulo à adoção e manutenção de Sistemas, 
Práticas, Produtos e Processos de Produção Sustentáveis (SPSABC).   

O Plano Estratégico (PE) do ABC+ foi publicado em abril de 2021 
(https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-publicacoes-plano-
abc/abc-portugues.pdf). O Plano Operacional (PO) do ABC+, objeto da Consulta Pública, foi resultado de um 
amplo processo participativo de elaboração. Ambos foram construídos com base nas lições aprendidas em sua 
fase anterior, e em informações coletadas em documentos publicados por diversas instituições que atuam em 
temáticas relacionadas à agropecuária e mudança do clima.  

Foram consultados 28 atores nacionais, bem como os grupos gestores estaduais (GGE) das 27 unidades 
federativas. Além disso, mais de 200 autores, colaboradores e revisores, de 50 instituições parceiras, contribuíram 
no processo. Novas tecnologias (SPSABC) mitigadoras e adaptadoras foram incorporadas, com sólidas bases 
científico-tecnológicas reconhecidas por especialistas de diferentes instituições, em um amplo processo 
participativo.  

Dando continuidade ao processo de construção desta importante política pública, foi publicada no dia 31 de 
agosto de 2021, a Portaria SDI/MAPA no. 181, de 30 de agosto de 20211, submetendo à consulta pública, até 30 
de setembro de 2021, proposta do ABC+ (2020-2030), com objetivo de promover o diálogo entre a administração 
pública e o cidadão, em cumprimento aos Princípios da Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade, 
Transparência e Motivação.  

O respectivo ato normativo destacou o objetivo da consulta pública de permitir a ampla divulgação da proposta 
do ABC+, de forma a possibilitar a manifestação de órgãos, entidades representativas, pessoas físicas e jurídicas 
interessadas no tema, além de disponibilizar o respectivo link para acesso e a manifestação, mediante formulário 
eletrônico (https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas).  

As contribuições apresentadas foram fundamentais no aprimoramento desta importante política pública para o 
setor agropecuário. Assim, após o prazo estabelecido, 30 de setembro de 2021, a Coordenação-Geral de Mudança 
do Clima, Florestas Plantadas e Agricultura Conservacionista (CGMC) avaliou as sugestões recebidas, sendo, os 
resultados, apresentadas no presente Relatório.  

 
1 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-181-de-30-de-agosto-de-2021-341635552  
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Objeto da Consulta Pública ABC+  
A consulta pública do ABC+ teve como objetivo promover o diálogo entre a administração pública e o cidadão, de 
forma a garantir a ampla participação social, envolvendo diferentes setores da sociedade, com vistas a atender 
os anseios da população brasileira.   
Pelo período de 31 de agosto a 30 de setembro de 2021, por meio da Portaria SDI/MAPA no. 181, de 30 de agosto 
de 2021, no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)2, foi disponibilizado 
o documento do PO do ABC+. As sugestões puderam ser feitas nos tópicos listados abaixo:  
  
• 2.3 METAS DO ABC+  

Tabela 1. Compromissos de ampliação da área de adoção (em milhões de hectares), em volume de dejetos 
tratados (milhões de m3) ou em número de animais (milhões), do potencial de mitigação de emissões de 
GEE (milhões de Mg CO2eq) e as contribuições para adaptação dos SPSABC no âmbito do ABC+.  

 2..1.  SISTEMAS, PRÁTICAS, PRODUTOS E PROCESSOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS  
2..1.1.  PRÁTICAS PARA RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS (PRPD)  
2..1.2.  SISTEMA PLANTIO DIRETO (SPD)  
2..1.3.  SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO  
2..1.4.  BIOINSUMOS (BI)  
2..1.5.  SISTEMAS IRRIGADOS (SI)  
2..1.6.  FLORESTAS PLANTADAS (FP)  
2..1.7.  MANEJO DE RESÍDUOS DA PRODUÇÃO ANIMAL (MRPA)  
2..1.8.  TERMINAÇÃO INTENSIVA (TI)  

  
• 2.5 EIXOS ESTRATÉGICOS DO ABC+  
 2..1.  PROGRAMA DE ESTÍMULO À ADOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SPSABC  

Quadro 1 – Ações propostas para o Programa de estímulo à adoção e manutenção dos SPSABC, no âmbito do 
ABC+.  

2..2. ESTRATÉGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
Quadro 2 – Ações propostas para a estratégia de Assistência Técnica e Gerencial, Capacitação e Transferência 

de tecnologia, no âmbito do ABC+.  
 2..3.  PROGRAMA DE ACESSO À CRÉDITO E FINANCIAMENTOS  

Quadro 3 – Ações propostas para o Programa de Acesso à Crédito e Financiamentos, no âmbito do ABC+.  
 2..4.  ESTRATÉGIA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO  

Quadro 4 – Ações propostas para a Estratégia de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, no âmbito do ABC+. 
2..5. ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
Quadro 5 – Ações propostas para a Estratégia de Governança, Monitoramento e Avaliação no âmbito, no 

âmbito do ABC+.  
 2..6.  PROGRAMA DE VALORAÇÃO E RECONHECIMENTO  

Quadro 6 – Ações propostas para Programa de Valoração e Reconhecimento, no âmbito do ABC+.  
 2..7.  ESTRATÉGIA DE INTELIGÊNCIA EM GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICO  

Quadro 7 – Ações propostas para Estratégia de Inteligência em Gestão de Risco Climático, no âmbito do 
ABC+.  

 2..8.  PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA  

 
2 Disponível  em:  https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-
social/consultaspublicas/2021/Consulta%20Publica%20ABC%202020_2030/Consulta%20Publica%20ABC%202020_2030  
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Quadro 8 – Ações propostas para Programa de Cooperação Estratégica, no âmbito do ABC+.  
 2..9.  ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO  

Quadro 9 – Ações propostas para Estratégia de Comunicação e Sensibilização, no âmbito do ABC+.  

  
  
Cinco passos distintos e complementares foram previstos na participar da Consulta Pública ABC+, quais sejam: 
Passo 1: Acessar Sítio Eletrônico do MAPA; Passo 2: Ler o Plano Operacional do ABC+; Passo 3: Cadastrar-se na 
Plataforma; Passo 4: Preencher o Formulário; Passo 5: Justificar contribuição (Figura 1).  

  
Figura 1: Passo a passo para participar da Consulta Pública ABC+  

Os interessados (contribuinte) apresentaram contribuições no sentido de EXCLUIR ou INCLUIR redações que 
alterem a proposta inicial. Sendo orientado a apontar o trecho a ser modificado, indicando a linha ou o intervalo 
de linhas referente ao trecho do ABC+, apresentando, por consequência, as devidas justificadas de alteração. De 
forma opcional, o interessado tinha a possibilidade de inserir documentos para complementar ou alicerçar a 
respectiva contribuição.  

  

Desenvolvimento da Consulta Pública   
A Consulta Pública ABC+ contou com uma ampla divulgação nas mídias sociais e no portal eletrônico oficial do 
MAPA. Além disso, reuniões de mobilização e sensibilização de atores para contribuírem com a Consulta Pública 
do ABC+ foram realizadas, no período de 13 a 17 de setembro de 2021, com vistas à garantir maior envolvimento 
da sociedade civil, em especial dos integrantes dos Grupos Gestores Estaduais (GGE) e dos atores nacionais 
diretamente interessados com o tema.   

Essas reuniões contaram com a participação direta de mais de 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, entre atores 
nacionais e representantes estaduais, integrantes dos GGE, além dos representantes das Superintendências  
Federais de Agricultura do MAPA, demonstrando, assim, a importância dessa política pública para o País (Tabela  
1).  

Tabela 1: Datas e participantes das reuniões de mobilização e sensibilização para a consulta pública  

 

Data Horário Abrangência N. Participantes 
previstos * 

N. de Participantes 
efetivos ** 

13.09.2021   11h- 
12h30   

Reunião com os atores  
nacionais  

40  36  

14.09.2021   11h- 
12h30   

Reunião com GGE Norte  126  41  

15.09.2021   11h- 
12h30   

Reunião com GGE Nordeste  88  48  

16.09.2021  11h- 
12h30  

Reunião com GGE 
CentroOeste  

76  63  

17.09.2021  11h- 
12h30  

Reunião com GGE Sudeste e 
Sul   

Sudeste 48  74  
Sul 36  

 T OTAL  338  262  

* Esse número não inclui a equipe técnica e os palestrantes  
** Esse número contém os participantes efetivos, incluindo palestrantes e equipe técnica   
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Neste sentido, considerando que os integrantes da equipe técnica variaram sua participação entre 14 e 08 
participantes e considerando também que as reuniões foram realizadas de forma virtual, observa-se uma boa 
representatividade nas reuniões realizadas, atendendo, assim, o principal objetivo das respectivas reuniões.  

Ao longo dos 30 dias que a Consulta Pública ABC+ esteve disponibilizada para sociedade, a equipe da 
CGMC/SDI/MAPA fiou disponível para tirar dúvidas. Para tanto, foi criado o e-mail 
cpublica.abc@agricultura.gov.br, para que os contribuintes pudessem sanar suas respectivas dúvidas. Nesse 
período, as dúvidas foram apresentadas e devidamente sanadas, sendo, na grande maioria, relacionadas a 
dificuldades de acesso e funcionamento do AGROFORM - Sistema de Formulários e Questionários do MAPA. O 
Formulário de Contribuições do AGROFORM foi elaborado em conjunto com a CGTI do MAPA com a finalidade de 
receber as sugestões realizadas pelo contribuinte e apresentou a seguinte estrutura:  

1. Dados Pessoais:   
 1.1.  Nome  
 1.2.  Telefone   
 1.3.  E-mail   

2. Tipo de Contribuinte   
 2.1.  Pessoa Física ou Pessoa Jurídica  

  CPF/CNPJ   
  Instituição   
  Endereço   
  Cidade/UF  

 2.2.  Setor público  
 2.3.  Setor privado  
 2.4.  Pesquisador  

  - Nacional  
  - Estadual  
  - Municipal  
  - Não se aplica  

 2.5.  Gestor Público  
  - Nacional  
  - Estadual  
  - Municipal  
  - Não se aplica  

3. Tipo de Contribuição  
 3.1.  Alteração. Justificar sua resposta.  
 3.2.  Exclusão. Justificar sua resposta.  

Ao término da Consulta Pública ABC+, 30 de setembro de 2021, contata-se que 134 (cento e trinta e quatro) 
pessoas, físicas e jurídicas, acessaram a Consulta Pública ABC+, sendo o fluxo de acesso ampliado, após a 
realização das referidas reuniões de mobilização e sensibilização. Contudo, deste universo de acesso, 49 
(quarenta e nove) ID3 apresentaram contribuições, ou seja, finalizaram o AGROFORM. As contribuições foram 
apresentadas por Pessoas Físicas (26) ou Pessoas Jurídicas (23), conforme Figura 2. A origem das contribuições 
abrangeram 14 (quatorze) Unidades da Federação (UF), com destaque para São Paulo, com 20 (vinte) ID, 
conforme Tabela 2.  

Figura 2: Contribuições por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas a consulta pública do ABC+.  

 
3 ID é a sigla para identity, palavra inglesa que significa “identidade” na tradução literal para a língua portuguesa.  
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Tabela 3: Contribuições por UF  
UF: Física Jurídica Total Geral 

AC  2    2  
AL  1    1  

BA   2   2  

CE  1   1  

DF  2  3  5  
GO  1  2  3  
MG  3   2  5  
MT   1  1  

PR  1   1  2  
RJ   1  1  

RN  2  1  3  
RS  1   1  2  
SC   1  1  

SP  12  8  20  
Total Geral  26  23  49  

 
Observa-se que a maior quantidade de ID está vinculada ao Setor Público (28), que conta ainda com a contribuição 
de pesquisadores (9), ficando o Setor Privado com uma parcela menor de ID (12), conforme Figura 3.  

  

  

26 
23 

Pessoa Física x Pessoa Jurídica 

Fisíca 
Jurídica 
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Figura 3: ID por setor (Público, Pesquisadores e Privado) que contribuíram na consulta pública do ABC+.   

Da Análise das Contribuições  
O MAPA analisou todas as contribuições recebidas, via AGROFORM. As análises das contribuições foram 
realizadas pela CGMC e instituições parceiras, considerando a pertinência técnica, política, formal e temática.  

• Análise de Mérito Técnico: a contribuição deve estar alicerçada em estudos científicos, ou seja, com 
embasamento técnico e científico.  

• Análise de Mérito Político: a contribuição deve estar condizente com as políticas públicas para o setor 
agropecuário;  

• Análise de Pertinência Formal: a contribuição deve ser objeto de Consulta Pública, ou seja, deve estar 
relacionada as Metas ou aos Eixos Estratégicos do ABC+.   

• Análise de Pertinência Temática: a contribuição deve estar relacionada com tema que está sendo 
abordado no ABC+  

Considerando os 49 (quarenta e nove) ID que contribuíram, observa-se que apenas 42 (quarenta e duas) 
apresentaram contribuições no Formulário AGROFORM, ou seja, 07 (sete) ID não preencheram os campos do 
formulário sem de fato apresentarem contribuições.  

Contudo, alguns ID enviaram mais de uma contribuição, sendo, então, para efeito de análise, desmembradas as 
contribuições de cada ID, resultando em 582 (quinhentos e oitenta e duas) contribuições recebidas e analisadas, 
no universo de 42 (quarenta e dois) ID conforme Tabela 3. Observa-se que um ID chegou a apresentar 228 
(duzentos e vinte e oito) contribuições.  
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Setor Público x Pesquisador x Setor  
Privado 

Contagem de Setor público: Contagem de Pesquisador: 
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No âmbito de 582 (quinhentos e oitenta e dois) contribuições, verifica-se que 308 (trezentos e oito) estão 
relacionadas com as Metas do ABC+ e 270 (duzentos e setenta) se relacionam com os Eixos Estratégicos do ABC+ 
(Figura 4).  

 Figura 4: Contribuições recebidas e analisadas por Metas e por Eixos Estratégicos ABC+  

 
A maior parte das contribuições estão relacionadas com inclusão de textos e uma pequena parcela se relaciona 
com exclusão de textos (Figura 5), além disso apenas 04 (quatro) contribuições não correspondem ao objeto da 
Consulta Pública (Objetivos, Bases conceituais, Introdução e Instituições Participantes).  

  

270 

308 

250 260 270 280 290 300 310 320 

Metas ABC+ 

Eixos ABC+ 
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Figura 5: Inclusão e Exclusão de Textos da Consulta Pública ABC+  

  
 
As análises de todas essas contribuições resultaram em: 

x 68 (sessenta e oito) com aceite integral,  
x 306 (trezentos e seis) com aceite parcial e  
x 208 (duzentos e oito) com recusa integral,  

 
considerando as análises de mérito técnico, político, formal ou temática, conforme Figura 6.  
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Assim, 374 (trezentos e setenta e quatro) contribuições foram acolhidas (total ou parcialmente), 
demonstrando um excelente aproveitamento da Consulta Pública para melhoria do ABC+ (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Contribuições Acolhidas (Total ou parcial) x Contribuições não Acolhidas (Recusa Integral)  

 
  

O ABC+ será, então, reformulado, a partir das contribuições e disponibilizado para sociedade para ser lançado em 
outubro de 2021.  

Para melhor entendimento e identificação do resultado (aceite total, parcial ou recusa) com a respectiva 
justificativa, segue, abaixo, planilha resumo com os resultados das contribuições recebidas e analisadas, por ID, 
para que seja possível resguardar o nome dos contribuintes.  

Figura  6 :   Aceite Integral x Aceite Parcial x Recusa Integral   

  

68 

306 

208 

Aceitação Integral x Parcial x Recusa 

Aceite Integral Aceite Parcial Recusa Integral 

  

374 

208 

Aceite x Recusa 

Aceite Recusa 
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Ressalta-se que o ID do contribuinte se encontra descrito no Formulário AGROFORM, o qual foi enviado, por 
email, após a conclusão do preenchimento do Formulário da Consulta Pública e ficará disponível para consulta da 
CGMC. 
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Planilha  Resultado da Consulta Pública 
ABC+ 2021  

  



  

 

ID
 

Item
 para 

alteração 
Inclusão de texto 

Exclusão de texto: 
Aceite 
integral Aceite parcial 

com
 

reform
ulações Recusa 

integral 
JU

STIFICATIVA 

53 

Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Por favor, encontre em
 sugestões para o plano operativo do ABC+: (i) 

aprim
oram

ento do M
RV de redução de em

issão de G
EE e  (ii) inclusão de 

indicador de biodiversidade para avaliação do portfólio de ações e 
resultados. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não apresenta pertinência técnica e form
al, 

pois não há especificação do local exato para sua inclusão. 
Entretanto, considera-se de grande valia o Anexo enviado e 
ele será considerado na execução do M

RV do ABC+. 

75 

2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Texto para substituir o trecho com
preendido nas linhas 76 a 79: O

 
potencial produtivo das pastagens revigora com

 a sua renovação ou 
recuperação, porém

, o potencial de captura de CO
2 será consequência de 

seu m
anejo racional. A m

anutenção do m
étodo predatório de utilização 

das pastagens prom
overá o lançam

ento de G
EE no ar e não o seu 

sequestro. O
 m

anejo racional das pastagens, técnica denom
inada Pastoreio 

Racional ou Pastoreio Voisin em
 hom

enagem
 ao seu m

entor André Voisin, 
é indispensável pela contribuição das PRPD na captura de CO

2. O
 Pastoreio 

Racional, por si só já é capaz de recuperar pastagens degradadas 
consagrando-se suprem

o dentre as PRPD
. 

 
 

 

x 

De um
a form

a geral, a proposta já está contem
plada na 

redação original. N
o parágrafo citado, entre as linhas 76 a 79, 

já foi contem
plada a im

portância do M
anejo das Pastagens, 

pois o pressuposto do ABC+ é que, além
 da renovação ou 

recuperação de um
a pastagem

, é fundam
ental que o projeto 

técnico contem
ple o m

anejo, e que ele  seja feito de form
a 

adequada e seguindo os preceitos que a pesquisa 
agropecuária sinaliza, bem

 com
o todas as boas práticas 

agropecuária de conservação de solo e água, por exem
plo. 

Contudo, de form
a específica, o ABC+ não elenca m

étodos a 
serem

 utilizados em
 nível nacional ou regional, ficando a 

indicação do m
étodo a cargo da pesquisa de cada região, 

para que seja considerada a realidade e especificidade local. 
Assim

, não é citada a Técnica de Pastorei Racional (Voisin), 
sugerido pelo Contribuinte, bem

 com
o nenhum

 outro 
Sistem

a, tais com
o: Sistem

a Barreirão (1980; 1991): 
recuperação/renovação de pastagens degradadas pelo 
consórcio cultura anual + capim

;  
Sistem

a Santa Fé (2001): consórcio cultura anual + capim
 

para produção de forragem
 para a entressafra e palhada 

para o  
Plantio Direto; Sistem

a Santa Brígida (2011): consórcio 
cultura anual + capim

 + legum
inosa forrageira; Sistem

a São 
M

ateus (2014): recuperação de pastagem
 com

 soja; Sistem
a 

“Boi Safrinha” ou “Pasto Safrinha” (2015): forragem
 

produzida em
 consórcio no verão para cobertura de solo e 

pastejo na seca (inverno); entre outros. 



  

80 
2.3. M

ETAS DO
 

ABC+ 

Inserir ao final da página 49, o seguinte parágrafo: "N
as áreas de pastagens 

nativas e/ou cultivadas da Região Sul, o M
étodo Integrado para 

Recuperação de Pastagens - M
IRAPASTO

 (Perez, 2015), conjuga práticas de 
SPD

 e FBN
 além

 do controle seletivo de plantas daninhas. O
 m

étodo 
perm

ite a reversão da degradação da pastagem
, norm

alm
ente associada à 

invasão de espécies invasoras, com
o o capim

-annoni, elevando a 
produtividade anim

al e a diversidade florística da vegetação nativa." 

 
 

 

x 

O
 ABC+ não elenca m

étodos a serem
 utilizados em

 nível 
nacional ou regional, ficando a indicação do m

étodo a cargo 
da pesquisa de cada região, para que seja considerada a 
realidade e especificidade local. Assim

, essa contribuição não 
foi acatada, apesar de sua validade técnica, quando se refere 
a indicação do m

étodo integrado para recuperação de 
pastagens M

irapasto  
(Perez, 2015), pois o m

esm
o é recom

endado pela pesquisa 
para o fim

 que foi citado. Porém
, tanto no Plano ABC, quanto 

no ABC+, não foram
 elencados os m

étodos a serem
 

utilizados para fins de renovação ou recuperação de 
pastagens. O

 que é requerido pelo Plano ABC+ é que o 
m

étodo a ser utilizado seja referendado pela pesquisa 
agropecuária, bem

 com
o contem

ple o m
anejo adequado, 

para que o m
esm

o não volte a se degradar. Além
 disso, 

devem
 ser observados todas as boas práticas agropecuárias 

de conservação de solo e água, por exem
plo. Assim

, não 
citam

os técnica com
o Pastorei Racional (Voisin), nem

 os 
sistem

as com
o: Sistem

a Barreirão (1980; 1991): 
recuperação/renovação de pastagens degradadas pelo 
consórcio cultura anual + capim

; Sistem
a Santa Fé (2001): 

consórcio cultura anual + capim
 para produção de forragem

 
para a entressafra e palhada para o Plantio Direto; Sistem

a 
Santa Brígida (2011): consórcio cultura anual + capim

 + 
legum

inosa forrageira; Sistem
a São M

ateus (2014): 
recuperação de pastagem

 com
 soja; Sistem

a “Boi Safrinha” 
ou “Pasto Safrinha” (2015): forragem

 produzida em
 

consórcio no verão para cobertura de solo e pastejo na seca 
(inverno); entre outros. 

80 

2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD)  

M
étodo Integrado para Recuperação de Pastagens - M

IRAPASTO
 

 
 

 

x 

O
 ABC+ não elenca m

étodos a serem
 utilizados em

 nível 
nacional ou regional, ficando a indicação do m

étodo a cargo 
da pesquisa de cada região, para que seja considerada a 
realidade e especificidade local.Assim

, essa contribuição não 
foi acatada, apesar do m

érito técnico do M
irapasto ser 

evidente e recom
endado pela Em

brapa Pecuária Sul.  porém
, 

Cabe destacar que no texto do Plano ABC+, não existe a 
citação dos m

étodos hoje praticados em
 nível nacional ou 

por região. Contudo,  é pertinente acrescentar no ABC+ o 
texto sugerido pelo Contribuinte, a título de exem

plo, com
o 

foi o caso da citação da recuperação com
 ILP. Assim

, após a 
linha 96, em

 continuação ao parágrafo acrescentar: "N
as 

áreas de pastagens nativas e/ou cultivadas da  
Região Sul, por exem

plo, o M
étodo Integrado para 

Recuperação de Pastagens - M
IRAPASTO

 (Perez, 2015), 
conjuga práticas de SPD

 e FBN
 além

 do controle seletivo de 
plantas daninhas. O

 m
étodo perm

ite a reversão da 
degradação da pastagem

, norm
alm

ente associada à invasão 



  

de espécies invasoras, com
o o capim

-annoni, elevando a 
produtividade anim

al e a diversidade florística da vegetação 
nativa."  

80 

2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Inclusão do financiam

ento de equipam
entos, insum

os e assistência técnica 
para prom

oção do M
étodo Integrado para Recuperação de Pastagens - 

M
IRAPASTO

. 

 
 

 

X 

O
 ABC+ não elenca m

étodos a serem
 utilizados em

 nível 
nacional ou regional, ficando a indicação do m

étodo a cargo 
da  
pesquisa de cada região, para que seja considerada a 
realidade e especificidade local. O

 m
étodo Integrado para 

Recuperação de Pastagens - M
IRAPASTO

, utiliza técnicas 
im

portantes para recuperação de pastagens na Região sul, 
porém

 observa-se que as técnicas utilizadas já estão em
 

linhas de crédito existentes, com
o na Linha de crédito ABC, 

Pronaf e Fundos constitucionais. 

96 
Introdução (não 
está em

 consulta) 

 
Pág. 26 - últim

o parágrafo, 4a e 5a 
linhas. "Tripé de sustentabilidade  
(pessoas, planeta, lucro)" excluir e 
alterar para um

a visão da 
sustentabilidade am

biental e não 
em

presarial, com
o é o caso. O

 
desenvolvim

ento sustentável na 
econom

ia deve se dar a partir de 
um

a econom
ia centrada na vida e 

não no lucro, rever a intenção de 
sustentabilidade e deixar claro. 

 
 

x 

A contribuição deve ser objeto da Consulta Pública, ou seja, 
deve estar relacionada as M

etas ou aos Eixos Estratégicos do 
ABC+. Assim

, justifica-se a recusa integral da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, em

 decorrência da 
proposta não ser objeto da Consulta Pública.  

 

96 
Bases Conceituais  
(não está em

 
consulta) 

 
Pág. 34 - Item

 a (API), linha 9.. 
"m

icrobacia hidrográfica com
o 

unidade básica de planejam
ento 

para um
a abordagem

 integrada da 
paisagem

" há um
a incongruência 

de lógica de pensam
ento um

a vez 
que se tem

 a valorização das águas 
subterrâneas e superficiais porém

, 
se apoia o uso de fertilizantes e 
agrotóxicos conform

e a agricultura 
conservacionista dispõe. Sabe-se 
que parte destes quím

icos vão 
direto para os lençóis freáticos e 
corpos d´água poluindo o 
am

biente, a água que bebem
os e 

irrigam
os nossos alim

entos, não há 
sustentabilidade e nem

 visão 

 
 

x 

A contribuição deve ser objeto da Consulta Pública, ou seja, 
deve estar relacionada as M

etas ou aos Eixos Estratégicos do 
ABC+. Assim

, justifica-se a recusa integral da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, em

 decorrência da 
proposta não ser objeto da Consulta Pública.  



  

sistêm
ica nesta abordagem

 
integrada da paisagem

. 

96 
O

bjetivos 
específicos  (não 
está em

 consulta) 

 
Pág. 42 - O

bjetivos específicos, 1o 
tópico. "M

anter o estím
ulo à 

adoção e m
anutenção de sistem

as 
agropecuários conservacionistas e 
sustentáveis de produção" excluir 
os sistem

as agropecuários 
conservacionistas, há um

a 
incongruência lógica de 
pensam

ento um
a vez que a 

agricultura conservacionista apoia 
o uso de quím

icos (fertilizantes, 
agrotóxicos) não sendo 
sustentável, pois, necessita de 
insum

os externos ou seja, não se 
m

antem
 por si só (definição de 

sustentável) além
, de poluir o solo, 

água, ar e os alim
entos que 

consum
im

os. A ciência prova que o 
consum

o de agrotóxicos causa 
doenças e desequilíbrio am

biental 
e está longe de ser um

a prática 
sustentável. 

 
 

x 

A contribuição deve ser objeto da Consulta Pública, ou seja, 
deve estar relacionada as M

etas ou aos Eixos Estratégicos do 
ABC+. Assim

, justifica-se a recusa integral da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, em

 decorrência da 
proposta não ser objeto da Consulta Pública.  

96 

2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

 
Pág. 119 - Item

 1, linha 24. "deverá 
ser incorporada ao Sistem

a de 
Análise de Risco de Pragas (ARP) a 
projeção de cenários e detecção de 
tendências de agravam

ento de 
problem

as fitossanitários em
 

função das m
udanças clim

áticas." 
Excluir frase, no contexto da 
sustentabilidade não cabe 
fom

entar o controle de pragas por 
quím

icos ou biológicos, há o 
controle ecológico de pragas, 
conform

e cita a cientista Ana 
Prim

avesi "o controle ecológico 
parte de um

 enfoque diferente, 
não procura m

atar a praga ( que é 
considerada um

 sintom
a de 

decadência geral do am
biente) 

m
as procura-se não criá-la. Pestes 

 
 

X 

A análise de risco de pragas não necessariam
ente envolve 

controle de pragas por quím
icos ou biológicos, justam

ente a 
capacidade de detecção de tendências de agravam

ento de 
problem

as fitossanitários é que pode m
inim

izar o uso 
inadequado desses quím

icos. Assim
, justifica-se a recusa 

integral da proposta de exclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 



  

e pragas são a consequência da 
destruição dos equilíbrios 
naturais". 

105 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Pág. 40, Linha 553; N
o ABC+, três tipos de sistem

as serão fom
entados, 

conform
e descrição a seguir: Produção Agroecológica Integrada e Sustentável 

(PAIS),  
Sistem

as de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistem
as 

Agroflorestais (SAF). PRO
DU

ÇÃO
 AG

RO
ECO

LÓ
G

ICA IN
TEG

RADA E 
SU

STEN
TÁVEL - PAIS O

  
Q

U
E É O

 PAIS? O
 PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) foi 

idealizado pelo engenheiro agrônom
o senegalês Aly N

djai que em
 parceira 

com
 o SEBRAE, FU

N
DAÇÃO

 BAN
CO

 DO
 BRASIL, M

IN
ISTÉRIO

 DA IN
TEG

RAÇÃO
 

N
ACIO

N
AL dispersou o projeto por todo o país. A tecnologia social PAIS, 

inspirou-se na atuação de pequenos produtores que optaram
 por fazer um

a 
agricultura sustentável, sem

 uso de produtos tóxicos e com
 a preocupação de 

preservar o m
eio am

biente (FU
N

DAÇÃO
 BAN

CO
 DO

 BRASIL, 2009). 
Integrando técnicas sim

ples e já conhecidas por m
uitas com

unidades rurais, o 
m

odelo busca reduzir a dependência de insum
os vindos de fora da 

propriedade rural para diversificar a produção, utilizar com
 eficiência e 

racionalização os recursos hídricos, alcançar a sustentabilidade em
 pequenas 

propriedades e produzir em
 harm

onia com
 os recursos naturais (SEBRAE, 

2006). O
 PAIS consiste na im

plantação de hortas circulares com
 um

 galinheiro 
no centro da unidade. O

 sistem
a de irrigação utilizado no projeto é por 

m
icroaspersão, visando m

aior econom
ia de água, sendo então um

a 
alternativa viável para a população rural que habita no Litoral N

orte de 
Alagoas. N

a produção não é autorizado o uso de agroquím
icos, pois os 

agricultores participaram
 de capacitações para preparem

 os defensivos 
naturais para com

baterem
 as possíveis pragas e doenças que venham

 a 
atacar a produção, m

as em
 m

uitos casos não é necessário visto que se trata 
de um

 sistem
a orgânico de produção e que todos os elem

entos estão em
 

perfeito equilíbrio, então, não havendo desequilíbrios não há pragas ou 
doenças, conform

e nos explica a teoria da trofobiose ( CH
ABO

U
SSO

U
, 1987 ). 

O
 PAIS ainda dispõe de um

a área denom
inada de quintal agroecológico, onde 

são plantadas m
udas frutíferas e serve de pasto para as galinhas criadas na 

unidade (ALBU
Q

U
ERQ

U
E et al., 2011). ........ CO

N
TIN

U
A

 

 
 

 

x 

Apesar de se tratar de sistem
a de produção já utilizado em

 
Alagoas, dentre outros estados , essa contribuição  não foi 
acatada tecnicam

ente, pois não possui em
basam

ento 
científico em

 literatura nacional/ internacional, para validar  
sua viabilidade técnica, bem

 com
o sua contribuição efetiva 

para m
itigação e adaptação. Além

 disso, a contribuição não 
está alinhada aos fundam

entos do ABC+, que preconizam
 que 

os SPSABC considerados devem
 ter seu foco em

 m
itigação e 

adaptação, além
 de serem

 sustentáveis. 

105 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

M
eta inclusa em

 arquivo anexo. 

 
 

 

x 

Apesar de se tratar de sistem
a de produção já utilizado em

 
Alagoas, entre outros, essa contribuição  não foi acatada 
tecnicam

ente, pois não possui em
basam

ento científico em
 

literatura nacional/ internacional, para validar sua viabilidade 
técnica, bem

 com
o sua contribuição efetiva para m

itigação e 
adaptação. Além

 disso, a contribuição não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+, que preconizam
 que os SPSABC 



  

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

considerados devem
 ter seu foco em

 m
itigação e adaptação, 

além
 de serem

 sustentáveis. 

115 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Incluir a cultura do caju, pois é plantada em
 todo o N

ordeste , sendo um
a 

cultura que sequestra 20T/CO
2/ha/ano. Incluir ,tam

bém
 , a palm

a forrageira 
um

a cactácea que está sendo am
plam

ente plantada no N
ordeste, com

o 
alim

ento para os anim
ais ,de m

aneira geral... .ou seja bovino, caprino, ovino 
suíno e outros. A palm

a , juntam
ente com

 o sorgo e m
ilho vem

 sendo um
 dos 

principais alim
entos para salvar os rebanhos das secas que existem

 aqui no 
N

ordeste 

 
 

 

x 

O
 Plano ABC, de 2010 a 2020, quanto o ABC+, tratam

 no seu 
contexto de práticas, produtos e sistem

as sustentáveis de 
produção. N

ão há nenhum
a especificação de culturas, com

o 
soja, m

ilho algodão, ou m
esm

o da produção de caju ou palm
a. 

A indicação das culturas que podem
 com

por as tecnologias  faz 
parte da pesquisa local, com

o por exem
plo, do sistem

a de 
ILPF. A indicação de quais culturas poderão com

por com
o 

com
ponente florestal ou de lavoura cabe à pesquisa pesquisa 

regional definir. Destaca-se que todas as culturas são passíveis 
de serem

 incluídas nos sistem
as, desde que tenham

 validação 
científica. Contudo, para proposição de novos sistem

as 
produtivos, por exem

plo, o rito segue de form
a diferente, pois 

não depende som
ente da pesquisa local indicar, precisa passar 

por um
a avalição do M

APA.  
 

 
 

 
 

 
 

N
ão se trata de contribuição, m

as de com
entário sobre o item

. 
Assim

, justifica-se a recursa integral da proposta. 
115 2.3.1.3 SISTEM

AS 
DE IN

TEG
RAÇÃO

 
Atividade de sum

a im
portância para a produção e alim

entos e de plantas que 
sequestrarão o carbono objetivando dim

inuir o aquecim
ento global.. além

 de 
contribuir com

 a produção de alim
entos . 

 
 

 
x 

 

 

115 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Produtos de fundam
ental im

portância para a agricultura orgânica, pois 
dim

inui os efeitos danosos de alguns produtos quím
icos, fertiliza os solos  

organicam
ente , com

bate pragas sem
 agrotóxicos, dim

inuir os óxidos 
nitrosos, pois dim

inui a aplicação de ureia e outras fontes de nitrogênio 
causadoras do efeito estufa. 

 
 

 

x 
Apesar de pertinente, não se trata de contribuição, m

as de 
com

entário sobre o item
. N

ão sendo possível incluir no ABC+. 

115 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 
A irrigação é a garantia da produção de inúm

eras culturas, podendo ser de 
águas de rios, açudes ou águas cinzas, principalm

ente no nordeste brasileiro. 

 
 

 

x 

N
ão se trata de contribuição, m

as de com
entário sobre o item

. 
Assim

, justifica-se a recursa integral da proposta. 



  

115 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Fundam
ental no Plano ABC, pois sem

 plantas não há fotossíntese ... e sem
 

fotossíntese não exste sequestro e carbono. Par m
im

 a am
ais im

prtante 
atividade do  
Plano ABC+ 

 
 

 

x 
N

ão se trata de contribuição, m
as de com

entário sobre o item
. 

Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta.  

115 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Atividade de fundam
ental im

portância pois aproveita os resíduos e dejetos 
anim

ais transform
ando-os em

 adubos orgânicos ou m
esm

o alim
entação 

anim
al ou hum

ana. 

 
 

 

x 
N

ão se trata de contribuição, m
as de com

entário sobre o item
. 

Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta.  

115 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

 

N
ão entendi porque incluíram

 essa 
term

inação intensiva.... qual a 
contribuição para o Plano? 

 
 

x 

N
ão se trata de contribuição, m

as de com
entário sobre o item

. 
Assim

, justifica-se a recursa integral da proposta. 

115 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

 

N
ão entendi porque esta atividade. 

M
e parece repetitivo;. 

 
 

x 
Essa contribuição não foi acatada tecnicam

ente, pois não foram
 

apresentadas 
justificativas 

para 
a 

exclusão 
dos 

eixos 
estratégicos do Plano O

peracional do ABC+  

115 Figura 2 – 
Program

as e 
Estratégias do  
Plano O

perativo do 
ABC+. (2.5 EIXO

S  
ESTRATÉG

ICO
S DO

 
ABC+) 

Sem
 com

entários. Acho desnecessário. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente, pois não ficou 

claro o que se sugere excluir. 

115 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

 

Fizeram
 um

 Plano m
uito longo. 

 
 

x 
N

ão se trata de contribuição, m
as de com

entário sobre o item
. 

Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta.  

 

115 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

Incluir o sistem
a de extensão pública e principalm

ente o SEN
AR /FAEC 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

115 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

Incentivar, estim
ular, a participação dos bancos no financiam

iento dos 
projetos dos agricultores fam

iliares 

 
 

 

X 

O
 Banco Central é que define as regras de incentivo, estím

ulo 
e participação dos bancos no financiam

ento de todos os 
projetos. D

essa form
a, a  governança de se levar dem

andas do 
M

APA para o BACEN
 é atribuída a Secretaria de Politica 

Agrícola do M
APA, que já tem

 ações em
 tratativas nesse 

sentido. Então, não cabe ao Plano ABC+ definir essas regras.  

115 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Q
ue o M

APA tenha recursos para as U
niversidades e Em

brapa ra realizar 
novas pesquisas. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente pois o PO

 do 
ABC+ não trata de orçam

ento, definindo som
ente as ações, 

m
etas, prazos e responsáveis pela execução das atividades 

elencadas. 

115 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Deve haver um
 m

onitoram
ento e avaliação perm

anente das atividades, com
 

o objetivo de haver desperdício e em
prego dos recursos em

 outras atividades  
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente, pois entende-

se que ao longo da descrição do eixo foram
 apresentadas 

inform
ações suficientes para dem

onstrar a preocupação do 
ABC+ com

 o m
onitoram

ento e a governança de sua ações, 
para prom

over um
a avaliação e em

prego dos recursos a elas 
destinadas. 

115 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

A com
unicação e sensibilização devem

 pontos fortes do Plano, para todos os 
envolvidos. Para isto necessita de recursos do M

APA
 

 
 

 

x 
N

ão se trata de contribuição, m
as de com

entário sobre o item
. 

Assim
, justifica-se a recursa integral da proposta. 

119 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Incorporação de alternativas sustentáveis (SPS) específicas para as realidades 
socioeconôm

icas da agricultura fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o ABC+ 

atua, sem
 exceção, junto a todos os segm

entos de produtores, 
não cabendo m

enções específicas de qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais. A sugestão do autor para incluir no item
 2.3.1 - 

Sistem
as, Práticas, Produtos e Processos de Produção 

Sustentáveis o roçado sustentável, seja ele sozinho ou 
associado ao sistem

a agroflorestal, não cabe ao texto original 
do Plano ABC, pois ele não foi ainda qualificado dessa form

a 
em

 term
os da pesquisa agropecuária. Para isso, a pesquisa 

precisa antecipadam
ente definir todos os seus aspectos e 

parâm
etros de utilização, bem

 com
o os resultados em

 term
os 

da redução da em
issão de gases de efeito estufa (G

EE). Cabe 
com

entar que o sistem
a agroflorestal (SAF) já foi estudado e 

especificado em
 tem

os da Política N
acional sobre M

udança 
Clim

ática (PN
M

C), para adaptação e m
itigação de G

EE. Além
 

disso, todas as tecnologias difundidas pelo ABC+ tem
 esse 

papel de m
inim

izar e elim
inar o uso do fogo nas propriedades 



  

agrícolas, pois essa é um
a das suas prem

issas a elevação do 
nível tecnológico das propriedades. Dentre as tecnologias 
preconizadas pelo ABC+, existem

 outras que tam
bém

 fazem
 

esse papel dos Roçados Sustentáveis, que pressupõe a 
utilização de legum

inosas, com
 ou sem

 m
ecanização, 

incorporação de m
atéria orgânica e nutrientes essenciais, 

m
anutenção da cobertura do solo, cuja área passa a ser 

reincorporada com
 cultivos anuais, estam

os falando da ILPF e 
do Sistem

a Plantio Direto. Essas duas tecnologias podem
 ser 

utilizadas por todo o tipo de produtor rural, seja ele fam
iliar, 

pequeno, m
édio ou grande. D

estaca-se que no ABC+ não 
existe referência algum

a sobre a possibilidade do uso do fogo 
com

o estratégia tecnológica de produção, ao contrário, com
 o 

uso dos sistem
as sustentáveis de produção, com

 a 
im

plem
entação de tecnologias m

ais avançadas, a tendência é 
a elim

inação com
pleta do uso do fogo, m

esm
o para 

agricultores fam
iliares.  

119 Figura 2 – 
Program

as e 
Estratégias do  
Plano O

perativo do 
ABC+. (2.5 EIXO

S  
ESTRATÉG

ICO
S DO

 
ABC+) 

O
 Plano ABC necessita ser integrado às iniciativos de desenvolvim

ento 
m

esorregionais 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada tecnicam

ente, pois as ações 
regionais estão previstas em

 diversos eixos estratégicos 
ilustrados na figura e descritos ao longo do PO

. 

 

119 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Am
pliação da viabilização de incentivos às iniciativas da agricultura fam

iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o ABC+ 

atua, sem
 exceção, junto a todos os segm

entos de produtores, 
não cabendo m

enções específicas de qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais. Esta proposta do autor não se refere a um
a 

proposta direta de inclusão ou exclusão no texto do ABC+, m
as 

sim
 um

a sugestão para que o ABC+ contem
ple a possibilidade 

de incluir elem
entos para estabelecim

ento de algum
 tipo de 

bonificação aos produtores que adotam
 as SPSABC, de acordo 

com
 sua redução de em

issão ou contribuição ao sequestro de 
carbono, m

ais especificam
ente aos agricultores fam

iliares, 
bem

 com
o de um

a política de crédito. N
esse sentido, cabe 

colocar que o ABC+ já possui dentro da estrutura proposta 
eixos que irão atender a referida sugestão. Prim

eiram
ente, 

existe um
 program

a para Reconhecim
ento, o qual prevê ações 

em
 term

os de prem
iação e certificação, bem

 com
o um

 



  

program
a para financiam

ento. Para este últim
o, cabe 

com
entar que já existe um

a linha de crédito especifica para 
atendim

ento do ABC+, que é cham
ada de Program

a ABC. Esta 
linha de crédito apoia a im

plem
entação das SPSABC no cam

po, 
além

 do PRO
N

AF. Q
uanto ao PRO

N
AF se está estudando a 

possibilidade de estabelecim
ento do PRO

N
AF ABC, o qual 

viabilizará o crédito de form
a m

ais orientadas ao agricultor 
fam

iliar.  

119 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

N
ecessidade de garantia de assistência técnica e extensão rural (ATER) com

 
recursos do Plano ABC. 

 
 

 

x 

Com
o resposta ao autor da contribuição, no item

 2.5.2 já está 
citada a assistência técnica pública (ou seja serviço de 
assistência técnica e extensão rural, por m

eio da ASBRAER 
(com

 suas filiadas, nos 26 Estados e DF) e da AN
ATER. O

 Plano 
ABC+  não dispõe de fonte form

al garantida de recursos 
financeiros para poder garantir a ATER. O

 ABC+ trabalhará na 
articulação institucional para que recursos financeiros, 
públicos e/ou privados, possam

 vir a ser form
alm

ente 
direcionados para a execução dos serviços pelo sistem

a 
público de ATER.  

119 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Am

pliação das oportunidades de crédito aos agricultores fam
iliares 

envolvidos em
 iniciativas do Plano ABC 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições, são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais. Já existe um
a ação dentro do Plano ABC+ que 

pretende sensibilizar e orientar os agentes financeiros para 
m

elhor atender as dem
andas de financiam

ento dos SPSABC, 
essa ação é um

a proposta de criação de um
a linha, 

observando suas particularidades regionais e propondo a 
criação de um

a nova m
odalidade de crédito dentro do 

PRO
N

AF para o estím
ulo a adoção e m

anutenção dos SPSABC 
junto à agricultura fam

iliar 

119 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 Am

pliação da viabilização de incentivos às iniciativas da agricultura fam
iliar (já 

m
encionado) 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

119 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

Fortalecim
ento das iniciativas em

 curso nos estados da federação 

 
 

 

x 

A ação 1 contem
pla a instauração de sinergia entre o ABC+ e 

dem
ais políticas federais e estaduais, levando sem

pre em
 

consideração um
a governança nacional, estadual e 

m
esorregional, visando o fortalecim

ento das ações que já 
estão em

 curso nas U
nidades da Federação. Assim

, justifica-se 
a recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Página 50, parágrafo sexto: “Estudos científicos apontam
 diferentes taxas de 

acúm
ulo anual de carbono no solo, até 1 m

 de profundidade, em
 pastagens. 

Conform
e a classe e textura do solo, uso e m

anejo da pastagem
, e tem

po de 
estabilização, os valores variam

 de 0,1 a 1,7 M
g ha-1 ano-1.” Q

uais estudos 
científicos? 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

Item
 2.3, M

etas do ABC+, tabela 1, páginas 43-47 Incluir m
etas do ABC+ para 

a agricultura fam
iliar. Sugestão, usar os dados do Censo Agropecuário 2017 

com
o base para a definição das m

etas para a Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Página 51, parágrafo prim
eiro, prim

eira linha: Substituir “D
entre os desafios 

as serem
 considerados ...” por “D

entre os desafios a serem
 considerados ...” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

 

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Página 51, parágrafo prim
eiro, segunda linha: Substituir “..., tem

-se:” por “..., 
têm

-se:” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Item
 2.3.1.1, Práticas para Recuperação de Pastagens Degradadas(PRPD), 

páginas 48-51 A adoção de PRPD no Plano ABC+ enfatiza a pecuária de corte, 
seria interessante incluir a pecuária leiteira, especialm

ente no âm
bito da 

Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Página 50, parágrafo oitavo: “A proposta de expansão para esta SPSABC, até 
2030, é de 30 m

ilhões de hectares. Isto equivale a um
 potencial de m

itigação 
de em

issões de G
EE de 113,70 m

ilhões M
g CO

2eq ha-1 ano-1, considerando-
se o fator de em

issão/rem
oção default do IPCC de 3,79 M

g CO
2eq ha-1 ano-

1.” É im
portante incluir as m

etas para a Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Páginas 50-51, parágrafo nono (página 50): “Com
o indicadores para o 

atingim
ento da m

eta, serão considerados a quantidade de estabelecim
entos 

agropecuários que recuperaram
 suas pastagens (em

 unidades) e a área total 
(em

 hectares) de pastagens, com
 algum

 grau de degradação, que foram
 

recuperadas ou renovadas.” N
os indicadores incluir a agricultura fam

iliar: • 
Q

uantidade de estabelecim
entos agropecuários fam

iliares que recuperaram
 

suas pastagens (em
 unidades); • Área total de pastagem

 dos 
estabelecim

entos agropecuários fam
iliares que recuperaram

 suas pastagens 
(em

 hectares). 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Página 51, parágrafo prim
eiro, que apresenta os desafios a serem

 
considerados para o atingim

ento da m
eta estipulada para PRPD: Incluir os 

desafios relativos as especificidades da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Capacitar os agentes financeiros nas operações com

 práticas para 
recuperação e renovação de pastagens degradadas; Sugestão: Capacitar os 
agentes financeiros nas operações com

 práticas para recuperação e 
renovação de pastagens degradadas, considerando tam

bém
 as 

especificidades da  
Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Capacitar profissionais e produtores rurais em

 boas práticas de 
m

anejo de pastagem
; Sugestão: Capacitar profissionais e produtores rurais 

em
 boas práticas de m

anejo de pastagem
, considerando tam

bém
 as 

especificidades da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Estim

ular a adoção de variedades apropriadas de forrageiras, e o 
enriquecim

ento e diversificação das pastagens cultivadas ou nativas, para que 
possa vir a ser oficialm

ente im
plantado o zoneam

ento de pastagens, com
 

abrangência nacional; Sugestão: Estim
ular a adoção de variedades 

apropriadas de forrageiras, e o enriquecim
ento e diversificação das pastagens 

cultivadas ou nativas, considerando tam
bém

 as especificidades da Agricultura 
Fam

iliar, para que possa vir a ser oficialm
ente im

plantado o zoneam
ento de 

pastagens, com
 abrangência nacional; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Fortalecer a assistência técnica pública e privada em

 todo o território 
nacional, levando em

 conta as particularidades de cada Biom
a brasileiro;  

Sugestão: Fortalecer a assistência técnica pública e privada em
 todo o 

território nacional, levando em
 conta as particularidades de cada Biom

a 
brasileiro e da  
Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: G

arantir a oferta de incentivos econôm
icos, em

 condições 
com

patíveis com
 as circunstâncias para recuperação e renovação de 

pastagens degradadas; Sugestão: G
arantir a oferta de incentivos econôm

icos, 
em

 condições com
patíveis com

 as circunstâncias para recuperação e 
renovação de pastagens degradadas e as especificidades da Agricultura 
Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Identificar e m

apear as áreas de pastagens com
 algum

 grau de 
degradação, em

 cada Biom
a brasileiro; Sugestão: Identificar e m

apear as 
áreas de pastagens com

 algum
 grau de degradação, em

 cada Biom
a brasileiro, 

incluindo os estabelecim
entos agropecuários da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: O

ferecer subsídios técnicos atualizados aos agentes financeiros para 
análise de operações de crédito com

 recuperação ou renovação de pastagens 
degradadas; página 4 / 56 Sugestão: O

ferecer subsídios técnicos atualizados 
aos agentes financeiros para análise de operações de crédito com

 
recuperação ou renovação de pastagens degradadas, considerando tam

bém
 

as especificidades da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Prevenir a degradação de novas áreas de pastagens; Sugestão: 

Prevenir a degradação de novas áreas de pastagens, especialm
ente em

 
estabelecim

entos agropecuários da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Prom

over a utilização de calcário e fertilizantes em
 pastagens, e 

tornar a recuperação e renovação das pastagens, atividades econom
icam

ente 
m

ais atrativas; Sugestão: Prom
over a utilização de calcário e fertilizantes em

 
pastagens, e tornar a recuperação e renovação das pastagens, atividades 
econom

icam
ente m

ais atrativas, considerando tam
bém

 as especificidades da 
Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Prom

over o desenvolvim
ento e a utilização de inovações 

tecnológicas para recuperação e renovação de pastagens degradadas; 
Sugestão: Prom

over o desenvolvim
ento e a utilização de inovações 

tecnológicas para recuperação e renovação de pastagens degradadas, que 
levem

 em
 conta tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Sensibilizar os produtores rurais para a im

portância e viabilidade 
econôm

ica da recuperação ou renovação de pastagens degradadas, e de 
m

antê-las produtivas por m
eio de m

anejo adequado, e; Sugestão: Sensibilizar 
os produtores rurais, considerando tam

bém
 as especificidades da Agricultura 

Fam
iliar, para a im

portância e viabilidade econôm
ica da recuperação ou 

renovação de pastagens degradadas, e de m
antê-las produtivas por m

eio de 
m

anejo adequado, e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

O
riginal: Viabilizar e articular m

ecanism
os de transferência de tecnologia e 

inovação tecnológica a produtores rurais de pequeno, m
édio e grande porte.  

Sugestão: Viabilizar e articular m
ecanism

os de transferência de tecnologia e 
inovação tecnológica a produtores fam

iliares e não-fam
iliares 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 52, parágrafo quarto, linha prim
eira: Substituir “Em

bora tanto SPD
 

quando PD/SD aportem
 ...” por “Em

bora tanto SPD quanto PD/SD
 aportem

 
...” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 55, parágrafo quinto, prim
eira linha: Substituir “D

entre os desafios as 
serem

 considerados ...” por “Dentre os desafios a serem
 considerados ...” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 55, parágrafo quinto, segunda linha: Substituir “..., tem
-se:” por “..., 

têm
-se:” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 53: Em
bora o Plano O

peracional do ABC+ reconheça em
 alguns 

m
om

entos a im
portância da Agricultura Fam

iliar no enfrentam
ento dos 

desafios postos pela m
udança do clim

a, no geral, estes agricultores foram
 

tratados de m
aneira geral na proposta. Vale destacar, com

o exem
plo de 

reconhecim
ento da im

portância da Agricultura Fam
iliar a seguinte passagem

 
no Plano O

peracional do ABC+: “Cabe ressaltar que esta cadeia tem
 ficado à 

m
argem

 dessas discussões, sendo de sum
a im

portância a sua adaptação à 
m

udança do clim
a, um

a vez que apresentam
 um

 forte im
pacto 

socioeconôm
ico, por ter seus produtores m

ajoritariam
ente inclusos na 

Agricultura Fam
iliar, e seus produtos serem

 destinados principalm
ente para o 

consum
o interno. Im

pactos negativos da m
udança do clim

a sobre os sistem
as 

de produção de hortaliças podem
 afetar em

 curtíssim
o prazo a 

disponibilidade e inflação dos alim
entos, com

 efeitos diretos no aum
ento da 

pobreza e da fom
e.” (p. 53). 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 55, parágrafo prim
eiro: “A proposta de expansão para esta SPSABC 

para produção de grãos (SPDG
), até 2030, é de 12,5 m

ilhões de hectares, 
sendo 4,5 m

ilhões de hectares em
 SPD

 (cerca de 35%
) e 8,0 m

ilhões de 
hectares em

 PD (cerca de 65%
). Para SPDH

, a m
eta é converter 0,08 m

ilhões 
de hectares (10%

) da área de produção de hortaliças sob sistem
a 

convencional, para o PPR ou SPDH
.” Incluir m

etas para a Agricultura Fam
iliar.  

 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 55, parágrafo terceiro: “Com
o indicadores para o atingim

ento da 
m

eta, serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários 

que adotam
 PD

, SPDG
, PPR e SPDH

 (em
 unidades), a área total expandida (em

 
hectares) com

 Plantio Direto (PD), a área total expandida (em
 hectares) com

 
Sistem

a de Plantio com
 Preparo Reduzido (PPR), a área total expandida (em

 
hectares) com

 Sistem
a Plantio Direto para cultivos de grãos (SPDG

), a área 
total expandida (em

 hectares) com
 Sistem

a Plantio Direto para cultivos de 
hortaliças (SPDH

), o aum
ento relativo (em

 porcentagem
) do uso do SPDG

 em
 

relação ao PD, o aum
ento relativo (em

 porcentagem
) do uso do PPR em

 
relação ao cultivo convencional de hortaliças, e o aum

ento relativo (em
 

porcentagem
) do uso do SPDH

 em
 relação ao cultivo convencional de 

hortaliças.” N
os indicadores incluir a agricultura fam

iliar: • Q
uantidade de 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares que adotam

 PD
, 

SPDG
, PPR e SPDH

 (em
 unidades); • Área total expandida (em

 hectares) com
 

Plantio Direto (PD) em
 estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares; • Área total expandida (em

 hectares) com
 Sistem

a de Plantio com
 

Preparo Reduzido (PPR) estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-
fam

iliares; • Área total expandida (em
 hectares) com

 Sistem
a Plantio Direto 

para cultivos de grãos (SPDG
) estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e 

não-fam
iliares; • Área total expandida (em

 hectares) com
 Sistem

a Plantio 
Direto para cultivos de hortaliças (SPDH

)  
estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares; • Aum
ento 

relativo (em
 porcentagem

) do uso do SPDG
 em

 relação ao PD
 em

 
estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não fam

iliares; • Aum
ento 

relativo (em
 porcentagem

) do uso do PPR em
 relação ao cultivo convencional 

de hortaliças em
 estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares; 
• Aum

ento relativo (em
 porcentagem

) do uso do SPDH
 em

 relação ao cultivo 
convencional de hortaliças estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares. O

bservação: com
o o ABC+ é predom

inantem
ente um

 program
a de 

crédito e financiam
ento, a identificação de agricultores fam

iliares e não-
fam

iliares não é difícil. O
 acesso as linhas de crédito e de financiam

ento já 
contem

plam
 a identificação dos produtores rurais em

 fam
iliares. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Página 55, parágrafo quinto, que apresenta os desafios a serem
 considerados 

para o atingim
ento da m

eta estipulada para SPD: Incluir os desafios relativos 
as especificidades da Agricultura Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Aperfeiçoar o m

onitoram
ento para diferenciar as áreas com

 adoção 
de PD

 e SPD; Sugestão: Aperfeiçoar o m
onitoram

ento para diferenciar as áreas 
com

 adoção de PD
 e SPD, incluindo a diferenciação entre agricultura fam

iliar e 
não-fam

iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Aum

entar a proporção de áreas que utilizam
 o SPD em

 sua 
plenitude, ou seja, que atendam

 em
 plenitude aos três pilares de sua 

concepção; Sugestão: Aum
entar a proporção de áreas que utilizam

 o SPD
 em

 
sua plenitude, ou seja, que atendam

 em
 plenitude aos três pilares de sua 

concepção, considerando tam
bém

 as especificidades da agricultura fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Capacitar técnicos e aum

entar a capacidade nacional de 
m

onitoram
ento dos estoques de carbono e das em

issões de G
EE, bem

 página 
6 / 56 com

o da qualidade do solo, em
 áreas de produção de hortaliças em

 
sistem

as convencionais, PPR e SPDH
; Sugestão: Capacitar técnicos e aum

entar 
a capacidade nacional de m

onitoram
ento dos estoques de carbono e das 

em
issões de G

EE, bem
 com

o da qualidade do solo, em
 áreas de produção de 

hortaliças em
 sistem

as convencionais, PPR e SPDH
, que leve em

 conta 
tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Dim

inuir a resistência de m
édios e grandes produtores em

 relação 
ao uso da tecnologia e ao m

aior em
penho para seu planejam

ento e  
operacionalização; Sugestão: Dim

inuir a resistência de produtores fam
iliares e 

não-fam
iliares em

 relação ao uso da tecnologia e ao m
aior em

penho para seu 
planejam

ento e operacionalização; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Estim

ular a pesquisa em
 tem

as fundam
entais para o sucesso da 

aplicação da tecnologia em
 diferentes Biom

as do País, com
o por exem

plo, 
plantas de cobertura m

ais bem
 adaptadas às diversas condições clim

áticas, 
especialm

ente para atendim
ento às regiões N

ordeste e N
orte, e; definição da 

m
áxim

a capacidade de sequestro de carbono em
 solos sob PD

, SPD
 e PPR, 

bem
 com

o da m
itigação das em

issões atm
osféricas de G

EE; Sugestão: 
Estim

ular a pesquisa em
 tem

as fundam
entais para o sucesso da aplicação da 

tecnologia em
 diferentes Biom

as do País, que considere tam
bém

 as 
especificidades da Agricultura Fam

iliar, com
o por exem

plo, plantas de 
cobertura m

ais bem
 adaptadas às diversas condições clim

áticas, 
especialm

ente para atendim
ento às regiões N

ordeste e N
orte, e; definição da 

m
áxim

a capacidade de sequestro de carbono em
 solos sob PD

, SPD
 e PPR, 

bem
 com

o da m
itigação das em

issões atm
osféricas de G

EE; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Fortalecer a assistência técnica e gerencial, pública e privada, em

 
todo o território nacional, levando em

 conta as particularidades dos Biom
as 

brasileiros; Sugestão: Fortalecer a assistência técnica e gerencial, pública e 
privada, em

 todo o território nacional, levando em
 conta as particularidades 

dos  
Biom

as brasileiros e dos estabelecim
entos agropecuários fam

iliares; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Incentivar o redesenho dos sistem

as de produção de hortaliças e o 
uso de práticas/processos m

enos intensivos no uso do solo e de insum
os;  

Sugestão: Incentivar o redesenho dos sistem
as de produção de hortaliças e o 

uso de práticas/processos m
enos intensivos no uso do solo e de insum

os, 
levando em

 consideração tam
bém

 as especificidades da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Increm

entar a aplicação de boas práticas de conservação de solo, 
com

o terraceam
ento e sem

eadura em
 nível, e difundir seu benefício/custo 

direto e indireto entre produtores rurais, independentem
ente do tam

anho da 
propriedade; Sugestão: Increm

entar a aplicação de boas práticas de 
conservação de solo, com

o terraceam
ento e sem

eadura em
 nível, e difundir 

seu benefício/custo direto e indireto entre produtores rurais, considerando 
tam

bém
 as particularidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Prom

over os benefícios/custos da intercalação entre ciclos de 
produção de hortaliças e ciclos de produção de palhada, com

 operações de 
baixo ou nenhum

 revolvim
ento do solo; Sugestão: Prom

over os 
benefícios/custos da intercalação entre ciclos de produção de hortaliças e 
ciclos de produção de palhada, com

 operações de baixo ou nenhum
 

revolvim
ento do solo, que considere tam

bém
 as especificidades da 

Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Q

ualificar profissionais e produtores rurais para elaboração e 
im

plantação de projetos de PD, SPD e PPR, e de boas práticas de conservação 
do solo e água; e Sugestão: Q

ualificar profissionais e produtores rurais, com
 

destaque para os produtores fam
iliares, para elaboração e im

plantação de 
projetos de PD,  
SPD

 e PPR, e de boas práticas de conservação do solo e água; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

O
riginal: Viabilizar o pagam

ento por Serviços Am
bientais (PSA) e 

ecossistêm
icos. Sugestão: Incentivar a viabilização de esquem

as de 
Pagam

ento por Serviços Am
bientais (PSA) em

 conform
idade com

 a Política 
N

acional de Pagam
ento por Serviços Am

bientais (Lei nº 14.119, de 13 de 
janeiro de 2021), que envolvam

 principalm
ente a Agricultura Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 59, Sistem
as Agroflorestais (SAF) 

 
 

 

x 
Apesar da solicitação de inclusão a sugestão foi recusada 
integralm

ente por falta de clareza 



  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 58, parágrafo segundo, linha segunda: Substituir “... a provisão de 
serviços ecossistêm

icos ...” por “... a provisão de bens e serviços 
ecossistêm

icos ...”  
Página 57, Sistem

as de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 58, parágrafo terceiro: “A proposta de expansão para esta SPSABC, até 
2030, é 10 m

ilhões de hectares, sendo que destes, 1 m
ilhão de hectares com

 
espécies arbóreas nativas (m

adeireiras, forrageiras ou frutíferas).” Incluir as 
m

etas para a Agricultura Fam
iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 58, parágrafo quinto: “Com
o indicadores para o atingim

ento da m
eta, 

serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários que 

adotam
 ILPF (em

 unidades), a área total expandida (em
 hectares) com

 ILPF, a 
área total expandida (em

 hectares) por tipologia de sistem
a (ILP, ILF, IPF e 

ILPF), a quantidade de anim
ais (em

 U
A/ha) por tipologia de sistem

a (ILP, IPF e 
ILPF), a quantidade de m

adeira produzida (em
 m

3/ha) por tipologia de 
sistem

a (ILP, IPF e ILPF), e a quantidade de grãos produzidos (em
 t/ha) por 

tipologia de sistem
a (ILP, ILF, IPF e ILPF).” N

os indicadores incluir a agricultura 
fam

iliar: • Q
uantidade  

de estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares que adotam

 
ILPF (em

 unidades); • Área total expandida (em
 hectares) com

 ILPF em
 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares; • Área total 

expandida (em
 hectares) por tipologia de sistem

a (ILP, ILF, IPF e ILPF) e por 
estabelecim

ento agropecuário fam
iliar e não-fam

iliar; • Q
uantidade de 

anim
ais (em

 U
A/ha) por tipologia de sistem

a (ILP, IPF e ILPF) e por 
estabelecim

ento agropecuário fam
iliar e não-fam

iliar; • Q
uantidade de 

m
adeira produzida (em

 m
3/ha) por tipologia de sistem

a (ILP, IPF e ILPF) e por 
estabelecim

ento agropecuário fam
iliar e não-fam

iliar; • Q
uantidade de grãos 

produzidos (em
 t/ha) por tipologia de sistem

a (ILP, ILF, IPF e ILPF) e por 
estabelecim

ento agropecuário fam
iliar e não-fam

iliar. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 58, parágrafo sexto, que apresenta os desafios a serem
 considerados 

para o atingim
ento da m

eta estipulada para os sistem
as ILPF: Incluir os 

desafios relativos as especificidades da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Aperfeiçoar os sistem

as censitários e de m
onitoram

ento das áreas 
com

 sistem
as ILPF, e seus diferentes arranjos; Sugestão: Aperfeiçoar os 

sistem
as censitários e de m

onitoram
ento das áreas com

 sistem
as ILPF, e seus 

diferentes arranjos, por tipologia (ILP, IPF e ILPF) e por estabelecim
ento 

agropecuário fam
iliar e não-fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Aprim

orar a form
ação acadêm

ica, em
 nível m

édio e superior 
(graduação e pós-graduação) sobre sistem

as de ILPF; Sugestão: Aprim
orar a 

form
ação acadêm

ica, em
 nível m

édio e superior (graduação e pós-graduação) 
sobre sistem

as de ILPF, que considere tam
bém

 as especificidades da 
Agricultura Fam

iliar e a Abordagem
 Baseadas em

 Serviços Ecossistêm
icos; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Aprofundar o entendim

ento do funcionam
ento de sistem

as ILPF por 
biom

a, e seus arranjos m
ais adequados conform

e sua finalidade; Sugestão: 
Aprofundar o entendim

ento do funcionam
ento de sistem

as ILPF por biom
a e 

por tipologia do estabelecim
ento agropecuário, fam

iliar e não-fam
iliar, e seus 

arranjos m
ais adequados conform

e sua finalidade; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Capacitar profissionais e produtores na elaboração e condução de 

sistem
as de ILPF; Sugestão: Capacitar profissionais e produtores na 

elaboração e condução de sistem
as de ILPF, considerando tam

bém
 as 

particularidades da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Im

plantar e im
plem

entar rede de U
nidades de Referência 

Tecnológica (U
RTs) para apoiar ações de transferência de tecnologia (TT) em

 
ILPF, considerando as particularidades regionais; Sugestão: Im

plantar e 
im

plem
entar rede de U

nidades de Referência Tecnológica (U
RTs) para apoiar 

ações de transferência de tecnologia (TT) em
 ILPF, considerando as 

particularidades regionais e da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Fom

entar a im
plantação de sistem

as ILPF com
 práticas de m

anejo 
conservacionista de solos; e Sugestão: Fom

entar a im
plantação de sistem

as 
ILPF com

 práticas de m
anejo conservacionista de solos, considerando 

tam
bém

 as especificidades da Agricultura Fam
iliar; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Dem

onstrar as possibilidades de ganhos econôm
ico-am

bientais 
advindos de serviços ecossistêm

icos prestados, passíveis de rem
uneração 

(carbono, bem
-estar anim

al, beleza cênica - paisagística, m
anutenção de 

biodiversidade). página 9 / 56 Sugestão: D
em

onstrar as possibilidades de 
ganhos econôm

icoam
bientais advindos de bens e serviços ecossistêm

icos 
prestados, passíveis de rem

uneração (carbono, bem
-estar anim

al, beleza 
cênica - paisagística, m

anutenção de biodiversidade), particularm
ente para 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 61, parágrafo segundo: “A proposta de expansão para esta SPSABC, 
até 2030, é de 0,10 m

ilhões de hectares, em
 diferentes m

odalidades e nos 
diferentes biom

as.” Incluir a m
eta para a Agricultura Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 61, parágrafo quarto: “Com
o indicadores para o atingim

ento da m
eta, 

serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários que 

adotam
 SAF (em

 unidades) e a área total (em
 hectares) com

 SAF.” N
os 

indicadores incluir a Agricultura Fam
iliar: • Q

uantidade de estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliar que adotam
 SAF (em

 unidades); • 
Área total (em

 hectares) com
 SAF em

 estabelecim
entos agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliares 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Página 61, parágrafo quinto, que apresenta os desafios a serem
 considerados 

para o atingim
ento da m

eta estipulada para os sistem
as agroflorestais (SAF): 

Incluir os desafios relativos as especificidades da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Aproveitar-se dos conhecim

entos e saberes tradicionais locais e 
com

partilhados, para fom
entar SAF m

elhorados e garantir sistem
as 

com
ercialm

ente viáveis; Sugestão: Aproveitar-se dos conhecim
entos e 

saberes tradicionais locais e com
partilhados, para fom

entar SAF m
elhorados e 

garantir sistem
as com

ercialm
ente viáveis, levando em

 conta tam
bém

 as 
especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Capacitar técnicos e produtores na elaboração e execução de projetos 

de SAF de longa duração, nos diferentes biom
as; Sugestão: Capacitar técnicos 

e produtores na elaboração e execução de projetos de SAF de longa duração, 
nos 

diferentes 
biom

as, 
que 

considere 
tam

bém
 

as 
particularidades 

da 
Agricultura  
Fam

iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Disponibilizar diagnósticos custom

izados para im
plantação de SAF 

em
 diferentes biom

as do País, que levem
 em

 conta foco, vocação, objetivos, 
conhecim

entos, capacidade técnica-operativa, recursos disponíveis, sinergias 
e lim

itações de cada propriedade, com
unidade e/ou região; Sugestão: 

Disponibilizar diagnósticos custom
izados para im

plantação de SAF em
 

diferentes biom
as do País, que levem

 em
 conta foco, vocação, objetivos,  

conhecim
entos, capacidade técnica-operativa, recursos disponíveis, sinergias 

e lim
itações de cada propriedade, com

unidade e/ou região e as 
especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Estim

ular a regularização fiscal e sanitária dos produtos oriundos de 
SAF, e o estabelecim

ento e/ou aprim
oram

ento das form
as de processam

ento, 
beneficiam

ento e com
ercialização dos m

esm
os; Sugestão: Estim

ular a 
regularização fiscal e sanitária dos produtos oriundos de SAF, e o 
estabelecim

ento e/ou aprim
oram

ento das form
as de processam

ento, 
beneficiam

ento e com
ercialização dos m

esm
os, que considere tam

bém
 as 

especificidades da Agricultura  
Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Estim

ular o estabelecim
ento de organizações sociais para viabilizar a 

produção sob SAF em
 pequenas e m

édias propriedades, e com
ercialização de 

seus produtos; e Sugestão: Estim
ular o estabelecim

ento de organizações 
sociais para viabilizar a produção sob SAF em

 estabelecim
entos agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliares, e com
ercialização de seus produtos; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

O
riginal: Fom

entar o uso de SAF de m
odo sistêm

ico e estratégico, em
 nível da 

paisagem
, bacias hidrográficas e m

icrorregiões, por m
eio da utilização de 

ferram
entas e m

étodos de apoio à tom
ada de decisão sobre o uso do solo. 

Sugestão: Fom
entar o uso de SAF de m

odo sistêm
ico e estratégico, em

 nível 
da paisagem

, bacias hidrográficas e m
icrorregiões, considerando tam

bém
 as 

particularidades da Agricultura Fam
iliar, por m

eio da utilização de 
ferram

entas e m
étodos de apoio à tom

ada de decisão sobre o uso do solo 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Item
 2.3.1.4, Bioinsum

os, páginas 62-64: Página 63, parágrafo quarto: “A 
proposta de aplicação para esta SPSABC, até 2030, é de 13 m

ilhões de ha.” 
Incluir a m

eta para a Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Página 63, parágrafo sexto: “Com
o indicadores para o atingim

ento da m
eta, 

serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários que 

adotam
 Bioinsum

os (em
 unidades); a área cultivada, incluindo m

udança de 
uso de solo, com

 soja, feijão com
um

, feijão-caupi, cana-de-açúcar, m
ilho, 

trigo, arroz e pastagens com
 braquiárias usando as tecnologias de FBN

 e 
M

PCP (em
 hectares); a quantidade de doses de inoculantes com

ercializadas 
ou produzidas (em

 unidades); a quantidade m
édia de substituição de 

fertilizantes quím
icos pelos processos m

icrobianos definidas para cada cultura 
e estirpe elite de m

icrorganism
o relacionado à FBN

 e M
PCP (em

 
porcentagem

).” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

N
os indicadores incluir a Agricultura Fam

iliar: • Q
uantidade de 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares que adotam

 
Bioinsum

os (em
 unidades); • Área cultivada em

 estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares, incluindo m
udança de uso de solo, 

com
 soja, feijão com

um
, feijãocaupi, cana-de-açúcar, m

ilho, trigo, arroz e 
pastagens com

 braquiárias usando as tecnologias de FBN
 e M

PCP (em
 

hectares); • Q
uantidade de doses de inoculantes com

ercializadas ou 
produzidas (em

 unidades); • Q
uantidade m

édia de substituição de 
fertilizantes quím

icos pelos processos m
icrobianos definidas para cada cultura 

e estirpe elite de m
icrorganism

o relacionado à FBN
 e M

PCP (em
 

porcentagem
) 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Página 63, parágrafo quinto, que apresenta os desafios a serem
 considerados 

para o atingim
ento da m

eta estipulada para os Bioinsum
os: Incluir os desafios 

relativos as especificidades da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
riginal: Desenvolver novos inoculantes, incluindo a identificação e validação 

de novos m
icrorganism

os, m
oléculas m

icrobianas, processos de ferm
entação, 

veículos de suporte e tecnologias de aplicação; Sugestão: D
esenvolver novos 

inoculantes, incluindo a identificação e validação de novos m
icrorganism

os, 
m

oléculas m
icrobianas, processos de ferm

entação, veículos de suporte e 
tecnologias de aplicação, que considerem

 tam
bém

 as especificidades da 
Agricultura  
Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
riginal: Expandir o uso de coinoculação (M

PCP) para cana-de-açúcar, m
ilho, 

trigo, arroz e pastagens com
 braquiárias; Sugestão: Expandir o uso de 

coinoculação (M
PCP) para cana-de-açúcar, m

ilho, trigo, arroz e pastagens 
com

 braquiárias, inclusive em
 estabelecim

entos fam
iliares 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
riginal: Fortalecer ações de transferência de tecnologia e a assistência 

técnica e gerencial, pública e privada, em
 todo o território nacional, visando 

expandir o uso de inoculantes e coinoculantes (FBN
 e M

PCP), em
 diferentes 

biom
as e condições clim

áticas; Sugestão: Fortalecer ações de transferência de 
tecnologia e a assistência técnica e gerencial, pública e privada, em

 todo o 
território nacional, considerando tam

bém
 as particularidades da Agricultura 

Fam
iliar, visando expandir o uso de inoculantes e coinoculantes (FBN

 e 
M

PCP), em
 diferentes biom

as e condições clim
áticas; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
riginal: Apoiar que as estirpes selecionadas pela pesquisa e as tecnologias 

desenvolvidas para a aplicação de inoculantes e outros possíveis bioinsum
os, 

validadas para as diferentes condições edafoclim
áticas do Brasil, cheguem

 
aos agricultores, especialm

ente fam
iliares, em

 produtos seguros, com
 

garantia de concentração, pureza, identidade e eficiência do processo 
m

icrobiano; e Sugestão: Q
ualificar técnicos e produtores quanto às boas 

práticas de inoculação de m
icrorganism

os de FBN
 e M

PCP. O
riginal: Q

ualificar  
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  técnicos e produtores, particularm
ente os produtores fam

iliares, quanto às 
boas práticas de inoculação de m

icrorganism
os de FBN

 e M
PCP. 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 
Página 67, parágrafo terceiro, prim

eira linha: Substituir “D
entre os desafios as 

serem
 considerados ...” por “Dentre os desafios a serem

 considerados ...” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 
Página 67, parágrafo terceiro, segunda linha: Substituir “..., tem

-se:” por “..., 
têm

-se:” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Página 66, últim
o parágrafo: “A proposta de expansão de área para esta 

SPSABC, até 2030, é de 3 m
ilhões de ha.” Incluir a m

eta para a Agricultura 
Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Página 67, parágrafo segundo: “Com
o indicadores para o atingim

ento da 
m

eta, serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários 

que adotam
 SI (em

 unidades) e a área total com
 SI (em

 hectares).” N
os 

indicadores incluir a Agricultura Fam
iliar: • Q

uantidade de estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares que adotam
 SI (em

 unidades); • 
Área total com

 SI (em
 hectares) em

 estabelecim
entos agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Página 67, parágrafo quinto, que apresenta os desafios a serem
 considerados 

para o atingim
ento da m

eta estipulada para os Sistem
as de Irrigação (SI): 

Incluir os desafios relativos as especificidades da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Capacitar produtores no m

anejo e gestão dos recursos hídricos nas 
propriedades rurais, especialm

ente os pequenos produtores; Sugestão: 
Capacitar produtores no m

anejo e gestão dos recursos hídricos nas 
propriedades rurais, especialm

ente os produtores fam
iliares; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Conscientizar e difundir a im

portância da agricultura irrigada sob 
bases sustentáveis de produção, aliando a tecnologia fom

entadas no ABC+; 
Sugestão: Conscientizar e difundir a im

portância da agricultura irrigada sob 
bases sustentáveis de produção, aliando a tecnologia fom

entadas no ABC+, 
especialm

ente para a Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Prom

over o acesso a equipam
entos m

odernos e eficazes no uso da 
água, e difundir o em

prego da tecnologia de form
a adequada no âm

bito das 
em

presas de assistência técnica e gerencial nas U
F; Sugestão: Prom

over o 
acesso a equipam

entos m
odernos e eficazes no uso da água, e difundir o 

em
prego da tecnologia de form

a adequada no âm
bito das em

presas de 
assistência técnica e gerencial nas U

F, considerando tam
bém

 as 
particularidades da Agricultura  
Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Apoiar iniciativas de gestão dos recursos hídricos quanto ao 

m
onitoram

ento de bacias hidrográficas e m
anejo da irrigação nas 

propriedades rurais; Sugestão: Apoiar iniciativas de gestão dos recursos 
hídricos quanto ao m

onitoram
ento de bacias hidrográficas e m

anejo da 
irrigação nas propriedades rurais, particularm

ente nos estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Q

ualificar profissionais para elaboração e im
plantação de projetos 

de agricultura irrigada; Sugestão: Q
ualificar profissionais para elaboração e 

im
plantação de projetos de agricultura irrigada, levando em

 consideração das 
especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Fom

entar o em
prego de diferentes fontes de energia, conform

e 
disponibilidade e custo-benefício, nos projetos de irrigação; Sugestão: 
Fom

entar o em
prego de diferentes fontes de energia, conform

e 
disponibilidade e custo-benefício, nos projetos de irrigação, que levem

 em
 

conta tam
bém

 as particularidades da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Consolidar as inform

ações sobre o sequestro de carbono a partir da 
produção irrigada, isolada ou em

 associação a outras SPSABC; Sugestão: 
Consolidar as inform

ações sobre o sequestro de carbono a partir da produção 
irrigada, isolada ou em

 associação a outras SPSABC, inclusive por tipologia dos 
estabelecim

entos agropecuários, fam
iliares e não-fam

iliares; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Estim

ular pesquisas de m
onitoram

ento dos estoques de carbono e 
das em

issões de G
EE em

 áreas de produção irrigada, nos diferentes biom
as; e 

Sugestão: Estim
ular pesquisas de m

onitoram
ento dos estoques de carbono e 

das em
issões de G

EE em
 áreas de produção irrigada, nos página 14 / 56 

diferentes biom
as, considerando tam

bém
 as especificidades da Agricultura 

Fam
iliar; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
riginal: Sensibilizar os produtores quanto à im

portância do uso de SI sob 
bases sustentáveis de produção. Sugestão: Sensibilizar os produtores 
fam

iliares e não-fam
iliares quanto à im

portância do uso de SI sob bases 
sustentáveis de produção. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Item
 2.3.1.5, Sistem

as Irrigados (SI), páginas 64-67: Páginas 64-65, parágrafo 
quarto, linha terceira: Substituir “... a realização de duas safras, ...” por “... a 
realização de até três safras ou m

ais ...” 

 
 

x 

 
De um

a form
a geral, a proposta contribui para o 

aperfeiçoam
ento do texto do ABC+, conferindo m

aior rigor, 
sem

 afetar a sua com
preensão. Contudo, alguns ajustes na 

contribuição apresentada foram
 realizados para m

elhor 
com

preensão no texto.  

 

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Item
 2.3.1.6, Florestas Plantas (FP), páginas 67-69: Página 69, parágrafo 

segundo: “A proposta de expansão de área para esta SPSABC, até 2030, é de 4 
m

ilhões de hectares.” Incluir a m
eta para a Agricultura Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Página 69, parágrafo segundo: “Com
o indicadores para o atingim

ento da 
m

eta, serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários 

que possuem
 FP (em

 unidades); a área total com
 FP para fins com

erciais (em
 

hectares), e; a área total com
 FP para fins de recuperação am

biental (em
 

hectares).”  
N

os indicadores incluir a Agricultura Fam
iliar: • Q

uantidade de 
estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares que possuem
 FP 

(em
 unidades); • Área total com

 FP para fins com
erciais (em

 hectares) em
 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares, e; • Área total 

com
 FP para fins de recuperação am

biental (em
 hectares) em

 
estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Página 69, parágrafo terceiro, que apresenta os desafios a serem
 

considerados para o atingim
ento da m

eta estipulada para as plantações 
florestais (FP): Incluir os desafios relativos as especificidades da Agricultura 
Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

O
riginal: Capacitar profissionais dos setores público e privado para 

im
plantação de FP em

 propriedades rurais de diferentes tam
anhos; Sugestão: 

Capacitar profissionais dos setores público e privado para im
plantação de FP 

em
 propriedades rurais de diferentes tam

anhos, considerando tam
bém

 as 
especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

O
riginal: Estim

ular a pesquisa em
 FP, no que tange a diversificação dos 

produtos florestais; Sugestão: Estim
ular a pesquisa em

 FP, no que tange a 
diversificação dos produtos florestais, inclusive para atender as 
especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

O
riginal: Tornar a tecnologia FP m

ais atrativa econôm
ica e am

bientalm
ente 

ao produtor rural; e Sugestão: Tornar a tecnologia FP m
ais atrativa econôm

ica 
e am

bientalm
ente ao produtor rural, particularm

ente para a Agricultura 
Fam

iliar; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

O
riginal: Viabilizar o pagam

ento por Serviços Am
bientais e Ecossistêm

icos 
(PSA) aos produtores que possuem

 FP em
 suas propriedades. Sugestão: 

Viabilizar o Pagam
ento por Serviços Am

bientais (PSA) de acordo com
 a 

Política N
acional de Pagam

ento por Serviços A
m

bientais aos produtores que 
possuem

 FP em
 suas propriedades, particularm

ente para os produtores 
fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Página 71, parágrafo quarto: “A proposta para esta SPSABC, até 2030, é que 
208,4 m

ilhões de m
3 de resíduos de produção anim

al sejam
 tratados, volum

e 
correspondente a 27%

 do total de resíduos gerados por sistem
as de produção 

pecuários.” Incluir a m
eta para a Agricultura Fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Página 71, parágrafo sexto: “Com
o indicadores para o atingim

ento da m
eta, 

serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários que 

possuem
 biodigestores e com

posteiras (em
 unidades); o volum

e total de 
resíduos m

anejados e tratados, (em
 m

3); a quantidade de fertilizante quím
ico 

evitado pelo uso de com
posto orgânico produzido a partir da com

postagem
, 

e de biofertilizante a partir da digestão anaeróbia (em
 toneladas); a 

quantidade de energia elétrica gerada a partir do uso de biogás (em
 M

W
h), e; 

o volum
e de diesel substituído a partir do uso de biogás (em

 litros).” N
os 

indicadores incluir a Agricultura Fam
iliar: • Q

uantidade de estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares que possuem
 biodigestores e 

com
posteiras (em

 unidades); • Volum
e total de resíduos m

anejados e 
tratados (em

 m
3) em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-
fam

iliares; • Q
uantidade de fertilizante quím

ico evitado pelo uso de 
com

posto orgânico produzido a partir da com
postagem

, e de biofertilizante a 
partir da digestão anaeróbia (em

 toneladas) em
 estabelecim

entos 
agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares; • Q

uantidade de energia elétrica 
gerada a partir do uso de biogás (em

 M
W

h) em
 estabelecim

entos 
agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares, e; • Volum

e de diesel substituído a 
partir do uso de biogás (em

 litros). 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Página 71, últim
o parágrafo, que apresenta os desafios a serem

 considerados 
para o atingim

ento da m
eta estipulada para o M

anejo de Resíduos da 
Produção Anim

al (M
RPA): Incluir os desafios relativos as especificidades da 

Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Consolidar os índices técnicos brasileiros que apontem

 a redução de 
em

issão de G
EE a partir da adoção de técnicas de biogás e com

postagem
, via 

projetos de inteligência territorial; Sugestão: Consolidar os índices técnicos 
brasileiros que apontem

 a redução de em
issão de G

EE a partir da adoção de 
técnicas de biogás e página 16 / 56 com

postagem
, via projetos de inteligência 

territorial, incluindo na agricultura fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Desm

itificar a incorporação do M
RPA ao sistem

a produtivo; 
Sugestão: Desm

itificar a incorporação do M
RPA ao sistem

a produtivo, 
especialm

ente na  
Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Difundir o uso do biogás na agricultura de subsistência com

o 
oportunidade de substituir G

LP e lenha; Sugestão: Difundir o uso do biogás na 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, de subsistência ou não, com

o 
oportunidade de substituir G

LP e lenha; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Fortalecer a assistência técnica e gerencial, pública e privada, em

 
todo o território nacional; Sugestão: Fortalecer a assistência técnica e 
gerencial, pública e privada, em

 todo o território nacional, considerando 
tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Incentivar a eficiência energética nas propriedades rurais e 

agroindústrias, a partir do aproveitam
ento do biogás gerado em

 estações de 
tratam

ento de efluentes industriais e dejetos anim
ais; Sugestão: Incentivar a 

eficiência energética nas propriedades rurais fam
iliares e não-fam

iliares e em
 

agroindústrias, a partir do aproveitam
ento do biogás gerado em

 estações de 
tratam

ento de efluentes industriais e dejetos anim
ais; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Incentivar o desenvolvim

ento de norm
as e regulações que facilitem

 
e estim

ulem
 o desenvolvim

ento da cadeia do biogás; Sugestão: Incentivar o 
desenvolvim

ento de norm
as e regulações que facilitem

 e estim
ulem

 o 
desenvolvim

ento da cadeia do biogás, inclusive pela Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Internalizar boas práticas para o uso eficiente da água nos sistem

as 
produtivos; Sugestão: Internalizar boas práticas para o uso eficiente da água 
nos sistem

as produtivos, que leve em
 conta tam

bém
 a Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Q

ualificar técnicos e produtores para elaboração e im
plantação de 

projetos de geração de energia e com
postagem

 a partir do tratam
ento de 

dejetos e efluentes oriundos da criação de anim
ais; Sugestão: Q

ualificar 
técnicos e produtores fam

iliares e não-fam
iliares para elaboração e 

im
plantação de projetos de geração de energia e com

postagem
 a partir do 

tratam
ento de dejetos e efluentes oriundos da criação de anim

ais; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Sensibilizar profissionais e produtores para a necessidade de 

gerenciam
ento dos resíduos da produção de anim

ais, e oportunidade de 
geração e aproveitam

ento de seus respectivos produtos com
o ativos sociais, 

am
bientais e financeiros; e Sugestão: Sensibilizar profissionais e produtores 

fam
iliares e não-fam

iliares para a necessidade de gerenciam
ento dos resíduos 

da produção de anim
ais, e oportunidade de geração e aproveitam

ento de 
seus respectivos produtos com

o ativos sociais, am
bientais e financeiros; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

O
riginal: Viabilizar e articular m

ecanism
os de transferência de tecnologia para 

im
plantação de biodigestores e com

posteiras em
 propriedades e 

agroindústrias de pequeno, m
édio e grande porte. Sugestão: Viabilizar e 

articular m
ecanism

os de transferência de tecnologia para im
plantação de 

biodigestores e com
posteiras em

 propriedades fam
iliares e não-fam

iliares e 
agroindústrias de pequeno, m

édio e grande porte. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

Item
 2.3.1.8, Term

inação Intensiva (TI), páginas 72-75: Página 74, parágrafo 
terceiro: “A proposta é, até 2030, aum

entar o abate de bovinos oriundos de 
term

inação intensiva (confinam
ento, sem

iconfinam
ento e suplem

entação à 
pasto) em

 5 m
ilhões de cabeças.” Incluir a m

eta para a Agricultura Fam
iliar. 

Dúvida: 5 m
ilhões de cabeças por ano? 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

Página 74, parágrafo quinto: “Com
o indicadores para o atingim

ento da m
eta, 

serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários que 

utilizam
 TI (em

 unidades), e; a quantidade de anim
ais abatidos com

 até 36 
m

eses (em
 unidades).” N

os indicadores incluir a Agricultura Fam
iliar: • 

Q
uantidade de estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares 
que utilizam

 TI (em
 unidades), e; • Q

uantidade de anim
ais abatidos com

 até 
36 m

eses (em
 unidades) oriundos de estabelecim

entos agropecuários 
fam

iliares e não-fam
iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

Página 74, parágrafo sexto, que apresenta os desafios a serem
 considerados 

para o atingim
ento da m

eta estipulada para Term
inação Intensiva (TI): Incluir 

os desafios relativos as especificidades da Agricultura Fam
iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Am

pliar as condições para reduzir os riscos da operação de TI, 
inerentes às variações nos preços de insum

os e da carne bovina; Sugestão: 
Am

pliar as condições para reduzir os riscos da operação de TI, 
particularm

ente para a Agricultura Fam
iliar, inerentes às variações nos preços 

de insum
os e da carne bovina; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Aprim

orar os m
odelos de reconhecim

ento e valorização dos 
produtores que usam

 a TI; Sugestão: Aprim
orar os m

odelos de 
reconhecim

ento e valorização dos produtores fam
iliares e não-fam

iliares que 
usam

 a TI; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Desenvolver e im

plem
entar estratégias para m

onitoram
ento do 

núm
ero de anim

ais abatidos oriundos de TI por tipologia de estabelecim
entos 

agropecuários, fam
iliares e não-fam

iliares; Sugestão: Difundir a TI e 
conscientizar o produtor quanto aos seus benefícios, independentem

ente do 
tam

anho da propriedade e de sua renda; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Difundir a TI e conscientizar o produtor fam

iliar e não-fam
iliar 

quanto aos seus benefícios, independentem
ente do tam

anho da propriedade 
e de sua renda; Sugestão: Fortalecer ações de transferência de tecnologia, 
bem

 com
o de assistência técnica e gerencial, pública e privada, em

 todo o 
território nacional, visando a expansão de seu uso 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Fortalecer ações de transferência de tecnologia, bem

 com
o de 

assistência técnica e gerencial, pública e privada, em
 todo o território 

nacional, visando a expansão de seu uso; Sugestão: Fortalecer ações de 
transferência de tecnologia, bem

 com
o de assistência técnica e gerencial, 

pública e privada, em
 todo o território nacional, visando a expansão de seu 

uso, que leve em
 conta tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: M

onitorar e gerenciar aspectos potencialm
ente negativos 

decorrentes da intensificação, especialm
ente relacionados ao bem

 estar 
anim

al e ao m
anejo de dejetos; Sugestão: M

onitorar e gerenciar aspectos 
potencialm

ente negativos decorrentes da intensificação, especialm
ente 

relacionados ao bem
 estar anim

al e ao m
anejo de dejetos, considerando 

tam
bém

 as especificidades da Agricultura Fam
iliar; 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Prom

over a produção e m
elhor distribuição no território, facilitando 

o acesso, de ingredientes de dietas totais e suplem
entos (grãos, aditivos, 

coprodutos etc); e Sugestão: Prom
over a produção e m

elhor distribuição no 
território, facilitando o acesso, de ingredientes de dietas totais e suplem

entos  
(grãos, aditivos, coprodutos etc) entre agricultores fam

iliares e não-
fam

iliares; e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

O
riginal: Prom

over acesso à infraestrutura e equipam
entos para 

confinam
ento e suplem

entação (cochos, vagões, bebedouros), bem
 com

o 
fom

entar avanços tecnológicos nos m
esm

os. Sugestão: Prom
over acesso à 

infraestrutura e equipam
entos para confinam

ento e suplem
entação (cochos, 

vagões, bebedouros), bem
 com

o fom
entar avanços tecnológicos nos m

esm
os, 

adaptados a realidade da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Item
 2.5, Eixos estratégicos do ABC+ Página 77, parágrafo segundo, linha 

prim
eira: Substituir “Tem

-se, assim
, cinco program

as, quais:” por “Têm
-se, 

assim
, quatro program

as:” Página 77, parágrafo terceiro, linha prim
eira: 

Substituir “Tam
bém

, quatro estratégias:” por “Tam
bém

, cinco estratégias:” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

 

120 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Item
 2.5.1, Program

a de Estím
ulo à Adoção e M

anutenção dos SPSABC, 
páginas 78-87: Página 78, parágrafo segundo, que apresenta os dois objetivos 
específicos do Program

a de estím
ulo à adoção e m

anutenção dos SPSABC: 
O

riginal M
anter o estím

ulo à adoção e m
anutenção de sistem

as 
agropecuários conservacionistas e sustentáveis de produção, e; Sugestão 
M

anter o estím
ulo à adoção e m

anutenção de sistem
as agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliares, conservacionistas e sustentáveis de produção, e; 
O

riginal Fom
entar a agropecuária integrada à paisagem

, de form
a a incentivar 

a regularização am
biental das propriedades rurais e a produção m

ais 
sustentável em

 áreas de uso agrícola, e de preferência já abertas ou 
antropizadas. Sugestão Fom

entar a agropecuária fam
iliar e não-fam

iliar 
integrada à paisagem

 e baseada em
 serviços ecossistêm

icos, de form
a a 

incentivar a regularização am
biental das propriedades rurais e a produção 

m
ais sustentável em

 áreas de uso agrícola, e de preferência já abertas ou 
antropizadas. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Página 78, parágrafo quarto: “Para alcançar os resultados previstos nesse 
Program

a, foram
 propostas cinco ações, e respectivas atividades, quais:” 

O
riginal  

Apoio aos G
rupos G

estores Estaduais (G
EE) na atualização e execução dos 

Planos de Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação 

dos G
G

E nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de 
seus PAE. Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de 

reestruturação da governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões 
brasileiras. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos para estim

ular e 
apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. Sugestão Apoio aos G

rupos 
G

estores Estaduais (G
EE) na atualização e execução dos Planos de Ação 

Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E nos 

estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar. Adem
ais, serão 

prom
ovidos encontros periódicos para estim

ular e apoiar os G
G

E na execução 
dos seus PAE. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

O
riginal: Consolidação de um

a estratégia de m
anutenção e aperfeiçoam

ento 
dos SPSABC. N

esta, serão prom
ovidos debates técnicos m

ultiatores, com
 

vistas à atualização e aperfeiçoam
ento dos SPSABC, para prom

oção da sua 
adoção e m

anutenção no território nacional. Tam
bém

 serão consideradas as 
indicações de novos SPSABC, para serem

 validados e recom
endados para 

inclusão no ABC+, m
ediante processo sistem

atizado e contínuo. Sugestão: 
Consolidação de um

a estratégia de m
anutenção e aperfeiçoam

ento dos 
SPSABC. N

esta, serão prom
ovidos debates técnicos m

ultiatores, com
 vistas à 

atualização e aperfeiçoam
ento dos SPSABC, para prom

oção da sua adoção e 
m

anutenção no território nacional, que considere tam
bém

 as especificidades 
da Agricultura Fam

iliar. Tam
bém

 serão consideradas as indicações de novos 
SPSABC, adaptados a realidade da Agricultura Fam

iliar e não-fam
iliar, para 

serem
 validados e recom

endados para inclusão no ABC+, m
ediante processo 

sistem
atizado e contínuo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

O
riginal: Estím

ulo à adoção e a m
anutenção de SPSABC, considerando a 

Abordagem
 Integrada da Paisagem

 (AIP) na propriedade rural. Considerar a 
AIP na proposição de SPSABC, é um

a das inovações do ABC+. Isso tornar-se-á 
possível por m

eio do estím
ulo à execução de projetos de regularização 

am
biental das propriedades rurais, e de recuperação de suas áreas de 

produção degradadas. Tam
bém

, pelo estím
ulo à elaboração de projetos que 

consideram
 SPSABC alinhados às diferentes necessidades, e realidades 

am
bientais e técnicas, de cada região do País. O

 foco das atividades será na 
produção sustentável e que prom

ove a conservação dos recursos naturais, 
em

 especial o solo e a água, tendo com
o unidade de planejam

ento as 
m

icrobacias hidrográficas. Sugestão: Estím
ulo à adoção e a m

anutenção de 
SPSABC, considerando a Abordagem

 Integrada da Paisagem
 (AIP) a 

abordagem
 baseada em

 serviços ecossistêm
icos na propriedade rural fam

iliar  
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  e não-fam
iliar. Considerar a AIP na proposição de SPSABC, é um

a das 
inovações do ABC+. Isso tornar-se-á possível por m

eio do estím
ulo à execução 

de projetos de regularização am
biental das propriedades rurais fam

iliares e 
não-fam

iliar, e de recuperação de suas áreas de produção degradadas. 
Tam

bém
, pelo estím

ulo à elaboração de projetos que consideram
 SPSABC 

alinhados às diferentes necessidades, e realidades am
bientais e técnicas, de 

cada região do País e dos estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-
fam

iliares. O
 foco das atividades será na produção sustentável e que prom

ove 
a conservação dos recursos naturais, em

 especial o solo e a água, tendo com
o 

unidade de planejam
ento as m

icrobacias hidrográficas, além
 da 

especificidades da agricultura fam
iliar e não-fam

iliar 

120 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Página 80, parágrafo prim
eiro: O

riginal Q
uadro 1 – Ações propostas para o 

Program
a de estím

ulo à adoção e m
anutenção dos SPSABC, no âm

bito do 
ABC+. Sugestão Q

uadro 1 – Ações propostas para o Program
a de estím

ulo à 
adoção e m

anutenção dos SPSABC, no âm
bito do ABC+, em

 estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

 E 
TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Item
 2.5.2, Estratégia de assistência técnica e gerencial, capacitação e 

transferência de tecnologia, páginas 88-91: Página 88, parágrafo segundo: 
O

riginal: Pretende-se que a execução desta estratégia aporte resultados 
transform

adores ao ABC+, com
 técnicos treinados e atuando à cam

po na 
am

pliação do núm
ero de estabelecim

entos agropecuários que adotam
 os 

SPSABC e m
antém

 sua produção baseada nos m
esm

os, tendo em
 vista os 

ganhos produtivos, econôm
icos, am

bientais e sociais resultantes. Sugestão: 
Pretende-se que a execução desta estratégia aporte resultados 
transform

adores ao ABC+, com
 técnicos treinados e atuando à cam

po na 
am

pliação do núm
ero de estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares que adotam

 os SPSABC e m
antém

 sua produção baseada nos 
m

esm
os, tendo em

 vista os ganhos produtivos, econôm
icos, am

bientais e 
sociais resultantes. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

 E 
TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Página 88, parágrafo terceiro: O
riginal: Fortalecim

ento da assistência técnica 
e gerencial para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC no território 
nacional. Propõe se um

a agenda estratégica em
 âm

bito nacional para 
fortalecer a assistência técnica e gerencial, institucional, pública e privada, já 
existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e m
anutenção dos SPSABC 

nos diferentes biom
as; Sugestão: Fortalecim

ento da assistência técnica e 
gerencial para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC em
 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliar no território 

nacional. Propõe-se um
a agenda estratégica em

 âm
bito nacional para 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  fortalecer a assistência técnica e gerencial, institucional, pública e privada, já 
existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e m
anutenção dos SPSABC 

nos diferentes biom
as, que considere tam

bém
 as especificidades da 

Agricultura Fam
iliar; 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

 E 
TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

O
riginal: Apoio à im

plantação, expansão e sistem
atização de U

nidades de 
Referência Tecnológica (U

RT) para os SPSABC. Esta ação será baseada em
 

diagnósticos já existentes sobre a situação e distribuição de U
RT no território 

nacional, e os G
G

E auxiliarão no estabelecim
ento das prioridades de suas 

respectivas U
F. A instalação e m

anutenção de U
RTs que levem

 em
 conta as 

especificidades de cada região é um
a das ações fundam

entais para a difusão 
dos SPSABC nos diferentes biom

as, e para que se possa am
pliar o núm

ero de 
produtores rurais que as adotam

. Sugestão: Apoio à im
plantação, expansão e 

sistem
atização de U

nidades de Referência Tecnológica (U
RT) para os SPSABC 

fam
iliares e não-fam

iliares. Esta ação será baseada em
 diagnósticos já 

existentes sobre a situação e distribuição de U
RT no território nacional, 

considerando as particularidades dos estabelecim
entos agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliar, e os G
G

E auxiliarão no estabelecim
ento das 

prioridades de suas respectivas U
F. A instalação e m

anutenção de U
RTs que 

levem
 em

 conta as especificidades de cada região e da Agricultura Fam
iliar e 

não-fam
iliar é um

a das ações fundam
entais para a difusão dos SPSABC nos 

diferentes biom
as, e para que se possa am

pliar o núm
ero de produtores 

rurais que as adotam
. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 

120 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

O
riginal: Difusão dos SPSABC para técnicos, extensionistas, projetistas, 

agentes/analistas financeiros e produtores rurais. Prevê-se a realização de 
eventos de divulgação dos SPSABC, assim

 com
o para capacitação de técnicos 

e sensibilização de produtores rurais quanto a aspectos direta e 
indiretam

ente ligados aos SPSABC (bases estratégicas, im
plantação e 

m
anutenção, gestão, finanças verdes, entre outros). Sugestão: Difusão dos 

SPSABC para técnicos, extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros e produtores rurais fam

iliares e não fam
iliares. Prevê-se a 

realização de eventos de divulgação dos SPSABC, assim
 com

o para 
capacitação de técnicos e sensibilização de produtores rurais fam

iliares e não-
fam

iliares quanto a aspectos direta e indiretam
ente ligados aos SPSABC 

(bases estratégicas, im
plantação e m

anutenção, gestão, finanças verdes, 
entre outros). 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Página 89, parágrafo prim
eiro: O

riginal Q
uadro 2 – Ações propostas para a 

estratégia de Assistência Técnica e G
erencial, Capacitação e Transferência de 

tecnologia, no âm
bito do ABC+. Sugestão Q

uadro 2 – Ações propostas para a 
estratégia de Assistência Técnica e G

erencial, Capacitação e Transferência de 
tecnologia, no âm

bito do ABC+, para agricultores fam
iliares e não-fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Item

 2.5.3, Program
a de Acesso à Credito e Financiam

entos, páginas 92-99: 
Página 92, parágrafo terceiro: “Para sua obtenção, o projeto técnico necessita 
ser analisado pelo banco, o que exige de analistas/agentes financeiros 
habilidade em

 verificar determ
inados critérios técnicos necessários. Para tal, 

um
a assistência técnica adequada na hora da elaboração do projeto é um

 
fator favorável para a sua análise.” O

bservação: Com
o o acesso ao crédito e 

ao financiam
ento exige a apresentação de projeto técnico, o ABC+ deveria 

incorporar assistência técnica adequada para agricultores fam
iliares e não-

fam
iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Página 92, ações para executar o program

a de acesso à crédito e 
financiam

entos: O
riginal Fom

ento à tom
ada de recursos via Program

a ABC, e 
outras linhas de crédito. Espera-se, nesta ação, estim

ular a tom
ada de 

recursos por parte dos produtores rurais, e a criação de novas m
odalidades 

de crédito voltadas à agricultura fam
iliar, dentro do Program

a N
acional de 

Agricultura Fam
iliar (PRO

N
AF). Tam

bém
, estim

ular a divulgação da linha de 
crédito do Program

a ABC pelos agentes bancários, por m
eio do 

estabelecim
ento de m

etas acordadas com
 as agências. Sugestão Fom

ento à 
tom

ada de recursos via Program
a ABC, e outras linhas de crédito. Espera-se, 

nesta ação, estim
ular a tom

ada de recursos por parte dos produtores rurais 
fam

iliares e não-fam
iliar, e a criação de novas m

odalidades de crédito 
voltadas à agricultura fam

iliar, dentro do Program
a N

acional de Agricultura 
Fam

iliar (PRO
N

AF). Tam
bém

, estim
ular a divulgação da linha de crédito do 

Program
a ABC pelos agentes bancários, particularm

ente para os agricultores 
fam

iliares, por m
eio do estabelecim

ento de m
etas acordadas com

 as 
agências. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S O

riginal Prom
oção do alinham

ento do Program
a ABC com

 outras linhas de 
crédito do Plano Safra, observando finalidades, itens financiáveis e taxas de 
juros praticadas. Para tal, serão m

apeadas as finalidades e itens financiáveis 
no Program

a ABC, e com
paradas com

 as linhas de crédito do PRO
N

AF e 
BN

DES. Será proposta a criação de um
a nova m

odalidade de crédito para o 
estím

ulo à adoção e m
anutenção dos SPSABC dentro dos Fundos 

Constitucionais e do PRO
N

AF. Sugestão Prom
oção do alinham

ento do 
Program

a ABC com
 outras linhas de crédito do Plano Safra, observando 

finalidades, itens financiáveis e taxas de juros praticadas e as características 
da Agricultura Fam

iliar e não-fam
iliar. Para tal, serão m

apeadas as finalidades 
e itens financiáveis no Program

a ABC, e com
paradas com

 as linhas de crédito 
do PRO

N
AF e BN

DES. Será proposta a criação de um
a nova m

odalidade de 
crédito para o estím

ulo à adoção e m
anutenção dos SPSABC dentro dos 

Fundos Constitucionais e do PRO
N

AF. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S O

riginal Aprim
oram

ento e am
pliação dos m

ecanism
os de m

onitoram
ento dos 

financiam
entos dos SPSABC nos sistem

as de crédito brasileiro. Com
 vistas a 

subsidiar o acom
panham

ento e avaliação do ABC+ quanto a sua 
im

plem
entação, serão desenvolvidos e/ou aprim

orados os m
ecanism

os de 
m

onitoram
ento e avaliação das linhas de crédito do Program

a ABC, bem
 

com
o de dem

ais linhas relacionadas à im
plem

entação dos SPSABC e de outras 
form

as de financiam
ento. Sugestão Aprim

oram
ento e am

pliação dos 
m

ecanism
os de m

onitoram
ento dos financiam

entos dos SPSABC nos sistem
as 

de crédito brasileiro. Com
 vistas a subsidiar o acom

panham
ento e avaliação 

do ABC+ quanto a sua im
plem

entação, serão desenvolvidos e/ou 
aprim

orados os m
ecanism

os de m
onitoram

ento e avaliação das linhas de 
crédito do Program

a ABC, bem
 com

o de dem
ais linhas relacionadas à 

im
plem

entação dos SPSABC e de outras form
as de financiam

ento, que levem
 

em
 conta tam

bém
 as particularidades da Agricultura Fam

iliar. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S O

riginal Acom
panham

ento e participação na atualização do M
anual de 

Crédito Rural (M
CR). Será estim

ulada a inserção da obrigatoriedade de 
realização de boas práticas agropecuárias, e conservacionistas de solo e água, 
na atualização do M

CR, para o financiam
ento de SPSABC em

 diferentes linhas 
de crédito. Tam

bém
 estão previstas ações contínuas de suporte para a 

am
pliação de acesso ao crédito rural para produtores de diferentes tam

anhos 
e em

 diferentes regiões brasileiras. Sugestão Acom
panham

ento e 
participação na atualização do M

anual de Crédito Rural (M
CR). Será 

estim
ulada a inserção da  

obrigatoriedade de realização de boas práticas agropecuárias em
 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares, e 

conservacionistas de solo e água, na atualização do M
CR, para o 

financiam
ento de SPSABC em

 diferentes linhas de crédito. Tam
bém

 estão 
previstas ações contínuas de suporte para a am

pliação de acesso ao crédito 
rural para produtores fam

iliares e não-fam
iliares e em

 diferentes regiões 
brasileiras. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S O

riginal Estím
ulo aos agentes financeiros para atender às dem

andas regionais 
de financiam

ento dos SPSABC, potencializando sua im
plantação e 

m
anutenção. Procura-se nesta ação sensibilizar e orientar os agentes 

financeiros quanto à necessidade de identificação de projetos com
 baixa 

probabilidade de êxito, conform
e prévio m

apeam
ento e identificação de 

vulnerabilidades e oportunidades regionais. Sugestão Estím
ulo aos agentes 

financeiros para atender às dem
andas regionais de financiam

ento dos 
SPSABC e as especificidades dos estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e 

não-fam
iliares, potencializando sua im

plantação e m
anutenção. Procura-se 

nesta ação sensibilizar e orientar os agentes financeiros quanto à necessidade 
de identificação de projetos com

 baixa probabilidade de êxito, conform
e 

prévio m
apeam

ento e identificação de vulnerabilidades e oportunidades 
regionais. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

 



  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

O
riginal página 32 / 56 Estím

ulo a seguradoras para considerarem
 m

enor 
risco de perdas na contratação do seguro rural para produtores que adotam

 e 
m

antém
 SPSABC. As seguradoras e resseguradoras deverão ser estim

uladas a 
considerar os benefícios dos SPSABC quanto à m

itigação de risco. Para tal, os 
agentes financiadores poderão identificar e com

unicar os benefícios dos 
SPSABC que reduzem

 os riscos na contratação do seguro rural, para que 
sejam

 reconhecidos pelas seguradoras e resseguradoras com
o redutores de 

perdas clim
áticas. Isso estim

ularia os produtores a adotarem
 e m

anterem
 

SPSABC. Atualm
ente, não há m

eios disponíveis (instrum
entos legais e 

m
ecanism

os de verificação) para realizar o acom
panham

ento da efetividade 
desses benefícios ao produtor. Sugestão Estím

ulo a seguradoras para 
considerarem

 m
enor risco de perdas na contratação do seguro rural para 

produtores fam
iliares e nãofam

iliares que adotam
 e m

antém
 SPSABC. As 

seguradoras e resseguradoras deverão ser estim
uladas a considerar os 

benefícios dos SPSABC quanto à m
itigação de risco, considerando tam

bém
 as 

especificidades da Agricultura Fam
iliar. Para tal, os agentes financiadores 

poderão identificar e com
unicar os benefícios dos SPSABC que reduzem

 os 
riscos na contratação do seguro rural pela agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, 

para que sejam
 reconhecidos pelas seguradoras e resseguradoras com

o 
redutores de perdas clim

áticas. Isso estim
ularia os produtores fam

iliares e 
não-fam

iliares a adotarem
 e m

anterem
 SPSABC. Atualm

ente, não há m
eios 

disponíveis (instrum
entos legais e m

ecanism
os de verificação) para realizar o 

acom
panham

ento da efetividade desses benefícios ao produtor fam
iliar e 

não-fam
iliar. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

O
riginal Estím

ulo à criação de novos m
ecanism

os de financiam
ento via 

econom
ia verde. N

o ABC+, novos instrum
entos econôm

icos serão 
incentivados para os produtores sintam

-se estim
ulados a adotarem

 e 
m

anterem
 SPSABC. N

essa ação, serão fom
entados iniciativas e projetos 

em
basados nos SPSABC, passiveis de financiam

ento via econom
ia verde, 

com
o títulos e valores m

obiliários verdes. Sugestão Estím
ulo à criação de 

novos m
ecanism

os de financiam
ento via econom

ia verde. N
o ABC+, novos 

instrum
entos econôm

icos serão incentivados para os produtores fam
iliares e 

não-fam
iliares sintam

-se estim
ulados a adotarem

 e m
anterem

 SPSABC. N
essa 

ação, serão fom
entados iniciativas e projetos em

basados nos SPSABC e de 
acordo com

 as especificidades da agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, passiveis 
de financiam

ento via econom
ia verde, com

o títulos e valores m
obiliários 

verdes 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

Página 95, “Q
uadro 3 – Ações propostas para o Program

a de Acesso à Crédito 
e Financiam

entos, no âm
bito do ABC+.” Sugestão: Q

uadro 3 – Ações 
propostas para o Program

a de Acesso à Crédito e Financiam
entos, no âm

bito 
do ABC+ e de acordo com

 as especificidades da Agricultura Fam
iliar e N

ão-
fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Item
 2.5.4, Estratégia de pesquisa, desenvolvim

ento e inovação, páginas 100-
104: Página 100, parágrafo prim

eiro: O
riginal A Estratégia de Pesquisa,  

Desenvolvim
ento e Inovação deve estim

ular e apoiar ações voltadas para o 
desenvolvim

ento e/ou aprim
oram

ento de sistem
as, práticas, produtos e 

processos de produção sustentáveis (SPSABC). Sugestão A Estratégia de 
Pesquisa, Desenvolvim

ento e Inovação deve estim
ular e apoiar ações 

voltadas para o desenvolvim
ento e/ou aprim

oram
ento de sistem

as, práticas, 
produtos e processos de produção sustentáveis (SPSABC), considerando 
tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e N
ão-fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Página 100, parágrafo quarto: O
riginal Desta form

a, o ABC+ pretende instituir 
um

 arranjo de governança para o fom
ento de tecnologias agropecuárias de 

produção inovadoras. Para o alcance do objetivo dessa Estratégia, são 
propostas sete ações focadas no desenvolvim

ento de novos SPSABC, bem
 

com
o de m

ecanism
os de m

onitoram
ento de sua eficácia e avanço. Sugestão 

Desta form
a, o ABC+ pretende instituir um

 arranjo de governança para o 
fom

ento de tecnologias agropecuárias de produção inovadoras e adaptadas 
as particularidades da Agricultura Fam

iliar e N
ão-fam

iliar. Para o alcance do 
objetivo dessa Estratégia, são propostas sete ações focadas no 
desenvolvim

ento de novos SPSABC, bem
 com

o de m
ecanism

os de 
m

onitoram
ento de sua eficácia e avanço. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Página 100, ações para executar a estratégia de pesquisa, desenvolvim
ento e 

inovação: O
riginal Identificação, verificação e desenvolvim

ento de novos 
SPSABC, quanto a sua capacidade de aum

entar a resiliência, capacidade 
adaptativa, produtividade e controle das em

issões de G
EE. Esta ação em

basa 
a inclusão de novos SPSABC ao ABC+. Para tal, propõe-se a prospecção 
conjunta aos principais atores da pesquisa agropecuária nacional, sobre 
potenciais novos SPSABC. D

entre as atividades previstas, tem
-se identificar, 

selecionar ou desenvolver cultivares, híbridos e raças m
elhoradas, para 

diversificação da base genética de cultivares com
erciais disponibilizados para 

produção; desenvolver m
étodos e técnicas de conservação e uso sustentável 

de recursos genéticos, da biodiversidade, do solo e da água, que perm
itam

 
aum

entar a resiliência e a capacidade adaptativa dos sistem
as de produção 

agropecuário frente à m
udança do clim

a; avaliar, por m
eio de estudos, 

m
étricas e indicadores, o potencial de aum

ento da resiliência e capacidade 
adaptativa, produtividade e controle das em

issões de G
EE dos SPSABC; 

selecionar ou desenvolver alternativas para o uso eficiente da água e de 
agroquím

icos, m
áquinas, im

plem
entos, autom

ação e tecnologia da 
inform

ação, para m
elhoria dos SPSABC, e; analisar lacunas regionais e locais, 

identificando novas áreas estratégicas de pesquisa voltadas para a 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  identificação de novos potenciais SPSABC. Sugestão Identificação, verificação 
e desenvolvim

ento de novos SPSABC, quanto a sua capacidade de aum
entar 

a resiliência, capacidade adaptativa, produtividade e controle das em
issões 

de G
EE na produção agropecuária fam

iliar e não-fam
iliar. Esta ação em

basa a 
inclusão de novos SPSABC ao ABC+. Para tal, propõe-se a prospecção 
conjunta aos principais atores da pesquisa agropecuária nacional, sobre 
potenciais novos SPSABC. D

entre as atividades previstas, tem
-se identificar, 

selecionar ou desenvolver cultivares, híbridos e raças m
elhoradas, para 

diversificação da base genética de cultivares com
erciais disponibilizados para 

produção; desenvolver m
étodos e técnicas de conservação e uso sustentável 

de recursos genéticos, da biodiversidade, do solo e da água, que perm
itam

 
aum

entar a resiliência e a capacidade adaptativa dos sistem
as de produção 

agropecuária fam
iliar e nãofam

iliar frente à m
udança do clim

a; avaliar, por 
m

eio de estudos, m
étricas e indicadores, o potencial de aum

ento da 
resiliência e capacidade adaptativa, produtividade e controle das em

issões de 
G

EE dos SPSABC; selecionar ou desenvolver alternativas para o uso eficiente 
da água e de agroquím

icos, m
áquinas, im

plem
entos, autom

ação e tecnologia 
da inform

ação, para m
elhoria dos SPSABC em

 estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares, e; analisar lacunas regionais e 
locais e por tipologia de estabelecim

ento agropecuário, fam
iliar e não-

fam
iliar, identificando novas áreas estratégicas de pesquisa voltadas para a 

identificação de novos potenciais SPSABC. 
 

120 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

O
riginal Intensificação e am

pliação de projetos de pesquisa para o 
aprim

oram
ento dos SPSABC. Buscando-se avanços nos arranjos tecnológicos 

regionais e o aprim
oram

ento e/ou desenvolvim
ento de m

étodos e técnicas 
usadas nos SPSABC, deverão ser im

plem
entados e intensificados projetos de 

PD&
I sobre: FBN

 e outros m
ecanism

os envolvidos na nutrição e prom
oção do 

crescim
ento de plantas, e adaptação a estresses abióticos e bióticos, visando 

o desenvolvim
ento de novos bioinsum

os; práticas e tecnologias para 
recuperação de áreas degradadas; sistem

a plantio direto; sistem
as de 

integração; term
inação intensiva; m

anejo de resíduos agropecuários; 
sistem

as irrigados e uso eficiente da água, e; florestas plantadas e espécies 
nativas e exóticas potenciais para uso m

adeireiro e não m
adeireiro. Tam

bém
 

se prevê o estabelecim
ento de rede integrada de pesquisa para o 

m
elhoram

ento de plantas e anim
ais, visando à adaptação à m

udança do 
clim

a. Adem
ais, na realização desta ação, estão incluídos tam

bém
 o 

desenvolvim
ento de projetos de pesquisa aplicados a estudos e indicadores 

sobre a eficiência socioeconôm
ica dos novos SPSABC; aprim

oram
ento do uso 

de m
odelos agroclim

áticos de risco considerando os cenários de m
udança do 

clim
a; realização de estudos para identificar os desafios e oportunidades de 

m
ercado para a com

ercialização dos produtos oriundos dos SPSABC, e; 
realizar estudos para identificar e propor protocolos para agregação de valor 
aos SPSABC via certificação, diferenciação de m

ercado, rotulagem
, 

pagam
entos por serviços ecossistêm

icos e crédito de carbono. Sugestão 
Intensificação e am

pliação de projetos de pesquisa para o aprim
oram

ento 
dos SPSABC. Buscando-se avanços nos arranjos página 36 / 56 tecnológicos 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  regionais e o aprim
oram

ento e/ou desenvolvim
ento de m

étodos e técnicas 
usadas nos SPSABC fam

iliares e não fam
iliares, deverão ser im

plem
entados e 

intensificados projetos de PD&
I sobre: FBN

 e outros m
ecanism

os envolvidos 
na nutrição e prom

oção do crescim
ento de plantas, e adaptação a estresses 

abióticos e bióticos, visando o desenvolvim
ento de novos bioinsum

os; 
práticas e tecnologias para  
recuperação de áreas degradadas; sistem

a plantio direto; sistem
as de 

integração; term
inação intensiva; m

anejo de resíduos agropecuários; 
sistem

as irrigados e uso eficiente da água, e; florestas plantadas e espécies 
nativas e exóticas potenciais para uso m

adeireiro e não m
adeireiro. Tam

bém
 

se prevê o  
estabelecim

ento de rede integrada de pesquisa para o m
elhoram

ento de 
plantas e anim

ais, visando à adaptação à m
udança do clim

a. Adem
ais, na 

realização desta ação, estão incluídos tam
bém

 o desenvolvim
ento de 

projetos de pesquisa aplicados a estudos e indicadores sobre a eficiência 
socioeconôm

ica dos novos SPSABC; aprim
oram

ento do uso de m
odelos 

agroclim
áticos de risco considerando os cenários de m

udança do clim
a; 

realização de estudos para identificar os desafios e oportunidades de 
m

ercado para a com
ercialização dos produtos oriundos dos SPSABC, e; 

realizar estudos para identificar e propor protocolos para agregação de valor 
aos SPSABC via certificação, diferenciação de m

ercado, rotulagem
, 

pagam
entos por serviços am

bientais e crédito de carbono. 

120 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

O
riginal Desenvolvim

ento e aprim
oram

ento de m
étodos de avaliação da 

efetividade da resiliência, da capacidade adaptativa, da produtividade e do 
controle das em

issões de G
EE dos SPSABC. Buscar-se-á gerar, nesta ação, 

elaborar m
étodos e protocolos para a quantificação operacional da m

udança 
no estoque de carbono no solo, com

o resultado de adoção de SPSABC, que 
possam

 ser aplicados no m
onitoram

ento de longo-prazo; identificação, 
seleção ou desenvolvim

ento de indicadores de efetividade da resiliência e da 
capacidade adaptativa dos SPSABC disponíveis; desenvolvim

ento, 
estabelecim

ento ou consolidação de indicadores para m
elhoria da 

qualificação do SPD, quanto à aspectos físicos, quím
icos e biológicos. As 

atividades tam
bém

 abrangerão o desenvolvim
ento de m

étodos que 
proporcionem

 o aprim
oram

ento de inventários e da transparência de dados, 
e; a elaboração de estudos e protocolos para a m

eta-análise de dados de 
inteligência clim

ática para a agricultura, e integração e disponibilização de 
inform

ações estratégicas para o processo de tom
ada de decisão. Sugestão 

Desenvolvim
ento e aprim

oram
ento de m

étodos de avaliação da efetividade 
da resiliência, da capacidade adaptativa, da produtividade e do controle das 
em

issões de G
EE dos SPSABC adotados por agricultores fam

iliares e não-
fam

iliares. Buscar-se á gerar, nesta ação, elaborar m
étodos e protocolos para 

a quantificação operacional da m
udança no estoque de carbono no solo, 

com
o resultado de adoção de SPSABC, que possam

 ser aplicados no 
m

onitoram
ento de longo-prazo; identificação, seleção ou desenvolvim

ento 
de indicadores de efetividade da resiliência e da capacidade adaptativa dos  

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

 
 

SPSABC disponíveis; desenvolvim
ento, estabelecim

ento ou consolidação de 
indicadores para m

elhoria da qualificação do SPD, quanto à aspectos físicos,  
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O
riginal Desenvolvim

ento de tecnologias de m
onitoram

ento e suporte à 
adoção dos SPSABC. As atividades propostas envolvem

 o desenvolvim
ento de 

m
étodos e program

as de zoneam
ento e m

onitoram
ento de pastagens nos 

biom
as brasileiros; protocolos para diagnóstico da adoção dos SPSABC em

 
nível regional, e; indicadores para o m

onitoram
ento da m

elhoria de eficiência 
socioeconôm

ica dos SPSABC. Envolvem
 tam

bém
 o m

apeam
ento para a 

identificação de áreas prioritárias para im
plantação dos SPSABC, levando em

 
conta aptidões e particularidades regionais, bem

 com
o novas ferram

entas 
para iniciativas de m

onitoram
ento da dinâm

ica do uso da terra (TerraClass) 
no setor agropecuário. Sugestão D

esenvolvim
ento de tecnologias de 

m
onitoram

ento e suporte à adoção dos SPSABC por agricultores fam
iliares e 

não-fam
iliares. As atividades propostas envolvem

 o desenvolvim
ento de 

m
étodos e program

as de zoneam
ento e m

onitoram
ento de pastagens nos 

biom
as brasileiros; protocolos para diagnóstico da adoção dos SPSABC em

 
nível regional, e; indicadores para o m

onitoram
ento da m

elhoria de eficiência 
socioeconôm

ica dos SPSABC adotados por agricultores fam
iliares e não-

fam
iliares. Envolvem

 tam
bém

 o m
apeam

ento para a identificação de áreas 
prioritárias para im

plantação dos SPSABC, levando em
 conta aptidões e 

particularidades regionais e da agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, bem
 com

o 
novas ferram

entas para iniciativas de m
onitoram

ento da dinâm
ica do uso da 

terra (TerraClass) no setor agropecuário. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  
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IA 
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U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

O
riginal Am

pliação e fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas 
de aum

ento da resiliência e adaptação. Esta ação visa identificar e/ou 
desenvolver m

etodologias e protocolos sistem
atizados, voltados ao 

m
onitoram

ento da capacidade adaptativa dos SPSABC. Tam
bém

, apoiar e dar 
respaldo científico e m

etodológico à proposição de m
odelo de gestão de 

inteligência clim
ática para agricultura, e estim

ular a criação de um
a rede de 

pesquisa m
ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m

odelo. 
Sugestão Am

pliação e fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas 
de aum

ento da resiliência e adaptação em
 estabelecim

entos agropecuários 
fam

iliares e não-fam
iliares. Esta ação visa identificar e/ou desenvolver 

m
etodologias e protocolos sistem

atizados, voltados ao m
onitoram

ento da 
capacidade adaptativa dos SPSABC. Tam

bém
, apoiar e dar respaldo científico 

e m
etodológico à proposição de m

odelo de gestão de inteligência clim
ática 

para agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, e estim
ular a criação de um

a rede de 
pesquisa m

ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m
odelo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

O
riginal Am

pliação e fortalecim
ento das ações desenvolvidas no âm

bito da 
Plataform

a ABC. Para esta ação, busca-se o desenvolvim
ento de estudos para 

identificar e estabelecer U
RTs representativas em

 âm
bito regional para os 

diferentes tipos de SPSABC, visando o cadastro e sistem
atização das m

esm
as. 

Tam
bém

 se pretende identificar, selecionar e desenvolver m
etodologias e 

protocolos visando a sistem
atização do m

onitoram
ento das em

issões de G
EE 

e capacidade adaptativa dos SPSABC; estim
ular a criação de página 37 / 56 

um
a rede de pesquisa m

ultidisciplinar para m
onitoram

ento da adoção dos 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  sistem
as de integração, com

o form
a de apoio à operacionalização da 

Plataform
a ABC; incentivar a elaboração de estudos técnicos m

icrorregionais 
e regionais para quantificar e qualificar os projetos de biogás, visando o 
m

onitoram
ento do SPSABC M

RPA, e; desenvolver estudos e m
étodos para 

m
onitoram

ento dos com
prom

issos assum
idos internacionalm

ente no 
contexto da N

DC brasileira, e suas subsequentes revisões, e que possam
 ser 

incorporados à Plataform
a ABC. Sugestão Am

pliação e fortalecim
ento das 

ações desenvolvidas no âm
bito da Plataform

a ABC. Para esta ação, busca-se o 
desenvolvim

ento de estudos para identificar e estabelecer U
RTs 

representativas em
 âm

bito regional para os diferentes tipos de SPSABC e por 
tipologia dos estabelecim

entos agropecuários, fam
iliar e não-fam

iliar, 
visando o cadastro e sistem

atização das m
esm

as. Tam
bém

 se pretende 
identificar, selecionar e desenvolver m

etodologias e protocolos visando a 
sistem

atização do m
onitoram

ento das em
issões de G

EE e capacidade 
adaptativa dos SPSABC; estim

ular a criação de um
a rede de pesquisa 

m
ultidisciplinar para m

onitoram
ento da adoção dos sistem

as de integração, 
com

o form
a de apoio à operacionalização da Plataform

a ABC; incentivar a 
elaboração de estudos técnicos m

icrorregionais e regionais para quantificar e 
qualificar os projetos de biogás, visando o m

onitoram
ento do SPSABC M

RPA, 
e; desenvolver estudos e m

étodos para m
onitoram

ento dos com
prom

issos 
assum

idos internacionalm
ente no contexto da N

DC brasileira, e suas 
subsequentes revisões, e que possam

 ser incorporados à Plataform
a ABC 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  
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O
riginal Incentivo à captação de recursos para financiam

ento às pesquisas 
agropecuárias voltadas aos SPSABC. Pretende-se fom

entar a criação de um
 

fundo privado e/ou público-privado, bem
 com

o a captação de recursos 
internacionais, para financiam

ento das dem
ais ações elencadas no eixo de 

P,D&
I. Propõe-se, ainda, estabelecer editais para financiam

ento conjunto de 
pesquisas (m

atching funds), e; identificar lacunas e barreiras tecnológicas que 
dem

andem
 previsibilidade de investim

ento de longo prazo. Sugestão 
Incentivo à captação de recursos para financiam

ento às pesquisas 
agropecuárias voltadas aos SPSABC e para os estabelecim

entos agropecuários 
fam

iliares e não-fam
iliares. Pretende-se fom

entar a criação de um
 fundo 

privado e/ou público privado, bem
 com

o a captação de recursos 
internacionais, para financiam

ento das dem
ais ações elencadas no eixo de 

P,D&
I. Propõe-se, ainda, estabelecer editais para financiam

ento conjunto de 
pesquisas (m

atching funds), e; identificar lacunas e barreiras tecnológicas que 
dem

andem
 previsibilidade de investim

ento de longo prazo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  
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U

ISA, 
DESEN
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LVIM
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Página 104, “Q
uadro 4 – Ações propostas para a Estratégia de Pesquisa, 

Desenvolvim
ento e Inovação, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 4 – 

Ações propostas para a Estratégia de Pesquisa, Desenvolvim
ento e Inovação, 

no âm
bito do ABC+, para a agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

 

120 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Item
 2.5.5, Estratégia de governança, m

onitoram
ento e avaliação, páginas 

105-116: A governança, m
onitoram

ento e avaliação deve considera os 
estabelecim

entos agropecuários por tipologia fam
iliar e não fam

iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
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O
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O
N
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Página 105, ações para os sistem
as da governança do ABC+: O

riginal 
O

peracionalização da Plataform
a M

ulti-institucional de M
onitoram

ento das 
Reduções de G

EE na Agropecuária (Plataform
a ABC), para efetivação do 

acom
panham

ento das em
issões de G

EE resultantes da adoção dos SPSABC. As 
ações de m

onitoram
ento da Plataform

a ABC terão a participação ativa da 
Em

brapa, com
 representação de todas as unidades descentralizadas (U

D). As 
inform

ações advindas da Plataform
a ABC perm

itirão m
onitorar a adoção em

 
áreas dos SPSABC e suas respectivas contribuições em

 m
itigação de G

EE e 
para o aum

ento da resiliência. Cabe ainda à Plataform
a ABC a aplicação de 

m
ecanism

os de M
RV, para o m

onitoram
ento operacional e sistem

atizado do 
estoque de carbono no solo, e a realização do zoneam

ento de áreas 
hom

ogêneas para definição de áreas/propriedades rurais representativas 
para o m

onitoram
ento das m

udanças nos estoques de carbono. A Plataform
a 

ABC tam
bém

 disponibilizará planilhas eletrônicas e aplicativos para que os 
produtores rurais possam

 realizar seus balanços energéticos e de G
EE, com

 
base em

 m
étodos aprovados pelo SIN

ABC. Buscase tam
bém

, neste eixo, 
coordenar os esforços das várias instituições com

prom
etidas em

 aplicar 
parâm

etros e m
etodologias de avaliação e m

étricas da dinâm
ica dos G

EE 
válidas para o setor agropecuário brasileiro; elaborar um

 program
a de 

acom
panham

ento e m
onitoram

ento de pastagens nos biom
as brasileiros; 

treinar extensionistas, consultores e técnicos da iniciativa privada na 
utilização de m

etodologia e ferram
entas de m

onitoram
ento da adoção dos 

SPSABC (AgroTag, G
H

G
, SatVeg, W

ebAm
biente, Carbscan e outros). Sugestão 

O
peracionalização da Plataform

a M
ulti-institucional de M

onitoram
ento das 

Reduções de G
EE na Agropecuária (Plataform

a ABC), para efetivação do 
acom

panham
ento das em

issões de G
EE resultantes da adoção dos SPSABC. As 

ações de m
onitoram

ento da Plataform
a ABC terão a participação ativa da 

Em
brapa, com

 representação de todas as unidades descentralizadas (U
D). As 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  inform
ações advindas da Plataform

a ABC perm
itirão m

onitorar a adoção em
 

áreas dos SPSABC e suas respectivas contribuições em
 m

itigação de G
EE e 

para o aum
ento da resiliência. Cabe ainda à Plataform

a ABC a aplicação de 
m

ecanism
os de M

RV, para o m
onitoram

ento operacional e sistem
atizado do 

estoque de carbono no solo, e a realização do zoneam
ento de áreas 

hom
ogêneas para definição de áreas/propriedades rurais fam

iliares e não-
fam

iliares representativas para o m
onitoram

ento das m
udanças nos estoques 

de carbono. A Plataform
a ABC tam

bém
 disponibilizará planilhas eletrônicas e 

aplicativos para que os produtores rurais fam
iliares e não-fam

iliares possam
 

realizar seus balanços energéticos e de G
EE, com

 base em
 m

étodos 
aprovados pelo SIN

ABC. Busca-se tam
bém

, neste eixo, coordenar os esforços 
das várias instituições com

prom
etidas em

 aplicar parâm
etros e m

etodologias 
de avaliação e m

étricas da dinâm
ica dos G

EE válidas para o setor 
agropecuário brasileiro; elaborar um

 program
a de acom

panham
ento e 

m
onitoram

ento de pastagens nos biom
as brasileiros, levando em

 
consideração tam

bém
 as particularidades da Agricultura Fam

iliar; treinar 
extensionistas, consultores e técnicos da iniciativa privada na utilização de 
m

etodologia e ferram
entas de m

onitoram
ento da adoção dos SPSABC 

(AgroTag, G
H

G
, SatVeg, W

ebAm
biente, Carbscan e outros), que adaptados 

tam
bém

 as especificidades dos agricultores fam
iliares. 
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O
riginal Aperfeiçoam

ento da interação com
 o Sistem

a de O
perações do 

Crédito Rural e do Proagro (SICO
R). U

m
a das principais atividades nessa ação, 

é estim
ular o estabelecim

ento de parceria com
 o SICO

R, para que os dados 
das propriedades rurais que utilizam

 crédito para adoção de SPSABC sejam
 

disponibilizados ao SIN
ABC. U

m
a proposta de m

etodologia de 
m

onitoram
ento do Program

a ABC deverá ser subm
etida ao SIN

ABC, assim
 

com
o, estudos bianuais relacionados a adoção do SPSABC, com

 base nas 
linhas de crédito voltadas ao seu financiam

ento, e um
 relatório anual com

 os 
dados de execução da linha de crédito do Program

a ABC. Sugestão 
Aperfeiçoam

ento da interação com
 o Sistem

a de O
perações do Crédito Rural 

e do Proagro (SICO
R). U

m
a das principais atividades nessa ação, é estim

ular o 
estabelecim

ento de parceria com
 o SICO

R, para que os dados das 
propriedades rurais fam

iliares e nãofam
iliares que utilizam

 crédito para 
adoção de SPSABC sejam

 disponibilizados ao SIN
ABC. U

m
a proposta de 

m
etodologia de m

onitoram
ento do Program

a ABC deverá ser subm
etida ao 

SIN
ABC, assim

 com
o, estudos bianuais relacionados a adoção do SPSABC, com

 
base nas linhas de crédito voltadas ao seu financiam

ento, e um
 relatório 

anual com
 os dados de execução da linha de crédito do Program

a ABC. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

O
riginal Consolidação, sistem

atização e avaliação dos resultados de execução 
do ABC+ via Sistem

a Integrado de Inform
ação do Plano ABC (SIN

ABC). As 
atividades previstas nessa ação visam

 subsidiar o SIN
ABC na sistem

atização 
dos resultados oriundos do SIG

ABC, Plataform
a ABC e SICO

R, e subm
issão ao 

das m
etodologias utilizadas e inform

ações ao CTABC. Será elaborado o m
arco 

conceitual de adaptação na agropecuária, e estabelecido indicadores com
 

vistas à identificação e avaliação das estratégias de adaptação e da 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  capacidade adaptativa dos SPSABC, tam
bém

 aplicável às cadeias produtivas 
da agropecuária. Sugestão Consolidação, sistem

atização e avaliação dos 
resultados de execução do ABC+ via Sistem

a Integrado de Inform
ação do 

Plano ABC (SIN
ABC). As atividades previstas nessa ação visam

 subsidiar o 
SIN

ABC na sistem
atização dos resultados oriundos do SIG

ABC, Plataform
a 

ABC e SICO
R, e subm

issão das m
etodologias utilizadas e inform

ações ao 
CTABC. Será elaborado o m

arco conceitual de adaptação na agropecuária, e 
estabelecido indicadores com

 vistas à identificação e avaliação das estratégias 
de adaptação e da capacidade adaptativa dos SPSABC, tam

bém
 aplicável às 

cadeias produtivas da agropecuária fam
iliar e não fam

iliar. 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

O
riginal M

onitoram
ento do ABC+ pela Com

issão Executiva N
acional do Plano 

ABC (CEN
ABC). O

 CEN
ABC é o único responsável pela página 42 / 56 

divulgação oficial dos resultados alcançados pelo setor agropecuário 
brasileiro em

 seus esforços de controle das em
issões de G

EE, adaptação à 
m

udança do clim
a, e contribuição para o cum

prim
ento dos com

prom
issos 

brasileiros junto à U
N

FCCC. Além
 disso, com

pete ao m
esm

o avaliar o 
cum

prim
ento das m

etas e com
prom

issos estabelecidos no ABC+, e propor 
m

etodologia de aperfeiçoam
ento do m

onitoram
ento e acom

panham
ento de 

sua im
plem

entação. Sugestão M
onitoram

ento do ABC+ pela Com
issão 

Executiva N
acional do Plano ABC (CEN

ABC). O
 CEN

ABC é o único responsável 
pela divulgação oficial dos resultados alcançados pelo setor agropecuário 
brasileiro em

 seus esforços de controle das em
issões de G

EE, adaptação à 
m

udança do clim
a, e contribuição para o cum

prim
ento dos com

prom
issos 

brasileiros junto à U
N

FCCC. Além
 disso, com

pete ao m
esm

o avaliar o 
cum

prim
ento das m

etas e com
prom

issos estabelecidos no ABC+, e propor 
m

etodologia de aperfeiçoam
ento do m

onitoram
ento e acom

panham
ento de 

sua im
plem

entação, de acordo com
 as particularidades da agricultura fam

iliar 
e não-fam

iliar 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Página 108, “Q
uadro 5 – Ações propostas para a Estratégia de G

overnança, 
M

onitoram
ento e Avaliação no âm

bito, no âm
bito do ABC+.” Sugestão: 

Q
uadro 5 – Ações propostas para a Estratégia de G

overnança, 
M

onitoram
ento e Avaliação, no âm

bito do ABC+, para a agricultura fam
iliar e 

não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 



  

120 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 Item

 2.5.6, Program
a de valoração e reconhecim

ento, páginas 117-118: O
 

program
a de valoração e reconhecim

ento poderia adotar a concessão de 
Selos aos agricultores fam

iliares e não-fam
iliares, inform

ando que a produção 
recebe apoio do Plano ABC+ ou que seja um

a produção baseada na 
Agricultura de Baixo Carbono. O

riginal O
 Program

a de Valoração e 
Reconhecim

ento é um
a nova estratégia para ABC+, e está relacionado ao 

objetivo de criar e fortalecer m
ecanism

os que possibilitem
 o reconhecim

ento 
e valorização dos produtores que adotam

 sistem
as, práticas, produtos e 

processos de produção sustentáveis (SPSABC) em
 suas propriedades. 

Sugestão O
 Program

a de Valoração e Reconhecim
ento é um

a nova estratégia 
para ABC+, e está relacionado ao objetivo de criar e fortalecer m

ecanism
os 

que possibilitem
 o reconhecim

ento e valorização dos produtores fam
iliares e 

não-fam
iliares que adotam

 sistem
as, práticas, produtos e processos de 

produção sustentáveis (SPSABC) em
 suas propriedades. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 Página 117, as ações propostas são: O

riginal Realizar diagnóstico para 
identificar critérios e m

ecanism
os para reconhecim

ento e valorização dos 
produtores, organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os SPSABC. O
 

diagnóstico será im
portante para apoiar o desenvolvim

ento e incentivar o uso 
de m

ecanism
os para reconhecim

ento e valorização da propriedade, 
produtores, organizações e produtos oriundos de SPSABC, garantindo, assim

, 
que os critérios e os m

ecanism
os sejam

 apropriados para cada situação. 
Sugestão Realizar diagnóstico para identificar critérios e m

ecanism
os para 

reconhecim
ento e valorização dos produtores fam

iliares e não fam
iliares, 

organizações, produtos e propriedades que utilizam
 os SPSABC. O

 diagnóstico 
será im

portante para apoiar o desenvolvim
ento e incentivar o uso de 

m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização da propriedade, produtores 

fam
iliares e não-fam

iliares, organizações e produtos oriundos de SPSABC, 
garantindo, assim

, que os critérios e os m
ecanism

os sejam
 apropriados para 

cada situação. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 O

riginal Apoiar o desenvolvim
ento e incentivar o uso de m

ecanism
os para 

reconhecim
ento e valorização de propriedades, produtores, organizações e 

produtos oriundos de SPSABC. U
m

a vez feita a identificação dos critérios e 
m

ecanism
os m

ais apropriados, o apoio ao desenvolvim
ento e incentivo de 

m
ecanism

os m
ais eficientes de reconhecim

ento e valorização poderão ser 
im

plem
entados com

 m
aior sucesso. Sugestão Apoiar o desenvolvim

ento e 
incentivar o uso de m

ecanism
os para reconhecim

ento e valorização de 
propriedades, produtores fam

iliares e não-fam
iliares, organizações e 

produtos oriundos de SPSABC. U
m

a vez feita a identificação dos critérios e 
m

ecanism
os m

ais apropriados, o apoio ao desenvolvim
ento e incentivo de 

m
ecanism

os m
ais eficientes de reconhecim

ento e valorização poderão ser 
im

plem
entados com

 m
aior sucesso, tais com

o selos, certificados ou outros 
instrum

entos de com
unicação da adoção da Agricultura de Baixo Carbono. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 O

riginal O
portunizar a integração entre os G

G
E e os fóruns estaduais de 

indicação geográfica e m
arca coletiva. O

 desenvolvim
ento e apoio aos 

m
ecanism

os de reconhecim
ento e valorização da propriedade, produtores, 

organizações e produtos oriundos de SPSABC serão favorecidos com
 a 

interação entre os G
G

E e os fóruns estaduais de indicação geográfica e m
arca 

coletiva. Sugestão O
portunizar a integração entre os G

G
E e os fóruns 

estaduais de indicação geográfica e m
arca coletiva. O

 desenvolvim
ento e 

apoio aos m
ecanism

os de reconhecim
ento e valorização da propriedade, 

produtores fam
iliares e não-fam

iliares, organizações e produtos oriundos de 
SPSABC serão favorecidos com

 a interação entre os G
G

E e os fóruns estaduais 
de indicação geográfica e m

arca coletiva. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 Página 118, “Q

uadro 6 – Ações propostas para Program
a de Valoração e 

Reconhecim
ento, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 6 – Ações propostas 

para Program
a de Valoração e Reconhecim

ento, no âm
bito do ABC+, para a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

Item
 2.5.7, Estratégia de inteligência em

 gestão de riscos clim
áticos, páginas 

119-123: É preciso incluir as especificidades da Agricultura Fam
iliar na 

execução desta estratégia. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

prevenção de perdas e danos e aum
ento da resiliência dos SPSABC. Essa ação 

contem
pla a instauração de sinergia entre o ABC+ e dem

ais políticas federais 
e estaduais, para identificação de áreas potenciais prioritárias para 
im

plem
entação dos SPSABC. Inclui o apoio à sistem

atização de dados 
relacionados à aptidão regional, incluindo cenários individuais de 
vulnerabilidade das culturas e dos SPSABC. Para isto, prevê-se a integração de 
m

apas de vulnerabilidade e risco clim
ático, para im

plem
entar e adequar os 

SPSABC às características locais e previsões de alterações clim
áticas. A 

integração de cenários clim
áticos futuros regionalizados e globais, portanto, 

servirá para a análise de vulnerabilidade das culturas agrícolas e tom
ada de 

decisão. Deverão ser criados ou aprim
orados instrum

entos de 
m

onitoram
ento e governança de dados de inteligência e risco clim

ático, para 
uso pelos produtores rurais, com

 vistas a garantir m
aior resiliência e 

capacidade adaptativa dos sistem
as de produção. Esse aperfeiçoam

ento 
deverá unificar e organizar as atividades e a divulgação de produtos 
m

eteorológicos, de form
a a elim

inar som
bream

ento de ações por órgão do 
G

overno Federal, com
o no caso do Sistem

a N
acional de M

eteorologia (SN
M

). 
A criação de um

a plataform
a com

 vistas a concentrar as inform
ações 

agrom
eteorológicas e de produtos do IN

M
ET e parceiros, possibilitará o 

acom
panham

ento das condições clim
áticas nas áreas agropecuárias, e 

respectivas projeções de safra. Ainda no intuito de aprim
orar os instrum

entos 
de m

onitoram
ento e governança, deverá ser incorporada ao Sistem

a de 
Análise de Risco de Pragas (ARP) a projeção de cenários e detecção de 
tendências de agravam

ento de problem
as fitossanitários em

 função das 
m

udanças clim
áticas. A am

pliação e o aperfeiçoam
ento dos estudos de 

zoneam
ento agrícola de risco clim

ático (ZARC), em
 sinergia com

 o ABC+, 
im

pulsionará a adaptação e/ou o desenvolvim
ento de m

etodologias de 
m

odelagem
 para a quantificação sistem

ática de risco por faixa de 
produtividade (ZarcPro), com

 vistas a produzir inform
ações úteis para a 

precificação do Program
a de G

arantia da Atividade Agropecuária  
(Proagro) e de Seguros Rurais para diferentes níveis de cobertura, perfis de 
produtores e regiões. O

utra form
a de apoio ao sinergism

o entre o ZARC e o 
ABC+, será o desenvolvim

ento e aplicação de m
etodologias para a avaliação 

de sistem
as de produção resilientes, m

enos suscetíveis aos eventos 
m

eteorológicos adversos, indicando ou estim
ulando a adoção de tecnologias 

adequadas e adaptadas a diversidade regional brasileira. Propõe-se tam
bém

, 
a integração e disponibilização de inform

ações estratégicas para o processo 
de tom

ada de decisão e m
etaanálises por núcleo, que será discutido com

o 
m

odelo de gestão de dados para a inteligência clim
ática para agricultura. É 

previsto, ainda, a am
pliação da articulação entre institutos e órgãos do 

M
APA, e de outros m

inistérios, para a integração de seus sistem
as de 

inform
ações e produtos, considerando a natureza m

ulti-setorial e m
ulti-

escalar dos desafios envolvidos na governança nacional, estadual e 
m

esorregional. Isto facilitará o acom
panham

ento das condições de segurança 
alim

entar e hídrica na agropecuária, em
 particular nos seus aspectos 

socioeconôm
icos, edáficos e am

bientais, visando a tom
ada de decisão para 

im
plantação de SPSABC. Sugestão Estím

ulo à integração e disponibilidade de 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  inform
ações de inteligência e risco clim

ático, para prevenção de perdas e 
danos e aum

ento da resiliência dos SPSABC. Essa ação contem
pla a 

instauração de sinergia entre o ABC+ e dem
ais políticas federais e estaduais, 

para identificação de áreas potenciais prioritárias para im
plem

entação dos 
SPSABC. Inclui o apoio à sistem

atização de dados relacionados à aptidão 
regional, incluindo cenários individuais de vulnerabilidade das culturas e dos 
SPSABC. Para isto, prevêse a integração de m

apas de vulnerabilidade e risco 
clim

ático, para im
plem

entar e adequar os SPSABC às características locais e 
previsões de alterações clim

áticas. A integração de cenários clim
áticos 

futuros regionalizados e globais, portanto, servirá para a análise de 
vulnerabilidade das culturas agrícolas e tom

ada de decisão, que considere 
tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar. Deverão ser criados ou 
aprim

orados instrum
entos de m

onitoram
ento e governança de dados de 

inteligência e risco clim
ático, para uso pelos produtores rurais fam

iliares e 
não-fam

iliares, com
 vistas a garantir m

aior resiliência e capacidade adaptativa 
dos sistem

as de produção. Esse aperfeiçoam
ento deverá unificar e organizar 

as atividades e a divulgação de produtos m
eteorológicos,  

 
 

de form
a a elim

inar som
bream

ento de ações por órgão do G
overno Federal, 

com
o no caso do Sistem

a N
acional de M

eteorologia (SN
M

). A criação de um
a   

 
 

 
 

120 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

O
riginal Proposição de um

 m
odelo de gestão de inteligência clim

ática para a 
integração de inform

ações e sistem
as de análise da página 49 / 56 resiliência, 

capacidade adaptativa e m
onitoram

ento de risco dos SPSABC. A discussão e 
definição de m

odelo adequado de gestão em
basado em

 núcleo de 
inteligência clim

ática na agricultura prevê a articulação, conexão e 
intercâm

bio estruturado de inform
ações com

 outros sistem
as de 

m
onitoram

ento e análise de risco e adaptação no setor agropecuário e de sua 
interface com

 os dem
ais setores. Pretende-se, ainda, desenvolver análises 

para integrar inform
ações relacionadas ao risco, vulnerabilidade, adequação 

am
biental, aum

ento de resiliência e capacidade adaptativa prom
ovidos pelos 

SPSABC nos biom
as brasileiros. Sugestão Proposição de um

 m
odelo de gestão 

de inteligência clim
ática para a integração de inform

ações e sistem
as de 

análise da resiliência, capacidade adaptativa e m
onitoram

ento de risco dos 
SPSABC. A discussão e definição de m

odelo adequado de gestão em
basado 

em
 núcleo de inteligência clim

ática na agricultura prevê a articulação, 
conexão e intercâm

bio estruturado de inform
ações com

 outros sistem
as de 

m
onitoram

ento e análise de risco e adaptação no setor agropecuário e de sua 
interface com

 os dem
ais setores, além

 do reconhecim
ento das 

especificidades da agricultura fam
iliar. Pretende-se, ainda, desenvolver 

análises para integrar inform
ações relacionadas ao risco, vulnerabilidade, 

adequação am
biental, aum

ento de resiliência e capacidade adaptativa 
prom

ovidos pelos SPSABC nos biom
as brasileiros. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

Página 121, “Q
uadro 7 – Ações propostas para Estratégia de Inteligência em

 
G

estão de Risco Clim
ático, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 7 – Ações 

propostas para Estratégia de Inteligência em
 G

estão de Risco Clim
ático, no 

âm
bito do ABC+, em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-
fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 



  

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

Item
 2.5.8, Program

a de cooperação estratégia, páginas 124-127: Item
 2.5.9, 

Estratégia de com
unicação e sensibilização, páginas 128-130: O

riginal A  
Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia todos os eixos 

estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do ABC+ e 
sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, extensionistas, 
projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais, associações de 
classe, pesquisadores, docentes, form

adores de opinião, público 
internacional, financiadores de projetos de cooperação, entre outros. Prevê 
ações de cunho nacional e internacional, para m

elhoria da im
agem

 do País. 
Sugestão A Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia 

todos os eixos estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do 
ABC+ e sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais 
fam

iliares e não-fam
iliares, associações de classe, pesquisadores, docentes, 

form
adores de opinião, público internacional, financiadores de projetos de 

cooperação, consum
idores, entre outros. Prevê ações de cunho nacional e 

internacional, para m
elhoria da im

agem
 do País 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

O
 ABC+ deve adotar um

a estratégia de com
unicação e sensibilização que 

incorpore as especificidades dos produtores fam
iliares e não-fam

iliares, além
 

de incluir os consum
idores dom

ésticos e internacionais. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

Página 128, ações para execução da estratégia de com
unicação e 

sensibilização: O
riginal Com

unicação e divulgação do ABC+ em
 diferentes 

âm
bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um

 Plano de Com
unicação 

Estratégica do ABC+, com
 vistas à sistem

atização e planejam
ento das 

atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus resultados. N
este, estarão 

contem
plados eventos e ações estratégicas a serem

 executadas ao longo da 
vigência do ABC+. Tam

bém
, a criação de selo de reconhecim

ento aos estados 
que m

ais apoiam
 o ABC+ e aos produtores, organizações, produtos e 

propriedades que utilizam
 os SPSABC. Sugestão Com

unicação e divulgação do 
ABC+ em

 diferentes âm
bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um

 Plano 
de Com

unicação Estratégica do ABC+, com
 vistas à sistem

atização e 
planejam

ento das atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  Página 119, ações para execução da estratégia: O
riginal Estím

ulo à 
integração e disponibilidade de inform

ações de inteligência e risco 
clim

ático, para  
 

resultados. N
este, estarão contem

plados eventos e ações estratégicas a 
serem

 executadas ao longo da vigência do ABC+. Tam
bém

, a criação de selo 
de reconhecim

ento aos estados que m
ais apoiam

 o ABC+ e aos produtores 
fam

iliares e não fam
iliares, organizações, produtos e propriedades que 

utilizam
 os SPSABC. 



  

 

120 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

O
riginal Sensibilização dos atores-chave para a internalização do ABC+ em

 
diferentes âm

bitos e públicos. Pretende-se potencializar a utilização das 
m

ídias sociais para dissem
inação de inform

ações sobre o ABC+. Para tal, 
serão criados canais de com

unicação específicos para o ABC+, e elaborados 
m

ateriais com
 linguagem

 adequada para as diferentes plataform
as. Tam

bém
 

se prevê a realização de eventos de divulgação do ABC+, e publicações, 
vídeos, áudios sobre tem

as específicos (SPSABC, gestão de negócio do 
em

preendim
ento rural, Program

a ABC+, entre outros). Atividades específicas, 
direcionadas aos 27 G

G
E, tam

bém
 serão realizadas. Sugestão Sensibilização 

dos atores-chave para a internalização do ABC+ em
 diferentes âm

bitos e 
públicos. Pretende-se potencializar a utilização das m

ídias sociais para 
dissem

inação de inform
ações sobre o ABC+. Para tal, serão criados canais de 

com
unicação específicos para o ABC+, e elaborados m

ateriais com
 linguagem

 
adequada para as diferentes plataform

as. Tam
bém

 se prevê a realização de 
eventos de divulgação do ABC+, e publicações, vídeos, áudios sobre tem

as 
específicos (SPSABC, gestão de negócio do em

preendim
ento rural, Program

a 
ABC+, entre outros). Atividades específicas, direcionadas aos 27 G

G
E, tam

bém
 

serão realizadas 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

O
 uso das m

ídias sociais é im
portante, m

as não podem
os ignorar que o 

acesso à internet na área rural é ausente ou com
 difícil conexão. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

Página 129, “Q
uadro 9 – Ações propostas para Estratégia de Com

unicação e 
Sensibilização, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 9 – Ações propostas 

para Estratégia de Com
unicação e Sensibilização, no âm

bito do ABC+, para 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Item
 2.5.8, Program

a de cooperação estratégia, páginas 124-127: Item
 2.5.9, 

Estratégia de com
unicação e sensibilização, páginas 128-130: O

riginal A  
Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia todos os eixos 

estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do ABC+ e 
sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, extensionistas, 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 



  projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais, associações de 
classe, pesquisadores, docentes, form

adores de opinião, público 
internacional, financiadores de projetos de cooperação, entre outros. Prevê 
ações de cunho nacional e internacional, para m

elhoria da im
agem

 do País. 
Sugestão A Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia 

todos os eixos estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do 
ABC+ e sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais 
fam

iliares e não-fam
iliares, associações de classe, pesquisadores, docentes, 

form
adores de opinião, público internacional, financiadores de projetos de 

cooperação, consum
idores, entre outros. Prevê ações de cunho nacional e 

internacional, para m
elhoria da im

agem
 do País 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

O
 ABC+ deve adotar um

a estratégia de com
unicação e sensibilização que 

incorpore as especificidades dos produtores fam
iliares e não-fam

iliares, além
 

de incluir os consum
idores dom

ésticos e internacionais. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Página 128, ações para execução da estratégia de com
unicação e 

sensibilização: O
riginal Com

unicação e divulgação do ABC+ em
 diferentes 

âm
bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um

 Plano de Com
unicação 

Estratégica do ABC+, com
 vistas à sistem

atização e planejam
ento das 

atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus resultados. N
este, estarão 

contem
plados eventos e ações estratégicas a serem

 executadas ao longo da 
vigência do ABC+. Tam

bém
, a criação de selo de reconhecim

ento aos estados 
que m

ais apoiam
 o ABC+ e aos produtores, organizações, produtos e 

propriedades que utilizam
 os SPSABC. Sugestão Com

unicação e divulgação do 
ABC+ em

 diferentes âm
bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um

 Plano 
de Com

unicação Estratégica do ABC+, com
 vistas à sistem

atização e 
planejam

ento das atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus 
resultados. N

este, estarão contem
plados eventos e ações estratégicas a 

serem
 executadas ao longo da vigência do ABC+. Tam

bém
, a criação de selo 

de reconhecim
ento aos estados que m

ais apoiam
 o ABC+ e aos produtores 

fam
iliares e não fam

iliares, organizações, produtos e propriedades que 
utilizam

 os SPSABC. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

O
riginal Sensibilização dos atores-chave para a internalização do ABC+ em

 
diferentes âm

bitos e públicos. Pretende-se potencializar a utilização das 
m

ídias sociais para dissem
inação de inform

ações sobre o ABC+. Para tal, 
serão criados canais de com

unicação específicos para o ABC+, e elaborados 
m

ateriais com
 linguagem

 adequada para as diferentes plataform
as. Tam

bém
 

se prevê a realização de eventos de divulgação do ABC+, e publicações, 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 



  vídeos, áudios sobre tem
as específicos (SPSABC, gestão de negócio do 

em
preendim

ento rural, Program
a ABC+, entre outros). Atividades específicas, 

direcionadas aos 27 G
G

E, tam
bém

 serão realizadas. Sugestão Sensibilização 
dos atores-chave para a internalização do ABC+ em

 diferentes âm
bitos e 

públicos. Pretende-se potencializar a utilização das m
ídias sociais para 

dissem
inação de inform

ações sobre o ABC+. Para tal, serão criados canais de 
com

unicação específicos para o ABC+, e elaborados m
ateriais com

 linguagem
 

adequada para as diferentes plataform
as. Tam

bém
 se prevê a realização de 

eventos de divulgação do ABC+, e publicações, vídeos, áudios sobre tem
as 

específicos (SPSABC, gestão de negócio do em
preendim

ento rural, Program
a 

ABC+, entre outros). Atividades específicas, direcionadas aos 27 G
G

E, tam
bém

 
serão realizadas 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

O
 uso das m

ídias sociais é im
portante, m

as não podem
os ignorar que o 

acesso à internet na área rural é ausente ou com
 difícil conexão. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Página 129, “Q
uadro 9 – Ações propostas para Estratégia de Com

unicação e 
Sensibilização, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 9 – Ações propostas 

para Estratégia de Com
unicação e Sensibilização, no âm

bito do ABC+, para 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Item
 2.5.1, Program

a de Estím
ulo à Adoção e M

anutenção dos SPSABC, 
páginas 78-87: Página 78, parágrafo segundo, que apresenta os dois objetivos 
específicos do Program

a de estím
ulo à adoção e m

anutenção dos SPSABC: 
O

riginal M
anter o estím

ulo à adoção e m
anutenção de sistem

as 
agropecuários conservacionistas e sustentáveis de produção, e; Sugestão 
M

anter o estím
ulo à adoção e m

anutenção de sistem
as agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliares, conservacionistas e sustentáveis de produção, e 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

O
riginal Fom

entar a agropecuária integrada à paisagem
, de form

a a incentivar 
a regularização am

biental das propriedades rurais e a produção m
ais 

sustentável em
 áreas de uso agrícola, e de preferência já abertas ou 

antropizadas. Sugestão Fom
entar a agropecuária fam

iliar e não-fam
iliar 

integrada à paisagem
 e baseada em

 serviços ecossistêm
icos, de form

a a 
incentivar a regularização am

biental das propriedades rurais e a produção 
m

ais sustentável em
 áreas de uso agrícola, e de preferência já abertas ou 

antropizadas. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Página 78, parágrafo quarto: “Para alcançar os resultados previstos nesse 
Program

a, foram
 propostas cinco ações, e respectivas atividades, quais:” 

O
riginal  

Apoio aos G
rupos G

estores Estaduais (G
EE) na atualização e execução dos 

Planos de Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação 

dos G
G

E nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de 
seus PAE. Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de 

reestruturação da governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões 
brasileiras. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos para estim

ular e 
apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. Sugestão Apoio aos G

rupos 
G

estores Estaduais (G
EE) na atualização e execução dos Planos de Ação 

Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E nos 

estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar. Adem
ais, serão 

prom
ovidos encontros periódicos para estim

ular e apoiar os G
G

E na execução 
dos seus PAE. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

O
riginal: Consolidação de um

a estratégia de m
anutenção e aperfeiçoam

ento 
dos SPSABC. N

esta, serão prom
ovidos debates técnicos m

ultiatores, com
 

vistas à atualização e aperfeiçoam
ento dos SPSABC, para prom

oção da sua 
adoção e m

anutenção no território nacional. Tam
bém

 serão consideradas as 
indicações de novos SPSABC, para serem

 validados e recom
endados para 

inclusão no ABC+, m
ediante processo sistem

atizado e contínuo. Sugestão: 
Consolidação de um

a estratégia de m
anutenção e aperfeiçoam

ento dos 
SPSABC. N

esta, serão prom
ovidos debates técnicos m

ultiatores, com
 vistas à 

atualização e aperfeiçoam
ento dos SPSABC, para prom

oção da sua adoção e 
m

anutenção no território nacional, que considere tam
bém

 as especificidades 
da Agricultura Fam

iliar. Tam
bém

 serão consideradas as indicações de novos 
SPSABC, adaptados a realidade da Agricultura Fam

iliar e não-fam
iliar, para 

serem
 validados e recom

endados para inclusão no ABC+, m
ediante processo 

sistem
atizado e contínuo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

O
riginal: Consolidação de um

a estratégia de m
anutenção e aperfeiçoam

ento 
dos SPSABC. N

esta, serão prom
ovidos debates técnicos m

ultiatores, com
 

vistas à atualização e aperfeiçoam
ento dos SPSABC, para prom

oção da sua 
adoção e m

anutenção no território nacional. Tam
bém

 serão consideradas as 
indicações de novos SPSABC, para serem

 validados e recom
endados para 

inclusão no ABC+, m
ediante processo sistem

atizado e contínuo. Sugestão: 
Consolidação de um

a estratégia de m
anutenção e aperfeiçoam

ento dos 
SPSABC. N

esta, serão prom
ovidos debates técnicos m

ultiatores, com
 vistas à 

atualização e aperfeiçoam
ento dos SPSABC, para prom

oção da sua adoção e 
m

anutenção no território nacional, que considere tam
bém

 as especificidades 
da Agricultura Fam

iliar. Tam
bém

 serão consideradas as indicações de novos 
SPSABC, adaptados a realidade da Agricultura Fam

iliar e não-fam
iliar, para 

serem
 validados e recom

endados para inclusão no ABC+, m
ediante processo 

sistem
atizado e contínuo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Página 80, parágrafo prim
eiro: O

riginal Q
uadro 1 – Ações propostas para o 

Program
a de estím

ulo à adoção e m
anutenção dos SPSABC, no âm

bito do 
ABC+. Sugestão Q

uadro 1 – Ações propostas para o Program
a de estím

ulo à 
adoção e m

anutenção dos SPSABC, no âm
bito do ABC+, em

 estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

Item
 2.5.2, Estratégia de assistência técnica e gerencial, capacitação e 

transferência de tecnologia, páginas 88-91: Página 88, parágrafo segundo: 
O

riginal: Pretende-se que a execução desta estratégia aporte resultados 
transform

adores ao ABC+, com
 técnicos treinados e atuando à cam

po na 
am

pliação do núm
ero de estabelecim

entos agropecuários que adotam
 os 

SPSABC e m
antém

 sua produção baseada nos m
esm

os, tendo em
 vista os 

ganhos produtivos, econôm
icos, am

bientais e sociais resultantes. Sugestão: 
Pretende-se que a execução desta estratégia aporte resultados 
transform

adores ao ABC+, com
 técnicos treinados e atuando à cam

po na 
am

pliação do núm
ero de estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares que adotam

 os SPSABC e m
antém

 sua produção baseada nos 
m

esm
os, tendo em

 vista os ganhos produtivos, econôm
icos, am

bientais e 
sociais resultantes 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

 

120 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 

Item
 2.5.2, Estratégia de assistência técnica e gerencial, capacitação e 

transferência de tecnologia, páginas 88-91: Página 88, parágrafo segundo: 
O

riginal: Pretende-se que a execução desta estratégia aporte resultados 
transform

adores ao ABC+, com
 técnicos treinados e atuando à cam

po na 
am

pliação do núm
ero de estabelecim

entos agropecuários que adotam
 os 

SPSABC e m
antém

 sua produção baseada nos m
esm

os, tendo em
 vista os 

ganhos produtivos, econôm
icos, am

bientais e sociais resultantes. Sugestão: 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  

tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  
Pretende-se que a execução desta estratégia aporte resultados 
transform

adores ao ABC+, com
 técnicos treinados e atuando à cam

po na 
am

pliação do núm
ero de estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares que adotam

 os SPSABC e m
antém

 sua produção baseada nos 
m

esm
os, tendo em

 vista os ganhos produtivos, econôm
icos, am

bientais e 
sociais resultantes 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

O
riginal: Apoio à im

plantação, expansão e sistem
atização de U

nidades de 
Referência Tecnológica (U

RT) para os SPSABC. Esta ação será baseada em
 

diagnósticos já existentes sobre a situação e distribuição de U
RT no território 

nacional, e os G
G

E auxiliarão no estabelecim
ento das prioridades de suas 

respectivas U
F. A instalação e m

anutenção de U
RTs que levem

 em
 conta as 

especificidades de cada região é um
a das ações fundam

entais para a difusão 
dos SPSABC nos diferentes biom

as, e para que se possa am
pliar o núm

ero de 
produtores rurais que as adotam

. Sugestão: Apoio à im
plantação, expansão e 

sistem
atização de U

nidades de Referência Tecnológica (U
RT) para os SPSABC 

fam
iliares e não-fam

iliares. Esta ação será baseada em
 diagnósticos já 

existentes sobre a situação e distribuição de U
RT no território nacional, 

considerando as particularidades dos estabelecim
entos agropecuários 

fam
iliares e não-fam

iliar, e os G
G

E auxiliarão no estabelecim
ento das 

prioridades de suas respectivas U
F. A instalação e m

anutenção de U
RTs que 

levem
 em

 conta as especificidades de cada região e da Agricultura Fam
iliar e 

não-fam
iliar é um

a das ações fundam
entais para a difusão dos SPSABC nos 

diferentes biom
as, e para que se possa am

pliar o núm
ero de produtores 

rurais que as adotam
. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

O
riginal: Difusão dos SPSABC para técnicos, extensionistas, projetistas, 

agentes/analistas financeiros e produtores rurais. Prevê-se a realização de 
eventos de divulgação dos SPSABC, assim

 com
o para capacitação de técnicos 

e sensibilização de produtores rurais quanto a aspectos direta e 
indiretam

ente ligados aos SPSABC (bases estratégicas, im
plantação e 

m
anutenção, gestão, finanças verdes, entre outros). Sugestão: Difusão dos 

SPSABC para técnicos, extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros e produtores rurais fam

iliares e não fam
iliares. Prevê-se a 

realização de eventos de divulgação dos SPSABC, assim
 com

o para 
capacitação de técnicos e sensibilização de produtores rurais fam

iliares e não-
fam

iliares quanto a aspectos direta e indiretam
ente ligados aos SPSABC 

(bases estratégicas, im
plantação e m

anutenção, gestão, finanças verdes, 
entre outros). 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

Página 89, parágrafo prim
eiro: O

riginal Q
uadro 2 – Ações propostas para a 

estratégia de Assistência Técnica e G
erencial, Capacitação e Transferência de 

tecnologia, no âm
bito do ABC+. Sugestão Q

uadro 2 – Ações propostas para a 
estratégia de Assistência Técnica e G

erencial, Capacitação e Transferência de 
tecnologia, no âm

bito do ABC+, para agricultores fam
iliares e não-fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Item
 2.5.3, Program

a de Acesso à Credito e Financiam
entos, páginas 92-99: 

Página 92, parágrafo terceiro: “Para sua obtenção, o projeto técnico necessita 
ser analisado pelo banco, o que exige de analistas/agentes financeiros 
habilidade em

 verificar determ
inados critérios técnicos necessários. Para tal, 

um
a assistência técnica adequada na hora da elaboração do projeto é um

 
fator favorável para a sua análise.” O

bservação: Com
o o acesso ao crédito e 

ao financiam
ento exige a apresentação de projeto técnico, o ABC+ deveria 

incorporar assistência técnica adequada para agricultores fam
iliares e não-

fam
iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 92, ações para executar o program
a de acesso à crédito e 

financiam
entos: O

riginal Fom
ento à tom

ada de recursos via Program
a ABC, e 

outras linhas de crédito. Espera-se, nesta ação, estim
ular a tom

ada de 
recursos por parte dos produtores rurais, e a criação de novas m

odalidades 
de crédito voltadas à agricultura fam

iliar, dentro do Program
a N

acional de 
Agricultura Fam

iliar (PRO
N

AF). Tam
bém

, estim
ular a divulgação da linha de 

crédito do Program
a ABC pelos agentes bancários, por m

eio do 
estabelecim

ento de m
etas acordadas com

 as agências. Sugestão Fom
ento à 

tom
ada de recursos via Program

a ABC, e outras linhas de crédito. Espera-se, 
nesta ação, estim

ular a tom
ada de recursos por parte dos produtores rurais 

fam
iliares e não-fam

iliar, e a criação de novas m
odalidades de crédito 

voltadas à agricultura fam
iliar, dentro do Program

a N
acional de Agricultura 

Fam
iliar (PRO

N
AF). Tam

bém
, estim

ular a divulgação da linha de crédito do 
Program

a ABC pelos agentes bancários, particularm
ente para os agricultores 

fam
iliares, por m

eio do estabelecim
ento de m

etas acordadas com
 as 

agências. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Prom

oção do alinham
ento do Program

a ABC com
 outras linhas de 

crédito do Plano Safra, observando finalidades, itens financiáveis e taxas de 
juros praticadas. Para tal, serão m

apeadas as finalidades e itens financiáveis 
no Program

a ABC, e com
paradas com

 as linhas de crédito do PRO
N

AF e 
BN

DES. Será proposta a criação de um
a nova m

odalidade de crédito para o 
estím

ulo à adoção e m
anutenção dos SPSABC dentro dos Fundos 

Constitucionais e do PRO
N

AF. Sugestão Prom
oção do alinham

ento do 
Program

a ABC com
 outras linhas de crédito do Plano Safra, observando 

finalidades, itens financiáveis e taxas de juros praticadas e as características 
da Agricultura Fam

iliar e não-fam
iliar. Para tal, serão m

apeadas as finalidades 
e itens financiáveis no Program

a ABC, e com
paradas com

 as linhas de crédito 
do PRO

N
AF e BN

DES. Será proposta a criação de um
a nova m

odalidade de 
crédito para o estím

ulo à adoção e m
anutenção dos SPSABC dentro dos 

Fundos Constitucionais e do PRO
N

AF 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Aprim

oram
ento e am

pliação dos m
ecanism

os de m
onitoram

ento dos 
financiam

entos dos SPSABC nos sistem
as de crédito brasileiro. Com

 vistas a 
subsidiar o acom

panham
ento e avaliação do ABC+ quanto a sua 

im
plem

entação, serão desenvolvidos e/ou aprim
orados os m

ecanism
os de 

m
onitoram

ento e avaliação das linhas de crédito do Program
a ABC, bem

 
com

o de dem
ais linhas relacionadas à im

plem
entação dos SPSABC e de outras 

form
as de financiam

ento. Sugestão Aprim
oram

ento e am
pliação dos 

m
ecanism

os de m
onitoram

ento dos financiam
entos dos SPSABC nos sistem

as 
de crédito brasileiro. Com

 vistas a subsidiar o acom
panham

ento e avaliação 
do ABC+ quanto a sua im

plem
entação, serão desenvolvidos e/ou 

aprim
orados os m

ecanism
os de m

onitoram
ento e avaliação das linhas de 

crédito do Program
a ABC, bem

 com
o de dem

ais linhas relacionadas à 
im

plem
entação dos SPSABC e de outras form

as de financiam
ento, que levem

 
em

 conta tam
bém

 as particularidades da Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Acom

panham
ento e participação na atualização do M

anual de 
Crédito Rural (M

CR). Será estim
ulada a inserção da obrigatoriedade de 

realização de boas práticas agropecuárias, e conservacionistas de solo e água, 
na atualização do M

CR, para o financiam
ento de SPSABC em

 diferentes linhas 
de crédito. Tam

bém
 estão previstas ações contínuas de suporte para a 

am
pliação de acesso ao crédito rural para produtores de diferentes tam

anhos 
e em

 diferentes regiões brasileiras. Sugestão Acom
panham

ento e 
participação na atualização do M

anual de Crédito Rural (M
CR). Será 

estim
ulada a inserção da  

obrigatoriedade de realização de boas práticas agropecuárias em
 

estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares, e 

conservacionistas de solo e água, na atualização do M
CR, para o 

financiam
ento de SPSABC em

 diferentes linhas de crédito. Tam
bém

 estão 
previstas ações contínuas de suporte para a am

pliação de acesso ao crédito 
rural para produtores fam

iliares e não-fam
iliares e em

 diferentes regiões 
brasileiras. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Estím

ulo aos agentes financeiros para atender às dem
andas regionais 

de financiam
ento dos SPSABC, potencializando sua im

plantação e 
m

anutenção. Procura-se nesta ação sensibilizar e orientar os agentes 
financeiros quanto à necessidade de identificação de projetos com

 baixa 
probabilidade de êxito, conform

e prévio m
apeam

ento e identificação de 
vulnerabilidades e oportunidades regionais. Sugestão Estím

ulo aos agentes 
financeiros para atender às dem

andas regionais de financiam
ento dos 

SPSABC e as especificidades dos estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e 
não-fam

iliares, potencializando sua im
plantação e m

anutenção. Procura-se 
nesta ação sensibilizar e orientar os agentes financeiros quanto à necessidade 
de identificação de projetos com

 baixa probabilidade de êxito, conform
e 

prévio m
apeam

ento e identificação de vulnerabilidades e oportunidades 
regionais. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Estím

ulo a seguradoras para considerarem
 m

enor risco de perdas na 
contratação do seguro rural para produtores que adotam

 e m
antém

 SPSABC. 
As seguradoras e resseguradoras deverão ser estim

uladas a considerar os 
benefícios dos SPSABC quanto à m

itigação de risco. Para tal, os agentes 
financiadores poderão identificar e com

unicar os benefícios dos SPSABC que 
reduzem

 os riscos na contratação do seguro rural, para que sejam
 

reconhecidos pelas seguradoras e resseguradoras com
o redutores de perdas 

clim
áticas. Isso estim

ularia os produtores a adotarem
 e m

anterem
 SPSABC. 

Atualm
ente, não há m

eios disponíveis (instrum
entos legais e m

ecanism
os de 

verificação) para realizar o acom
panham

ento da efetividade desses benefícios 
ao produtor. Sugestão Estím

ulo a seguradoras para considerarem
 m

enor risco 
de perdas na contratação do seguro rural para produtores fam

iliares e não-
fam

iliares que adotam
 e m

antém
 SPSABC. As seguradoras e resseguradoras 

deverão ser estim
uladas a considerar os benefícios dos SPSABC quanto à 

m
itigação de risco, considerando tam

bém
 as especificidades da Agricultura 

Fam
iliar. Para tal, os agentes financiadores poderão identificar e com

unicar os 
benefícios dos SPSABC que reduzem

 os riscos na contratação do seguro rural 
pela agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, para que sejam

 reconhecidos pelas 
seguradoras e resseguradoras com

o redutores de perdas clim
áticas. Isso 

estim
ularia os produtores fam

iliares e não-fam
iliares a adotarem

 e m
anterem

 
SPSABC. Atualm

ente, não há m
eios disponíveis (instrum

entos legais e 
m

ecanism
os de verificação) para realizar o acom

panham
ento da efetividade 

desses benefícios ao produtor fam
iliar e nãofam

iliar 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Estím

ulo à criação de novos m
ecanism

os de financiam
ento via 

econom
ia verde. N

o ABC+, novos instrum
entos econôm

icos serão 
incentivados para os produtores sintam

-se estim
ulados a adotarem

 e 
m

anterem
 SPSABC. N

essa ação, serão fom
entados iniciativas e projetos 

em
basados nos SPSABC, passiveis de financiam

ento via econom
ia verde, 

com
o títulos e valores m

obiliários verdes. Sugestão Estím
ulo à criação de 

novos m
ecanism

os de financiam
ento via econom

ia verde. N
o ABC+, novos 

instrum
entos econôm

icos serão incentivados para os produtores fam
iliares e 

não-fam
iliares sintam

-se estim
ulados a adotarem

 e m
anterem

 SPSABC. N
essa 

ação, serão fom
entados iniciativas e projetos em

basados nos SPSABC e de 
acordo com

 as especificidades da agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, passiveis 
de financiam

ento via econom
ia verde, com

o títulos e valores m
obiliários 

verdes. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 95, “Q
uadro 3 – Ações propostas para o Program

a de Acesso à Crédito 
e Financiam

entos, no âm
bito do ABC+.” Sugestão: Q

uadro 3 – Ações 
propostas para o Program

a de Acesso à Crédito e Financiam
entos, no âm

bito 
do ABC+ e de acordo com

 as especificidades da Agricultura Fam
iliar e N

ão-
fam

iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

Item
 2.5.4, Estratégia de pesquisa, desenvolvim

ento e inovação, páginas 100-
104: Página 100, parágrafo prim

eiro: O
riginal A Estratégia de Pesquisa,  

Desenvolvim
ento e Inovação deve estim

ular e apoiar ações voltadas para o 
desenvolvim

ento e/ou aprim
oram

ento de sistem
as, práticas, produtos e 

processos de produção sustentáveis (SPSABC). Sugestão A Estratégia de 
Pesquisa, Desenvolvim

ento e Inovação deve estim
ular e apoiar ações voltadas 

para o desenvolvim
ento e/ou aprim

oram
ento de sistem

as, práticas, produtos 
e processos de produção sustentáveis (SPSABC), considerando tam

bém
 as 

especificidades da Agricultura Fam
iliar e N

ão-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a 
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

Página 100, parágrafo quarto: O
riginal Desta form

a, o ABC+ pretende instituir 
um

 arranjo de governança para o fom
ento de tecnologias agropecuárias de 

produção inovadoras. Para o alcance do objetivo dessa Estratégia, são 
propostas sete ações focadas no desenvolvim

ento de novos SPSABC, bem
 

com
o de m

ecanism
os de m

onitoram
ento de sua eficácia e avanço. Sugestão 

Desta form
a, o ABC+ pretende instituir um

 arranjo de governança para o 
fom

ento de tecnologias agropecuárias de produção inovadoras e adaptadas 
as particularidades da Agricultura Fam

iliar e N
ão-fam

iliar. Para o alcance do 
objetivo dessa Estratégia, são propostas sete ações focadas no 
desenvolvim

ento de novos SPSABC, bem
 com

o de m
ecanism

os de 
m

onitoram
ento de sua eficácia e avanço. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

Página 100, ações para executar a estratégia de pesquisa, desenvolvim
ento e 

inovação: O
riginal Identificação, verificação e desenvolvim

ento de novos 
SPSABC, quanto a sua capacidade de aum

entar a resiliência, capacidade 
adaptativa, produtividade e controle das em

issões de G
EE. Esta ação em

basa 
a inclusão de novos SPSABC ao ABC+. Para tal, propõe-se a prospecção 
conjunta aos principais atores da pesquisa agropecuária nacional, sobre 
potenciais novos SPSABC. D

entre as atividades previstas, tem
-se identificar, 

selecionar ou desenvolver cultivares, híbridos e raças m
elhoradas, para 

diversificação da base genética de cultivares com
erciais disponibilizados para 

produção; desenvolver m
étodos e técnicas de conservação e uso sustentável 

de recursos genéticos, da biodiversidade, do solo e da água, que perm
itam

 
aum

entar a resiliência e a capacidade adaptativa dos sistem
as de produção 

agropecuário frente à m
udança do clim

a; avaliar, por m
eio de estudos, 

m
étricas e indicadores, o potencial de aum

ento da resiliência e capacidade 
adaptativa, produtividade e controle das em

issões de G
EE dos SPSABC; 

selecionar ou desenvolver alternativas para o uso eficiente da água e de 
agroquím

icos, m
áquinas, im

plem
entos, autom

ação e tecnologia da 
inform

ação, para m
elhoria dos SPSABC, e; analisar lacunas regionais e locais, 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  identificando novas áreas estratégicas de pesquisa voltadas para a 
identificação de novos potenciais SPSABC. Sugestão Identificação, verificação 
e desenvolvim

ento de novos SPSABC, quanto a sua capacidade de aum
entar a 

resiliência, capacidade adaptativa, produtividade e controle das em
issões de 

G
EE na produção agropecuária fam

iliar e não-fam
iliar. Esta ação em

basa a 
inclusão de novos SPSABC ao ABC+. Para tal, propõe-se a prospecção 
conjunta aos principais atores da pesquisa agropecuária nacional, sobre 
potenciais novos SPSABC. D

entre as atividades previstas, tem
-se identificar, 

selecionar ou desenvolver cultivares, híbridos e raças m
elhoradas, para 

diversificação da base genética de cultivares com
erciais disponibilizados para 

produção; desenvolver m
étodos e técnicas de conservação e uso sustentável 

de recursos genéticos, da biodiversidade, do solo e da água, que perm
itam

 
aum

entar a resiliência e a capacidade adaptativa dos sistem
as de produção 

agropecuária fam
iliar e nãofam

iliar frente à m
udança do clim

a; avaliar, por 
m

eio de estudos, m
étricas e indicadores, o potencial de aum

ento da 
resiliência e capacidade adaptativa, produtividade e controle das em

issões de 
G

EE dos SPSABC; selecionar ou desenvolver alternativas para o uso eficiente 
da água e de agroquím

icos, m
áquinas, im

plem
entos, autom

ação e tecnologia 
da inform

ação, para m
elhoria dos SPSABC em

 estabelecim
entos 

agropecuários fam
iliares e não-fam

iliares, e; analisar lacunas regionais e 
locais e por tipologia de estabelecim

ento agropecuário, fam
iliar e não-

fam
iliar, identificando novas áreas estratégicas de pesquisa voltadas para a 

identificação de novos potenciais SPSABC. 

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

O
riginal Intensificação e am

pliação de projetos de pesquisa para o 
aprim

oram
ento dos SPSABC. Buscando-se avanços nos arranjos tecnológicos 

regionais e o aprim
oram

ento e/ou desenvolvim
ento de m

étodos e técnicas 
usadas nos SPSABC, deverão ser im

plem
entados e intensificados projetos de 

PD&
I sobre: FBN

 e outros m
ecanism

os envolvidos na nutrição e prom
oção do 

crescim
ento de plantas, e adaptação a estresses abióticos e bióticos, visando 

o desenvolvim
ento de novos bioinsum

os; práticas e tecnologias para 
recuperação de áreas degradadas; sistem

a plantio direto; sistem
as de 

integração; term
inação intensiva; m

anejo de resíduos agropecuários; 
sistem

as irrigados e uso eficiente da água, e; florestas plantadas e espécies 
nativas e exóticas potenciais para uso m

adeireiro e não m
adeireiro. Tam

bém
 

se prevê o estabelecim
ento de rede integrada de pesquisa para o 

m
elhoram

ento de plantas e anim
ais, visando à adaptação à m

udança do 
clim

a. Adem
ais, na realização desta ação, estão incluídos tam

bém
 o 

desenvolvim
ento de projetos de pesquisa aplicados a estudos e indicadores 

sobre a eficiência socioeconôm
ica dos novos SPSABC; aprim

oram
ento do uso 

de m
odelos agroclim

áticos de risco considerando os cenários de m
udança do 

clim
a; realização de estudos para identificar os desafios e oportunidades de 

m
ercado para a com

ercialização dos produtos oriundos dos SPSABC, e; 
realizar estudos para identificar e propor protocolos para agregação de valor 
aos SPSABC via certificação, diferenciação de m

ercado, rotulagem
, 

pagam
entos por serviços ecossistêm

icos e crédito de carbono. Sugestão 
Intensificação e am

pliação de projetos de pesquisa para o aprim
oram

ento 
dos SPSABC. Buscando-se avanços nos arranjos página 39 / 56 tecnológicos 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  regionais e o aprim
oram

ento e/ou desenvolvim
ento de m

étodos e técnicas 
usadas nos SPSABC fam

iliares e não fam
iliares, deverão ser im

plem
entados e 

intensificados projetos de PD&
I sobre: FBN

 e outros m
ecanism

os envolvidos 
na nutrição e prom

oção do crescim
ento de plantas, e adaptação a estresses 

abióticos e bióticos, visando o desenvolvim
ento de novos bioinsum

os; 
práticas e tecnologias para  
recuperação de áreas degradadas; sistem

a plantio direto; sistem
as de 

integração; term
inação intensiva; m

anejo de resíduos agropecuários; 
sistem

as irrigados e uso eficiente da água, e; florestas plantadas e espécies 
nativas e exóticas potenciais para uso m

adeireiro e não m
adeireiro. Tam

bém
 

se prevê o  
estabelecim

ento de rede integrada de pesquisa para o m
elhoram

ento de 
plantas e anim

ais, visando à adaptação à m
udança do clim

a. Adem
ais, na 

realização desta ação, estão incluídos tam
bém

 o desenvolvim
ento de projetos 

de pesquisa aplicados a estudos e indicadores sobre a eficiência 
socioeconôm

ica dos novos SPSABC; aprim
oram

ento do uso de m
odelos 

agroclim
áticos de risco considerando os cenários de m

udança do clim
a; 

realização de estudos para identificar os desafios e oportunidades de 
m

ercado para a com
ercialização dos produtos oriundos dos SPSABC, e; 

realizar estudos para identificar e propor protocolos para agregação de valor 
aos SPSABC via certificação, diferenciação de m

ercado, rotulagem
, 

pagam
entos por serviços am

bientais e crédito de carbono. 

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a 
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

O
riginal Desenvolvim

ento e aprim
oram

ento de m
étodos de avaliação da 

efetividade da resiliência, da capacidade adaptativa, da produtividade e do 
controle das em

issões de G
EE dos SPSABC. Buscar-se-á gerar, nesta ação, 

elaborar m
étodos e protocolos para a quantificação operacional da m

udança 
no estoque de carbono no solo, com

o resultado de adoção de SPSABC, que 
possam

 ser aplicados no m
onitoram

ento de longo-prazo; identificação, 
seleção ou desenvolvim

ento de indicadores de efetividade da resiliência e da 
capacidade adaptativa dos SPSABC disponíveis; desenvolvim

ento, 
estabelecim

ento ou consolidação de indicadores para m
elhoria da 

qualificação do SPD, quanto à aspectos físicos, quím
icos e biológicos. As 

atividades tam
bém

 abrangerão o desenvolvim
ento de m

étodos que 
proporcionem

 o aprim
oram

ento de inventários e da transparência de dados, 
e; a elaboração de estudos e protocolos para a m

eta-análise de dados de 
inteligência clim

ática para a agricultura, e integração e disponibilização de 
inform

ações estratégicas para o processo de tom
ada de decisão. Sugestão 

Desenvolvim
ento e aprim

oram
ento de m

étodos de avaliação da efetividade 
da resiliência, da capacidade adaptativa, da produtividade e do controle das 
em

issões de G
EE dos SPSABC adotados por agricultores fam

iliares e não-
fam

iliares. Buscar-se á gerar, nesta ação, elaborar m
étodos e protocolos para 

a quantificação operacional da m
udança no estoque de carbono no solo, 

com
o resultado de adoção de SPSABC, que possam

 ser aplicados no 
m

onitoram
ento de longo-prazo; identificação, seleção ou desenvolvim

ento de 
indicadores de efetividade da resiliência e da capacidade adaptativa dos  

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

 
 

SPSABC disponíveis; desenvolvim
ento, estabelecim

ento ou consolidação de 
indicadores para m

elhoria da qualificação do SPD, quanto à aspectos físicos,  
 

 
 

 
 

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a 
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

O
riginal Desenvolvim

ento de tecnologias de m
onitoram

ento e suporte à 
adoção dos SPSABC. As atividades propostas envolvem

 o desenvolvim
ento de 

m
étodos e program

as de zoneam
ento e m

onitoram
ento de pastagens nos 

biom
as brasileiros; protocolos para diagnóstico da adoção dos SPSABC em

 
nível regional, e; indicadores para o m

onitoram
ento da m

elhoria de eficiência 
socioeconôm

ica dos SPSABC. Envolvem
 tam

bém
 o m

apeam
ento para a 

identificação de áreas prioritárias para im
plantação dos SPSABC, levando em

 
conta aptidões e particularidades regionais, bem

 com
o novas ferram

entas 
para iniciativas de m

onitoram
ento da dinâm

ica do uso da terra (TerraClass) 
no setor agropecuário. Sugestão D

esenvolvim
ento de tecnologias de 

m
onitoram

ento e suporte à adoção dos SPSABC por agricultores fam
iliares e 

não-fam
iliares. As atividades propostas envolvem

 o desenvolvim
ento de 

m
étodos e program

as de zoneam
ento e m

onitoram
ento de pastagens nos 

biom
as brasileiros; protocolos para diagnóstico da adoção dos SPSABC em

 
nível regional, e; indicadores para o m

onitoram
ento da m

elhoria de eficiência 
socioeconôm

ica dos SPSABC adotados por agricultores fam
iliares e não-

fam
iliares. Envolvem

 tam
bém

 o m
apeam

ento para a identificação de áreas 
prioritárias para im

plantação dos SPSABC, levando em
 conta aptidões e 

particularidades regionais e da agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, bem
 com

o 
novas ferram

entas para iniciativas de m
onitoram

ento da dinâm
ica do uso da 

terra (TerraClass) no setor agropecuário. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

O
riginal Am

pliação e fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas 
de aum

ento da resiliência e adaptação. Esta ação visa identificar e/ou 
desenvolver m

etodologias e protocolos sistem
atizados, voltados ao 

m
onitoram

ento da capacidade adaptativa dos SPSABC. Tam
bém

, apoiar e dar 
respaldo científico e m

etodológico à proposição de m
odelo de gestão de 

inteligência clim
ática para agricultura, e estim

ular a criação de um
a rede de 

pesquisa m
ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m

odelo. 
Sugestão Am

pliação e fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas 
de aum

ento da resiliência e adaptação em
 estabelecim

entos agropecuários 
fam

iliares e não-fam
iliares. Esta ação visa identificar e/ou desenvolver 

m
etodologias e protocolos sistem

atizados, voltados ao m
onitoram

ento da 
capacidade adaptativa dos SPSABC. Tam

bém
, apoiar e dar respaldo científico 

e m
etodológico à proposição de m

odelo de gestão de inteligência clim
ática 

para agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, e estim
ular a criação de um

a rede de 
pesquisa m

ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m
odelo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 



  

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

O
riginal Am

pliação e fortalecim
ento das ações desenvolvidas no âm

bito da 
Plataform

a ABC. Para esta ação, busca-se o desenvolvim
ento de estudos para 

identificar e estabelecer U
RTs representativas em

 âm
bito regional para os 

diferentes tipos de SPSABC, visando o cadastro e sistem
atização das m

esm
as. 

Tam
bém

 se pretende identificar, selecionar e desenvolver m
etodologias e 

protocolos visando a sistem
atização do m

onitoram
ento das em

issões de G
EE 

e capacidade adaptativa dos SPSABC; estim
ular a criação de página 40 / 56 

um
a rede de pesquisa m

ultidisciplinar para m
onitoram

ento da adoção dos 
sistem

as de integração, com
o form

a de apoio à operacionalização da 
Plataform

a ABC; incentivar a elaboração de estudos técnicos m
icrorregionais 

e regionais para quantificar e qualificar os projetos de biogás, visando o 
m

onitoram
ento do SPSABC M

RPA, e; desenvolver estudos e m
étodos para 

m
onitoram

ento dos com
prom

issos assum
idos internacionalm

ente no 
contexto da N

DC brasileira, e suas subsequentes revisões, e que possam
 ser 

incorporados à Plataform
a ABC. Sugestão Am

pliação e fortalecim
ento das 

ações desenvolvidas no âm
bito da Plataform

a ABC. Para esta ação, busca-se o 
desenvolvim

ento de estudos para identificar e estabelecer U
RTs 

representativas em
 âm

bito regional para os diferentes tipos de SPSABC e por 
tipologia dos estabelecim

entos agropecuários, fam
iliar e não-fam

iliar, visando 
o cadastro e sistem

atização das m
esm

as. Tam
bém

 se pretende identificar, 
selecionar e desenvolver m

etodologias e protocolos visando a sistem
atização 

do m
onitoram

ento das em
issões de G

EE e capacidade adaptativa dos SPSABC; 
estim

ular a criação de um
a rede de pesquisa m

ultidisciplinar para 
m

onitoram
ento da adoção dos sistem

as de integração, com
o form

a de apoio 
à operacionalização da Plataform

a ABC; incentivar a elaboração de estudos 
técnicos m

icrorregionais e regionais para quantificar e qualificar os projetos 
de biogás, visando o m

onitoram
ento do SPSABC M

RPA, e; desenvolver 
estudos e m

étodos para m
onitoram

ento dos com
prom

issos assum
idos 

internacionalm
ente no contexto da N

DC brasileira, e suas subsequentes 
revisões, e que possam

 ser incorporados à Plataform
a ABC. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

O
riginal Incentivo à captação de recursos para financiam

ento às pesquisas 
agropecuárias voltadas aos SPSABC. Pretende-se fom

entar a criação de um
 

fundo privado e/ou público-privado, bem
 com

o a captação de recursos 
internacionais, para financiam

ento das dem
ais ações elencadas no eixo de 

P,D&
I. Propõe-se, ainda, estabelecer editais para financiam

ento conjunto de 
pesquisas (m

atching funds), e; identificar lacunas e barreiras tecnológicas que 
dem

andem
 previsibilidade de investim

ento de longo prazo. Sugestão 
Incentivo à captação de recursos para financiam

ento às pesquisas 
agropecuárias voltadas aos SPSABC e para os estabelecim

entos agropecuários 
fam

iliares e não-fam
iliares. Pretende-se fom

entar a criação de um
 fundo 

privado e/ou público privado, bem
 com

o a captação de recursos 
internacionais, para financiam

ento das dem
ais ações elencadas no eixo de 

P,D&
I. Propõe-se, ainda, estabelecer editais para financiam

ento conjunto de 
pesquisas (m

atching funds), e; identificar lacunas e barreiras tecnológicas que 
dem

andem
 previsibilidade de investim

ento de longo prazo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

Página 104, “Q
uadro 4 – Ações propostas para a Estratégia de Pesquisa, 

Desenvolvim
ento e Inovação, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 4 – 

Ações propostas para a Estratégia de Pesquisa, Desenvolvim
ento e Inovação, 

no âm
bito do ABC+, para a agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Item
 2.5.5, Estratégia de governança, m

onitoram
ento e avaliação, páginas 

105-116: A governança, m
onitoram

ento e avaliação deve considera os 
estabelecim

entos agropecuários por tipologia fam
iliar e não fam

iliar 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Página 105, ações para os sistem
as da governança do ABC+: O

riginal 
O

peracionalização da Plataform
a M

ulti-institucional de M
onitoram

ento das 
Reduções de G

EE na Agropecuária (Plataform
a ABC), para efetivação do 

acom
panham

ento das em
issões de G

EE resultantes da adoção dos SPSABC. As 
ações de m

onitoram
ento da Plataform

a ABC terão a participação ativa da 
Em

brapa, com
 representação de todas as unidades descentralizadas (U

D). As 
inform

ações advindas da Plataform
a ABC perm

itirão m
onitorar a adoção em

 
áreas dos SPSABC e suas respectivas contribuições em

 m
itigação de G

EE e 
para o aum

ento da resiliência. Cabe ainda à Plataform
a ABC a aplicação de 

m
ecanism

os de M
RV, para o m

onitoram
ento operacional e sistem

atizado do 
estoque de carbono no solo, e a realização do zoneam

ento de áreas 
hom

ogêneas para definição de áreas/propriedades rurais representativas 
para o m

onitoram
ento das m

udanças nos estoques de carbono. A Plataform
a 

ABC tam
bém

 disponibilizará planilhas eletrônicas e aplicativos para que os 
produtores rurais possam

 realizar seus balanços energéticos e de G
EE, com

 
base em

 m
étodos aprovados pelo SIN

ABC. Buscase tam
bém

, neste eixo, 
coordenar os esforços das várias instituições com

prom
etidas em

 aplicar 
parâm

etros e m
etodologias de avaliação e m

étricas da dinâm
ica dos G

EE 
válidas para o setor agropecuário brasileiro; elaborar um

 program
a de 

acom
panham

ento e m
onitoram

ento de pastagens nos biom
as brasileiros; 

treinar extensionistas, consultores e técnicos da iniciativa privada na 
utilização de m

etodologia e ferram
entas de m

onitoram
ento da adoção dos 

SPSABC (AgroTag, G
H

G
, SatVeg, W

ebAm
biente, Carbscan e outros). Sugestão 

O
peracionalização da Plataform

a M
ulti-institucional de M

onitoram
ento das 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  Reduções de G
EE na Agropecuária (Plataform

a ABC), para efetivação do 
acom

panham
ento das em

issões de G
EE resultantes da adoção dos SPSABC. As 

ações de m
onitoram

ento da Plataform
a ABC terão a participação ativa da 

Em
brapa, com

 representação de todas as unidades descentralizadas (U
D). As 

inform
ações advindas da Plataform

a ABC perm
itirão m

onitorar a adoção em
 

áreas dos SPSABC e suas respectivas contribuições em
 m

itigação de G
EE e 

para o aum
ento da resiliência. Cabe ainda à Plataform

a ABC a aplicação de 
m

ecanism
os de M

RV, para o m
onitoram

ento operacional e sistem
atizado do 

estoque de carbono no solo, e a realização do zoneam
ento de áreas 

hom
ogêneas para definição de áreas/propriedades rurais fam

iliares e não-
fam

iliares representativas para o m
onitoram

ento das m
udanças nos estoques 

de carbono. A Plataform
a ABC tam

bém
 disponibilizará planilhas eletrônicas e 

aplicativos para que os produtores rurais fam
iliares e não-fam

iliares possam
 

realizar seus balanços energéticos e de G
EE, com

 base em
 m

étodos 
aprovados pelo SIN

ABC. Busca-se tam
bém

, neste eixo, coordenar os esforços 
das várias instituições com

prom
etidas em

 aplicar parâm
etros e m

etodologias 
de avaliação e m

étricas da dinâm
ica dos G

EE válidas para o setor 
agropecuário brasileiro; elaborar um

 program
a de acom

panham
ento e 

m
onitoram

ento de pastagens nos biom
as brasileiros, levando em

 
consideração tam

bém
 as particularidades da Agricultura Fam

iliar; treinar 
extensionistas, consultores e técnicos da iniciativa privada na utilização de 
m

etodologia e ferram
entas de m

onitoram
ento da adoção dos SPSABC 

(AgroTag, G
H

G
, SatVeg, W

ebAm
biente, Carbscan e outros), que adaptados 

tam
bém

 as especificidades dos agricultores fam
iliares. 

120 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

O
riginal Aperfeiçoam

ento da interação com
 o Sistem

a de O
perações do 

Crédito Rural e do Proagro (SICO
R). U

m
a das principais atividades nessa ação, 

é estim
ular o estabelecim

ento de parceria com
 o SICO

R, para que os dados 
das propriedades rurais que utilizam

 crédito para adoção de SPSABC sejam
 

disponibilizados ao SIN
ABC. U

m
a proposta de m

etodologia de 
m

onitoram
ento do Program

a ABC deverá ser subm
etida ao SIN

ABC, assim
 

com
o, estudos bianuais relacionados a adoção do SPSABC, com

 base nas 
linhas de crédito voltadas ao seu financiam

ento, e um
 relatório anual com

 os 
dados de execução da linha de crédito do Program

a ABC. Sugestão 
Aperfeiçoam

ento da interação com
 o Sistem

a de O
perações do Crédito Rural 

e do Proagro (SICO
R). U

m
a das principais atividades nessa ação, é estim

ular o 
estabelecim

ento de parceria com
 o SICO

R, para que os dados das 
propriedades rurais fam

iliares e nãofam
iliares que utilizam

 crédito para 
adoção de SPSABC sejam

 disponibilizados ao SIN
ABC. U

m
a proposta de 

m
etodologia de m

onitoram
ento do Program

a ABC deverá ser subm
etida ao 

SIN
ABC, assim

 com
o, estudos bianuais relacionados a adoção do SPSABC, com

 
base nas linhas de crédito voltadas ao seu financiam

ento, e um
 relatório 

anual com
 os dados de execução da linha de crédito do Program

a ABC. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 



  

120 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

O
riginal Consolidação, sistem

atização e avaliação dos resultados de execução 
do ABC+ via Sistem

a Integrado de Inform
ação do Plano ABC (SIN

ABC). As 
atividades previstas nessa ação visam

 subsidiar o SIN
ABC na sistem

atização 
dos resultados oriundos do SIG

ABC, Plataform
a ABC e SICO

R, e subm
issão ao 

das m
etodologias utilizadas e inform

ações ao CTABC. Será elaborado o m
arco 

conceitual de adaptação na agropecuária, e estabelecido indicadores com
 

vistas à identificação e avaliação das estratégias de adaptação e da 
capacidade adaptativa dos SPSABC, tam

bém
 aplicável às cadeias produtivas 

da agropecuária. Sugestão Consolidação, sistem
atização e avaliação dos 

resultados de execução do ABC+ via Sistem
a Integrado de Inform

ação do 
Plano ABC (SIN

ABC). As atividades previstas nessa ação visam
 subsidiar o 

SIN
ABC na sistem

atização dos resultados oriundos do SIG
ABC, Plataform

a 
ABC e SICO

R, e subm
issão das m

etodologias utilizadas e inform
ações ao 

CTABC. Será elaborado o m
arco conceitual de adaptação na agropecuária, e 

estabelecido indicadores com
 vistas à identificação e avaliação das estratégias 

de adaptação e da capacidade adaptativa dos SPSABC, tam
bém

 aplicável às 
cadeias produtivas da agropecuária fam

iliar e não fam
iliar. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

O
riginal M

onitoram
ento do ABC+ pela Com

issão Executiva N
acional do Plano 

ABC (CEN
ABC). O

 CEN
ABC é o único responsável pela página 42 / 56 

divulgação oficial dos resultados alcançados pelo setor agropecuário 
brasileiro em

 seus esforços de controle das em
issões de G

EE, adaptação à 
m

udança do clim
a, e contribuição para o cum

prim
ento dos com

prom
issos 

brasileiros junto à U
N

FCCC. Além
 disso, com

pete ao m
esm

o avaliar o 
cum

prim
ento das m

etas e com
prom

issos estabelecidos no ABC+, e propor 
m

etodologia de aperfeiçoam
ento do m

onitoram
ento e acom

panham
ento de 

sua im
plem

entação. Sugestão M
onitoram

ento do ABC+ pela Com
issão 

Executiva N
acional do Plano ABC (CEN

ABC). O
 CEN

ABC é o único responsável 
pela divulgação oficial dos resultados alcançados pelo setor agropecuário 
brasileiro em

 seus esforços de controle das em
issões de G

EE, adaptação à 
m

udança do clim
a, e contribuição para o cum

prim
ento dos com

prom
issos 

brasileiros junto à U
N

FCCC. Além
 disso, com

pete ao m
esm

o avaliar o 
cum

prim
ento das m

etas e com
prom

issos estabelecidos no ABC+, e propor 
m

etodologia de aperfeiçoam
ento do m

onitoram
ento e acom

panham
ento de 

sua im
plem

entação, de acordo com
 as particularidades da agricultura fam

iliar 
e não-fam

iliar 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Página 108, “Q
uadro 5 – Ações propostas para a Estratégia de G

overnança, 
M

onitoram
ento e Avaliação no âm

bito, no âm
bito do ABC+.” Sugestão: 

Q
uadro 5 – Ações propostas para a Estratégia de G

overnança, 
M

onitoram
ento e Avaliação, no âm

bito do ABC+, para a agricultura fam
iliar e 

não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Item
 2.5.6, Program

a de valoração e reconhecim
ento, páginas 117-118: O

 
program

a de valoração e reconhecim
ento poderia adotar a concessão de 

Selos aos agricultores fam
iliares e não-fam

iliares, inform
ando que a produção 

recebe apoio do Plano ABC+ ou que seja um
a produção baseada na 

Agricultura de Baixo Carbono. O
riginal O

 Program
a de Valoração e 

Reconhecim
ento é um

a nova estratégia para ABC+, e está relacionado ao 
objetivo de criar e fortalecer m

ecanism
os que possibilitem

 o reconhecim
ento 

e valorização dos produtores que adotam
 sistem

as, práticas, produtos e 
processos de produção sustentáveis (SPSABC) em

 suas propriedades. 
Sugestão O

 Program
a de Valoração e Reconhecim

ento é um
a nova estratégia 

para ABC+, e está relacionado ao objetivo de criar e fortalecer m
ecanism

os 
que possibilitem

 o reconhecim
ento e valorização dos produtores fam

iliares e 
não-fam

iliares que adotam
 sistem

as, práticas, produtos e processos de 
produção sustentáveis (SPSABC) em

 suas propriedades. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Página 117, as ações propostas são: O
riginal Realizar diagnóstico para 

identificar critérios e m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização dos 

produtores, organizações, produtos e propriedades que utilizam
 os SPSABC. O

 
diagnóstico será im

portante para apoiar o desenvolvim
ento e incentivar o uso 

de m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização da propriedade, 

produtores, organizações e produtos oriundos de SPSABC, garantindo, assim
, 

que os critérios e os m
ecanism

os sejam
 apropriados para cada situação. 

Sugestão Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os para 
reconhecim

ento e valorização dos produtores fam
iliares e não fam

iliares, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os SPSABC. O
 diagnóstico 

será im
portante para apoiar o desenvolvim

ento e incentivar o uso de 
m

ecanism
os para reconhecim

ento e valorização da propriedade, produtores 
fam

iliares e não-fam
iliares, organizações e produtos oriundos de SPSABC, 

garantindo, assim
, que os critérios e os m

ecanism
os sejam

 apropriados para 
cada situação. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

O
riginal Apoiar o desenvolvim

ento e incentivar o uso de m
ecanism

os para 
reconhecim

ento e valorização de propriedades, produtores, organizações e 
produtos oriundos de SPSABC. U

m
a vez feita a identificação dos critérios e 

m
ecanism

os m
ais apropriados, o apoio ao desenvolvim

ento e incentivo de 
m

ecanism
os m

ais eficientes de reconhecim
ento e valorização poderão ser 

im
plem

entados com
 m

aior sucesso. Sugestão Apoiar o desenvolvim
ento e 

incentivar o uso de m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização de 

propriedades, produtores fam
iliares e não-fam

iliares, organizações e 
produtos oriundos de SPSABC. U

m
a vez feita a identificação dos critérios e 

m
ecanism

os m
ais apropriados, o apoio ao desenvolvim

ento e incentivo de 
m

ecanism
os m

ais eficientes de reconhecim
ento e valorização poderão ser 

im
plem

entados com
 m

aior sucesso, tais com
o selos, certificados ou outros 

instrum
entos de com

unicação da adoção da Agricultura de Baixo Carbono. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

O
riginal O

portunizar a integração entre os G
G

E e os fóruns estaduais de 
indicação geográfica e m

arca coletiva. O
 desenvolvim

ento e apoio aos 
m

ecanism
os de reconhecim

ento e valorização da propriedade, produtores, 
organizações e produtos oriundos de SPSABC serão favorecidos com

 a 
interação entre os G

G
E e os fóruns estaduais de indicação geográfica e m

arca 
coletiva. Sugestão O

portunizar a integração entre os G
G

E e os fóruns 
estaduais de indicação geográfica e m

arca coletiva. O
 desenvolvim

ento e 
apoio aos m

ecanism
os de reconhecim

ento e valorização da propriedade, 
produtores fam

iliares e não-fam
iliares, organizações e produtos oriundos de 

SPSABC serão favorecidos com
 a interação entre os G

G
E e os fóruns estaduais 

de indicação geográfica e m
arca coletiva. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Página 118, “Q
uadro 6 – Ações propostas para Program

a de Valoração e 
Reconhecim

ento, no âm
bito do ABC+.” Sugestão Q

uadro 6 – Ações propostas 
para Program

a de Valoração e Reconhecim
ento, no âm

bito do ABC+, para a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

Item
 2.5.7, Estratégia de inteligência em

 gestão de riscos clim
áticos, páginas 

119-123: É preciso incluir as especificidades da Agricultura Fam
iliar na 

execução desta estratégia. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 119, ações para execução da estratégia: O
riginal Estím

ulo à integração 
e disponibilidade de inform

ações de inteligência e risco clim
ático, para 

prevenção de perdas e danos e aum
ento da resiliência dos SPSABC. Essa ação 

contem
pla a instauração de sinergia entre o ABC+ e dem

ais políticas federais 
e estaduais, para identificação de áreas potenciais prioritárias para 
im

plem
entação dos SPSABC. Inclui o apoio à sistem

atização de dados 
relacionados à aptidão regional, incluindo cenários individuais de 
vulnerabilidade das culturas e dos SPSABC. Para isto, prevê-se a integração de 
m

apas de vulnerabilidade e risco clim
ático, para im

plem
entar e adequar os 

SPSABC às características locais e previsões de alterações clim
áticas. A 

integração de cenários clim
áticos futuros regionalizados e globais, portanto, 

servirá para a análise de vulnerabilidade das culturas agrícolas e tom
ada de 

decisão. Deverão ser criados ou aprim
orados instrum

entos de 
m

onitoram
ento e governança de dados de inteligência e risco clim

ático, para 
uso pelos produtores rurais, com

 vistas a garantir m
aior resiliência e 

capacidade adaptativa dos sistem
as de produção. Esse aperfeiçoam

ento 
deverá unificar e organizar as atividades e a divulgação de produtos 
m

eteorológicos, de form
a a elim

inar som
bream

ento de ações por órgão do 
G

overno Federal, com
o no caso do Sistem

a N
acional de M

eteorologia (SN
M

). 
A criação de um

a plataform
a com

 vistas a concentrar as inform
ações 

agrom
eteorológicas e de produtos do IN

M
ET e parceiros, possibilitará o 

acom
panham

ento das condições clim
áticas nas áreas agropecuárias, e 

respectivas projeções de safra. Ainda no intuito de aprim
orar os instrum

entos 
de m

onitoram
ento e governança, deverá ser incorporada ao Sistem

a de 
Análise de Risco de Pragas (ARP) a projeção de cenários e detecção de 
tendências de agravam

ento de problem
as fitossanitários em

 função das 
m

udanças clim
áticas. A am

pliação e o aperfeiçoam
ento dos estudos de 

zoneam
ento agrícola de risco clim

ático (ZARC), em
 sinergia com

 o ABC+, 
im

pulsionará a adaptação e/ou o desenvolvim
ento de m

etodologias de 
m

odelagem
 para a quantificação sistem

ática de risco por faixa de 
produtividade (ZarcPro), com

 vistas a produzir inform
ações úteis para a 

precificação do Program
a de G

arantia da Atividade Agropecuária  
(Proagro) e de Seguros Rurais para diferentes níveis de cobertura, perfis de 
produtores e regiões. O

utra form
a de apoio ao sinergism

o entre o ZARC e o 
ABC+, será o desenvolvim

ento e aplicação de m
etodologias para a avaliação 

de sistem
as de produção resilientes, m

enos suscetíveis aos eventos 
m

eteorológicos adversos, indicando ou estim
ulando a adoção de tecnologias 

adequadas e adaptadas a diversidade regional brasileira. Propõe-se tam
bém

, 
a integração e disponibilização de inform

ações estratégicas para o processo 
de tom

ada de decisão e m
etaanálises por núcleo, que será discutido com

o 
m

odelo de gestão de dados para a inteligência clim
ática para agricultura. É 

previsto, ainda, a am
pliação da articulação entre institutos e órgãos do 

M
APA, e de outros m

inistérios, para a integração de seus sistem
as de 

inform
ações e produtos, considerando a natureza m

ulti-setorial e m
ulti-

escalar dos desafios envolvidos na governança nacional, estadual e 
m

esorregional. Isto facilitará o acom
panham

ento das condições de segurança 
alim

entar e hídrica na agropecuária, em
 particular nos seus aspectos 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  socioeconôm
icos, edáficos e am

bientais, visando a tom
ada de decisão para 

im
plantação de SPSABC. Sugestão Estím

ulo à integração e disponibilidade de 
inform

ações de inteligência e risco clim
ático, para prevenção de perdas e 

danos e aum
ento da resiliência dos SPSABC. Essa ação contem

pla a 
instauração de sinergia entre o ABC+ e dem

ais políticas federais e estaduais, 
para identificação de áreas potenciais prioritárias para im

plem
entação dos 

SPSABC. Inclui o apoio à sistem
atização de dados relacionados à aptidão 

regional, incluindo cenários individuais de vulnerabilidade das culturas e dos 
SPSABC. Para isto, prevêse a integração de m

apas de vulnerabilidade e risco 
clim

ático, para im
plem

entar e adequar os SPSABC às características locais e 
previsões de alterações clim

áticas. A integração de cenários clim
áticos 

futuros regionalizados e globais, portanto, servirá para a análise de 
vulnerabilidade das culturas agrícolas e tom

ada de decisão, que considere 
tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar. Deverão ser criados ou 
aprim

orados instrum
entos de m

onitoram
ento e governança de dados de 

inteligência e risco clim
ático, para uso pelos produtores rurais fam

iliares e 
não-fam

iliares, com
 vistas a garantir m

aior resiliência e capacidade adaptativa 
dos sistem

as de produção. Esse aperfeiçoam
ento deverá unificar e organizar 

as atividades e a divulgação de produtos m
eteorológicos,  

120 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

de form
a a elim

inar som
bream

ento de ações por órgão do G
overno Federal, 

com
o no caso do Sistem

a N
acional de M

eteorologia (SN
M

). A criação de um
a 

O
riginal Proposição de um

 m
odelo de gestão de inteligência clim

ática para a 
integração de inform

ações e sistem
as de análise da página 49 / 56 resiliência, 

capacidade adaptativa e m
onitoram

ento de risco dos SPSABC. A discussão e 
definição de m

odelo adequado de gestão em
basado em

 núcleo de 
inteligência clim

ática na agricultura prevê a articulação, conexão e 
intercâm

bio estruturado de inform
ações com

 outros sistem
as de 

m
onitoram

ento e análise de risco e adaptação no setor agropecuário e de sua 
interface com

 os dem
ais setores. Pretende-se, ainda, desenvolver análises 

para integrar inform
ações relacionadas ao risco, vulnerabilidade, adequação 

am
biental, aum

ento de resiliência e capacidade adaptativa prom
ovidos pelos 

SPSABC nos biom
as brasileiros. Sugestão Proposição de um

 m
odelo de gestão 

de inteligência clim
ática para a integração de inform

ações e sistem
as de 

análise da resiliência, capacidade adaptativa e m
onitoram

ento de risco dos 
SPSABC. A discussão e definição de m

odelo adequado de gestão em
basado 

em
 núcleo de inteligência clim

ática na agricultura prevê a articulação, 
conexão e intercâm

bio estruturado de inform
ações com

 outros sistem
as de 

m
onitoram

ento e análise de risco e adaptação no setor agropecuário e de sua 
interface com

 os dem
ais setores, além

 do reconhecim
ento das 

especificidades da agricultura fam
iliar. Pretende-se, ainda, desenvolver 

análises para integrar inform
ações relacionadas ao risco, vulnerabilidade, 

adequação am
biental, aum

ento de resiliência e capacidade adaptativa 
prom

ovidos pelos SPSABC nos biom
as brasileiros. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 121, “Q
uadro 7 – Ações propostas para Estratégia de Inteligência em

 
G

estão de Risco Clim
ático, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 7 – Ações 

propostas para Estratégia de Inteligência em
 G

estão de Risco Clim
ático, no 

âm
bito do ABC+, em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-
fam

iliares. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

Item
 2.5.8, Program

a de cooperação estratégia, páginas 124-127: Item
 2.5.9, 

Estratégia de com
unicação e sensibilização, páginas 128-130: O

riginal A  
Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia todos os eixos 

estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do ABC+ e 
sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, extensionistas, 
projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais, associações de 
classe, pesquisadores, docentes, form

adores de opinião, público 
internacional, financiadores de projetos de cooperação, entre outros. Prevê 
ações de cunho nacional e internacional, para m

elhoria da im
agem

 do País. 
Sugestão A Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia 

todos os eixos estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do 
ABC+ e sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais 
fam

iliares e não-fam
iliares, associações de classe, pesquisadores, docentes, 

form
adores de opinião, público internacional, financiadores de projetos de 

cooperação, consum
idores, entre outros. Prevê ações de cunho nacional e 

internacional, para m
elhoria da im

agem
 do País 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

O
 ABC+ deve adotar um

a estratégia de com
unicação e sensibilização que 

incorpore as especificidades dos produtores fam
iliares e não-fam

iliares, além
 

de incluir os consum
idores dom

ésticos e internacionais. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

120 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 128, ações para execução da estratégia de com
unicação e 

sensibilização: O
riginal Com

unicação e divulgação do ABC+ em
 diferentes 

âm
bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um

 Plano de Com
unicação 

Estratégica do ABC+, com
 vistas à sistem

atização e planejam
ento das 

atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus resultados. N
este, estarão 

contem
plados eventos e ações estratégicas a serem

 executadas ao longo da 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 



  vigência do ABC+. Tam
bém

, a criação de selo de reconhecim
ento aos estados 

que m
ais apoiam

 o ABC+ e aos produtores, organizações, produtos e 
propriedades que utilizam

 os SPSABC. Sugestão Com
unicação e divulgação do 

ABC+ em
 diferentes âm

bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um
 Plano 

de Com
unicação Estratégica do ABC+, com

 vistas à sistem
atização e 

planejam
ento das atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus 

resultados. N
este, estarão contem

plados eventos e ações estratégicas a 
serem

 executadas ao longo da vigência do ABC+. Tam
bém

, a criação de selo 
de reconhecim

ento aos estados que m
ais apoiam

 o ABC+ e aos produtores 
fam

iliares e não fam
iliares, organizações, produtos e propriedades que 

utilizam
 os SPSABC. 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Sensibilização dos atores-chave para a internalização do ABC+ em

 
diferentes âm

bitos e públicos. Pretende-se potencializar a utilização das 
m

ídias sociais para dissem
inação de inform

ações sobre o ABC+. Para tal, 
serão criados canais de com

unicação específicos para o ABC+, e elaborados 
m

ateriais com
 linguagem

 adequada para as diferentes plataform
as. Tam

bém
 

se prevê a realização de eventos de divulgação do ABC+, e publicações, 
vídeos, áudios sobre tem

as específicos (SPSABC, gestão de negócio do 
em

preendim
ento rural, Program

a ABC+, entre outros). Atividades específicas, 
direcionadas aos 27 G

G
E, tam

bém
 serão realizadas. Sugestão Sensibilização 

dos atores-chave para a internalização do ABC+ em
 diferentes âm

bitos e 
públicos. Pretende-se potencializar a utilização das m

ídias sociais para 
dissem

inação de inform
ações sobre o ABC+. Para tal, serão criados canais de 

com
unicação específicos para o ABC+, e elaborados m

ateriais com
 linguagem

 
adequada para as diferentes plataform

as. Tam
bém

 se prevê a realização de 
eventos de divulgação do ABC+, e publicações, vídeos, áudios sobre tem

as 
específicos (SPSABC, gestão de negócio do em

preendim
ento rural, Program

a 
ABC+, entre outros). Atividades específicas, direcionadas aos 27 G

G
E, tam

bém
 

serão realizadas 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

O
 uso das m

ídias sociais é im
portante, m

as não podem
os ignorar que o 

acesso à internet na área rural é ausente ou com
 difícil conexão. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 129, “Q
uadro 9 – Ações propostas para Estratégia de Com

unicação e 
Sensibilização, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 9 – Ações propostas 

para Estratégia de Com
unicação e Sensibilização, no âm

bito do ABC+, para 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

O
 ABC+ deve adotar um

a estratégia de com
unicação e sensibilização que 

incorpore as especificidades dos produtores fam
iliares e não-fam

iliares, além
 

de incluir os consum
idores dom

ésticos e internacionais. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

Item
 2.5.8, Program

a de cooperação estratégia, páginas 124-127: Item
 2.5.9, 

Estratégia de com
unicação e sensibilização, páginas 128-130: O

riginal A  
Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia todos os eixos 

estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do ABC+ e 
sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, extensionistas, 
projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais, associações de 
classe, pesquisadores, docentes, form

adores de opinião, público 
internacional, financiadores de projetos de cooperação, entre outros. Prevê 
ações de cunho nacional e internacional, para m

elhoria da im
agem

 do País. 
Sugestão A Estratégia de Com

unicação e Sensibilização do ABC+ perm
eia 

todos os eixos estratégicos. É voltada para a divulgação das atividades do 
ABC+ e sensibilização de atores chave, com

o G
G

E, profissionais, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais 
fam

iliares e não-fam
iliares, associações de classe, pesquisadores, docentes, 

form
adores de opinião, público internacional, financiadores de projetos de 

cooperação, consum
idores, entre outros. Prevê ações de cunho nacional e 

internacional, para m
elhoria da im

agem
 do País 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

120 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Página 128, ações para execução da estratégia de com
unicação e 

sensibilização: O
riginal Com

unicação e divulgação do ABC+ em
 diferentes 

âm
bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um

 Plano de Com
unicação 

Estratégica do ABC+, com
 vistas à sistem

atização e planejam
ento das 

atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus resultados. N
este, estarão  

 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 



  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 
contem

plados eventos e ações estratégicas a serem
 executadas ao longo da 

vigência do ABC+. Tam
bém

, a criação de selo de reconhecim
ento aos estados 

que m
ais apoiam

 o ABC+ e aos produtores, organizações, produtos e 
propriedades que utilizam

 os SPSABC. Sugestão Com
unicação e divulgação do 

ABC+ em
 diferentes âm

bitos e públicos. Parte-se da elaboração de um
 Plano 

de Com
unicação Estratégica do ABC+, com

 vistas à sistem
atização e 

planejam
ento das atividades necessárias a divulgação do ABC+ e seus 

resultados. N
este, estarão contem

plados eventos e ações estratégicas a 
serem

 executadas ao longo da vigência do ABC+. Tam
bém

, a criação de selo 
de reconhecim

ento aos estados que m
ais apoiam

 o ABC+ e aos produtores 
fam

iliares e não fam
iliares, organizações, produtos e propriedades que 

utilizam
 os SPSABC. 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

O
riginal Sensibilização dos atores-chave para a internalização do ABC+ em

 
diferentes âm

bitos e públicos. Pretende-se potencializar a utilização das 
m

ídias sociais para dissem
inação de inform

ações sobre o ABC+. Para tal, 
serão criados canais de com

unicação específicos para o ABC+, e elaborados 
m

ateriais com
 linguagem

 adequada para as diferentes plataform
as. Tam

bém
 

se prevê a realização de eventos de divulgação do ABC+, e publicações, 
vídeos, áudios sobre tem

as específicos (SPSABC, gestão de negócio do 
em

preendim
ento rural, Program

a ABC+, entre outros). Atividades específicas, 
direcionadas aos 27 G

G
E, tam

bém
 serão realizadas. Sugestão Sensibilização 

dos atores-chave para a internalização do ABC+ em
 diferentes âm

bitos e 
públicos. Pretende-se potencializar a utilização das m

ídias sociais para 
dissem

inação de inform
ações sobre o ABC+. Para tal, serão criados canais de 

com
unicação específicos para o ABC+, e elaborados m

ateriais com
 linguagem

 
adequada para as diferentes plataform

as. Tam
bém

 se prevê a realização de 
eventos de divulgação do ABC+, e publicações, vídeos, áudios sobre tem

as 
específicos (SPSABC, gestão de negócio do em

preendim
ento rural, Program

a 
ABC+, entre outros). Atividades específicas, direcionadas aos 27 G

G
E, tam

bém
 

serão realizadas 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

 

120 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

O
 uso das m

ídias sociais é im
portante, m

as não podem
os ignorar que o 

acesso à internet na área rural é ausente ou com
 difícil conexão. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

120 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

Página 129, “Q
uadro 9 – Ações propostas para Estratégia de Com

unicação e 
Sensibilização, no âm

bito do ABC+.” Sugestão Q
uadro 9 – Ações propostas 

para Estratégia de Com
unicação e Sensibilização, no âm

bito do ABC+, para 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

120 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

Item
 2.3, M

etas do ABC+, tabela 1, páginas 43-47 Incluir m
etas do ABC+ para 

a agricultura fam
iliar. Sugestão, usar os dados do Censo Agropecuário 2017 

com
o base para a definição das m

etas para a Agricultura Fam
iliar. Ver 

sugestão no anexo. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  

121 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 

deixam
os a criterio da coordenacao 

 
 

 

x 

O
 Contribuinte não apresentou sugestão de novo texto a ser 

incluído. 



  

CO
2eq) e as 

contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

121 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+   

im
plantação, m

anutenção e m
elhoram

ento de sistem
as de tratam

ento de 
dejetos e resíduos oriundos de produção anim

al para geração de energia e 
com

postagem
 (ABC Tratam

ento de Dejetos); Sugestao> perm
itir alteração do 

processo de tratam
ento do efluente do processo anaerobico para aeróbico 

tendo assim
 geração de m

etano evitado 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada um

a vez que o ABC+ 
apoia o M

anejo de Resíduos da Produção Anim
al independente 

da rota tecnológica a ser adotada, desde que a m
itigação possa 

ser com
provada. 

121 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

a critério do M
APA agregar alem

 da com
postagem

 e biodigestores tam
bem

 a 
alteração do processo de tratam

ento dos efluentes 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois não foram

 
apresentadas justificativas técnico-científicas para sua 
inclusão. Contudo, após a publicação do ABC+, o M

APA 
estabelecerá procedim

ento para incorporação de novos 
SPSABC. Para a inclusão destes, necessário se faz ter 
com

provação científica suficiente que dem
onstre sua 

eficiência na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças do 

clim
a, além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de produtividades 

dos sistem
as agropecuários de produção. 

121 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

inclusao de alteração da rota tecnológica para tratam
ento de efluentes 

líquidos de anaerobica para aeróbica ou seja m
etano evitado 

 
 

 

X 
O

 ABC+ apoia o M
anejo de Resíduos da Produção Anim

al 
independente da rota tecnológica a ser adotada, desde que a 
m

itigação possa ser com
provada. 

122 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

Propom
os incluir o m

anejo de nitrogênio (N
) com

o um
a das estratégias para 

m
itigação de em

issões de gases de efeito estufa (G
EE). 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois não foram

 
apresentadas justificativas técnico-científicas para sua 
inclusão. Contudo, após a publicação do ABC+, o M

APA 
estabelecerá procedim

ento para incorporação de novos 
SPSABC. Para a inclusão destes, necessário se faz ter 
com

provação científica suficiente que dem
onstre sua 

eficiência na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças do 

clim
a, além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de produtividades 

dos sistem
as agropecuários de produção. 

 



  

122 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

AJU
STE 1 - Páginas 62/63. “...agropecuários. Assim

, quando os fertilizantes 
quím

icos são substituídos, parcial ou totalm
ente, por m

icrorganism
os, tem

-se 
grande retorno econôm

ico, social, am
biental e produtivo”. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

122 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

AJU
STE 2 - Página 63. “...Isto equivale a um

 potencial total de m
itigação de 

em
issões de G

EE equivalente a 23 m
ilhões de M

g CO
2eq, com

 base na 
substituição de fertilizantes quím

icos pela adoção dos processos m
icrobianos.  

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

122 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Propom
os que seja incluída m

ais inform
ações sobre os potenciais “outros 

substratos” que irão ser considerados dentro do M
RPA. 

 
 

 

x 

Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na unidade produtiva 

("porteira adentro"), os resíduos da produção anim
al em

 
sistem

as confinados (ex.: suinocultura, avicultura, 
bovinocultura leiteira etc.) foram

 priorizados pelo Plano 
devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. N
o entanto, 

cabe à coordenação do ABC+ avaliar a pertinência de incluir o 
setor agroindustrial ("fora da porteira") no Plano, envolvendo 
assim

 algum
as indústrias geradoras de resíduos da produção 

vegetal em
 larga escala, a exem

plo das am
idolarias e usinas de 

cana-de-açúcar. Tal avaliação ocorrerá no próxim
o ciclo de 

revisão do ABC+, previsto para daqui 2 anos. Assim
, no 

m
om

ento, a proposta foi recusada na sua integralidade. 

122 2.3.1.7. M
AN

EJO
 DE 

RESÍDU
O

S D
A  

PRO
DU

ÇÃO
 

AN
IM

AL (M
RPA) 

AJU
STE 1: Página 72. “... Incentivar o desenvolvim

ento de norm
as e 

regulações que facilitem
 e estim

ulem
 o desenvolvim

ento da cadeia do 
biogás.” 

 
 

 

x 

O
 ABC+ apoia o aproveitam

ento energético do biogás oriundo 
do M

RPA para quaisquer finalidades, inclusive para a 
produção de am

ônia verde. Contudo, não cabe esse nível de 
detalham

ento no ABC+, objeto de Consulta Pública, que 
apresenta regras/diretrizes gerais. Assim

, recusa-se a presente 
proposta, por questão de ausência de m

érito form
al. 

122 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Página 77. “Tem
-se, assim

, cinco program
as, quais:” e “Tam

bém
, quatro 

estratégias:” - Corrigir para Q
U

ATRO
 program

as e CIN
CO

 estratégias 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

122 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

 E 
TRAN

SFERÊN
CIA D

E 
TECN

O
LO

G
IA 

Página 90. “Identificar junto aos G
EE as prioridades para im

plem
entação de 

U
RTs nas respectivas U

F” - Corrigir de G
EE para G

G
E 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

122 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

Inclusão no item
 7, da parte abaixo entre "aspas" 7. Estím

ulo à criação de 
novos m

ecanism
os de financiam

ento via econom
ia verde. N

o ABC+, novos 
instrum

entos econôm
icos serão incentivados para os produtores sintam

-se 
estim

ulados a adotarem
 e m

anterem
 SPSABC. N

essa ação, serão fom
entados 

iniciativas e projetos em
basados nos SPSABC, passiveis de financiam

ento via 
econom

ia verde, com
o títulos e valores m

obiliários verdes, "inclusive com
 os 

ajustes contábeis das reduções de em
issões correspondentes necessários à 

liquidez e m
onetização destes títulos em

 linha com
 o desenvolvim

ento dos 
m

ecanism
os de m

ercado de carbono." 

 
 

 

x 

A contribuição propõe m
etodologia a ser utilizada na avaliação 

e funcionam
ento de financiam

entos, via econom
ia verde. 

Portanto, a proposta será considerada e avaliada quando da 
delim

itação e do planejam
ento desta ação e de suas 

atividades, não cabendo sua inserção no local indicado. Assim
, 

justifica-se a recusa integral da proposta de inclusão 
apresentada pelo Contribuinte.  

122 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Página 101. “Intensificação e am
pliação de projetos de pesquisa para o 

aprim
oram

ento dos SPSABC”  Conform
e detalhado acim

a no item
 1, 

sugerim
os que tam

bém
 sejam

 incluídos projetos de pesquisa com
 foco em

 
m

anejo de N
 para aprim

oram
ento do SPSABC. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois não foram

 
apresentadas justificativas técnico-científicas para sua 
inclusão. Contudo, após a publicação do ABC+, o M

APA 
estabelecerá procedim

ento para incorporação de novos 
SPSABC. Para a inclusão destes, necessário se faz ter 
com

provação científica suficiente que dem
onstre sua 

eficiência na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças 

do clim
a, além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de 

produtividades dos sistem
as agropecuários de produção. 

 

122 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Página 107, item
 6, incluir texto entre aspas: 6. M

onitoram
ento do ABC+ pela 

Com
issão Executiva N

acional do Plano ABC (CEN
ABC). O

 CEN
ABC é o único 

responsável pela divulgação oficial dos resultados alcançados pelo setor 
agropecuário brasileiro em

 seus esforços de controle das em
issões de G

EE, 
adaptação à m

udança do clim
a, e contribuição para o cum

prim
ento dos 

com
prom

issos brasileiros junto à U
N

FCCC, "realizando os ajustes contábeis 
das reduções de em

issões correspondentes desenvolvidas dentro de 
m

ecanism
os de m

ercado de carbono nacionais ou internacionais". Além
 disso, 

com
pete ao m

esm
o avaliar o cum

prim
ento das m

etas e com
prom

issos 
estabelecidos no ABC+, e propor m

etodologia de aperfeiçoam
ento do 

m
onitoram

ento e acom
panham

ento de sua im
plem

entação. 

 
 

 

x 

Ao CEN
ABC cabe a com

unicação oficial dos dados de m
itigação 

de G
EE e adaptação à m

udança do clim
a do ABC+. O

s ajustes 
contábeis dentro dos m

ecanism
os de m

ercado cabem
 a 

Autoridade N
acional Designada pelo País, sendo em

 nível 
internacional com

 base do Inventário N
acional de G

EE. 

122 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

Página 104. “Instituições de pesquisa, ensino e extensão": Incluir em
presas 

privadas com
o atores envolvidos para contribuir com

 as ações de propostas 
para a Estratégia de Pesquisa, D

esenvolvim
ento e Inovação. Em

presas 
privadas podem

 contribuir com
 aporte técnico, financeiro e de inovação e 

suportar as estratégias para os SPSABC. Sugerim
os que sejam

 criados editais 
de seleção de projetos público-privados para desenvolver projetos de 
pesquisa em

 âm
bito nacional. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

128 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

O
pção IN

CLU
IR: Entre as linhas 797 e 798 sugiro incluir o trecho “m

elhorar o 
am

biente para investim
entos em

 em
preendim

entos que consum
am

 m
adeira 

de florestas plantadas” 

 
x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

128 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

O
pção IN

CLU
IR: Entre as linhas 1040 e 1041 sugiro incluir o trecho “x) 

Estratégias para m
elhoraria do am

biente negócios para investim
entos em

 
em

preendim
entos que consum

am
 m

adeira de florestas plantadas”. 

 
 

 

X 

Ações e atividades relacionadas à "m
elhoria do am

biente de 
negócios para investim

entos em
 em

preendim
entos que 

consum
am

 m
adeira de florestas plantadas" podem

 ser 
inseridas nos Program

a de Valoração e Reconhecim
ento e 

Program
a de Acesso a Créditos e Financiam

entos, não 
havendo necessidade de criar um

a nova estratégia para 



  

atender a apenas um
 SPSABC.  Todas as Estratégias e 

Program
as são transversais a todos os SPSABC. 

136 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

527 
Incluídos no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica 

de 
528 

N
itrogênio (FBN

), no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, 
em

bora nesta 
529 

nova fase, além
 da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os 
prom

otores do530 crescim
ento de plantas (M

PCP) e m
ultifucionais que 

atuam
 para m

elhoria da 
531 fixação e ou disponibilidade de nutrientes. O

pção IN
CLU

IR: Entre as linhas 
527 e 31 sugiro incluir o trecho: “Incluido no Plano ABC, a polinização natural 
e a com

ercial com
 abelhas ferais e abelhas com

erciais, com
o BIO

IN
SU

M
O

S 
im

prescindíveis para todas as culturas com
o Soja, Laranja, Café, Abacate, 

Canola, etc Para cada hectare incluindo-se as abelhas no Café, pode ser 
reduzir no Cerrado, um

a tonelada de G
EE, pelo aum

ento de produtividade 
sem

 inclusão de novos insum
os Potencial de redução de G

EE para um
a área 

de 200 m
il hectares, é de 200 m

il toneladas de G
EE ”, 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a, reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos, porém

, não se enquadram
 no escopo de fom

ento 
direto do ABC+.  

136 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

527 
Incluídos no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica 

de 
528 

N
itrogênio (FBN

), no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, 
em

bora nesta 
529 

nova fase, além
 da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os 
prom

otores do530 crescim
ento de plantas (M

PCP) e m
ultifucionais que 

atuam
 para m

elhoria da 
531 fixação e ou disponibilidade de nutrientes. O

pção IN
CLU

IR: Entre as linhas 
527 e 31 sugiro incluir o trecho: “Incluido no Plano ABC, a polinização natural 
e a com

ercial com
 abelhas ferais e abelhas com

erciais, com
o BIO

IN
SU

M
O

S 
im

prescindíveis para todas as culturas com
o Soja, Laranja, Café, Abacate, 

Canola, etc Para cada hectare incluindo-se as abelhas no Café, pode ser 
reduzir no Cerrado, um

a tonelada de G
EE, pelo aum

ento de produtividade 
sem

 inclusão de novos insum
os Potencial de redução de G

EE para um
a área 

de 200 m
il hectares, é de 200 m

il toneladas de G
EE ”, 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos, porém

, não se enquadram
 no escopo de fom

ento 
direto do ABC+.  

137 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

Sugerim
os substituir a afirm

ação: N
ão há núm

eros oficiais de anim
ais 

abatidos oriundos do regim
e de confinam

ento, sem
iconfinam

ento ou 
suplem

entação à pasto. N
o entanto, acredita-se que, juntos, representariam

 
pelo m

enos 50%
 do núm

ero de anim
ais confinados, de form

a que é possível 
estim

ar o abate de aproxim
adam

ente, 10 m
ilhões de bovinos oriundos de 

term
inação em

 2020. E incluir: Segundo o Censo de Confinam
ento produzido 

pela DSM
, em

presa de nutrição anim
al, o núm

ero de anim
ais confinados em

 
2020 foi de 6,2 m

ilhões de cabeças. Estim
a-se que outros 6 m

ilhões de 
bovinos de corte estejam

 no sistem
a de sem

iconfinados no Brasil. D
essa 

form
a, aproxim

andam
ente, 12 m

ilhões de bovinos oriundos de term
inação 

intensiva foram
 abatidos em

 2020.  
(Censo de confinam

ento anexo) 

 
 

 

x 

Por se tratar de docum
ento orientador para Política Pública, 

todos os dados utilizados com
o referência são de origem

 
oficial. N

a ausência desses, foram
 consultados pesquisadores 

da área, que, com
 base na literatura científica nacional, 

estim
aram

 os núm
eros apresentados. Considerarem

os o 
docum

ento enviado para eventuais estudos de prospecção de 
utilização da tecnologia, m

as não podem
os acatar, para fins de 

com
posição do Plano O

peracional, estudos realizados por um
a 

em
presa privada, em

 detrim
ento a outra.  



  

138 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

 
 

 
 

x 

O
 Contribuinte não apresentou nenhum

a proposta de texto 
para inclusão ou exclusão, os cam

pos se apresentam
 em

 
branco. Assim

, justifica-se a recusa integral da proposta.  

138 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

 
 

 
 

x 
O

 Contribuinte não apresentou nenhum
a proposta de texto 

para inclusão ou exclusão, os cam
pos se apresentam

 em
 

branco. Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta.  

138 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

 
 

 
 

x 
O

 Contribuinte não apresentou nenhum
a proposta de texto 

para inclusão ou exclusão, os cam
pos se apresentam

 em
 

branco. Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta.  

 

138 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

 
 

 
 

x 
O

 Contribuinte não apresentou nenhum
a proposta de texto 

para inclusão ou exclusão, os cam
pos se apresentam

 em
 

branco. Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta.  

142 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

1. Sugerim
os substituir a afirm

ação: N
ão há núm

eros oficiais de anim
ais 

abatidos oriundos do regim
e de confinam

ento, sem
iconfinam

ento ou 
suplem

entação à pasto. N
o entanto, acredita-se que, juntos, representariam

 
pelo m

enos 50%
 do núm

ero de anim
ais confinados, de form

a que é possível 
estim

ar o abate de aproxim
adam

ente, 10 m
ilhões de bovinos oriundos de 

term
inação em

 2020. (página 73. linha 11.) E incluir: Segundo o Censo de 
Confinam

ento produzido pela DSM
, em

presa de nutrição anim
al, o núm

ero 
de anim

ais confinados em
 2020 foi de 6,2 m

ilhões de cabeças. Estim
a-se que 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois por se tratar de 

docum
ento orientador para Política Pública, todos os dados 

utilizados com
o referência são de origem

 oficial. N
a ausência 

desses, foram
 consultados pesquisadores da área, que, com

 
base na literatura científica nacional, estim

aram
 os núm

eros 
apresentados. Considerarem

os o docum
ento enviado para 

eventuais estudos de prospecção de utilização da tecnologia, 
m

as não podem
os acatar, para fins de com

posição do Plano 



  outros 6 m
ilhões de bovinos de corte estejam

 no sistem
a de sem

iconfinados 
no Brasil. D

essa form
a, aproxim

andam
ente, 12 m

ilhões de bovinos oriundos 
de term

inação intensiva foram
 abatidos em

 2020. (Censo de confinam
ento 

anexo) A proposta é, até 2030, aum
entar o abate de bovinos oriundos de 

term
inação intensiva (confinam

ento, sem
iconfinam

ento e suplem
entação à 

pasto) em
 10 m

ilhões de cabeças. (considerando um
 crescim

ento de 5%
 ao 

ano até 2030). 

O
peracional, estudos realizados por um

a em
presa privada, em

 
detrim

ento a outra.  

142 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

2. Sugestão de adicionar um
 novo tópico 2.3.1.9 - Iniciar na Página 75: 2.3.1.9 

Sistem
a de Pecuária a Pasto (PP) Considerando que o Brasil tem

 214 m
ilhões 

de bovinos (IBG
E) e que apenas um

a pequena parcela é subm
etida ao sistem

a 
de term

inação intensivo (TI) faz-se necessário incluir no program
a ABC+ os 

sistem
as de pecuária a pasto (PP) com

o fazendas de cria (reprodução – 
m

atrizes e touros) recria e engorda a pasto para que os m
esm

os se 
desenvolvam

 alcançando eficiência produtiva, zootecnica e econôm
ica, 

prom
ovendo o bem

 estar anim
al. Com

 relação as fazendas de cria, os atuais 
índices de fertilidade podem

 ser sensivelm
ente m

elhorados por m
eio do uso 

de tecnologias sustentáveis. Estim
a-se que a taxa de prenhez m

édia do 
rebanho bovino de corte do Brasil seja da ordem

 de 60%
. Esse índice 

aum
enta para 80%

 ou m
ais em

 fazendas que utilizam
 tecnologias 

sustentáveis. Essa atividade nos últim
os anos vem

 ganhando im
portancia 

dentro dos sistem
as de produção de bovinos. N

as fazendas que adotam
 o 

sistem
a de recria é possível através do uso dessas tecnologias dim

inuir o ciclo 
de produção anim

al, com
 benefícios que incluem

 m
aior produção de arroba 

por hectare, m
aior ganho de peso diário e m

elhores condições de saúde do 
rebanho. O

 m
esm

o é válido para o sistem
a de engorda de bovinos de corte a 

pasto. O
 Brasil possui cerca de 200 m

ilhões de hectares de pastagens entre 
cultivadas e nativas, o que representa ¼

 do território nacional, com
 um

a taxa 
de lotação de 1,2 U

A/H
a. Program

as que estim
ulem

 o aum
ento de 

produtividade no PP com
o o program

a ABC+ são necessários para 
increm

entar a produtividade de form
a sustentável, reduzindo a pressão sobre 

o desm
atam

ento, m
elhorando a eficiência produtiva e reduzindo a em

issão 
de gases de efeito estufa (G

EE). O
s dados históricos do setor m

ostram
 que o 

desenvolvim
ento da atividade por m

eio do investim
ento e uso de tecnologias 

tropicais, com
o suplem

entação m
ineral, IATF (insem

inação artificial em
 

tem
po fixo), entre outras, proporcionou aum

entos de produtividade de 159%
 

e de 122%
 na produção de carne bovina entre 1990 e 2020. Enquanto isso, a 

área de pastagem
 foi reduzida em

 13,6%
 no m

esm
o período proporcionando 

um
a m

enor pressão sobre a necessidade de abertura de novas áreas e 
liberando áreas para outros usos. D

essa form
a acreditam

os que a PP deve sim
 

fazer parte do program
a ABC+ para que os produtores rurais possam

 ter 
facilidade no acesso a tecnologias que increm

entem
 a produtividade de 

form
a sustentável. O

s principais desafios para o atingim
ento das m

etas 
propostas são: • Am

pliar as condições para reduzir os riscos da operação de 
PP, inerentes às variações nos preços de insum

os e da arroba produzida; • 
Fortalecer ações de transferência de tecnologia, bem

 com
o de assistência 

técnica e gerencial, pública e privada, em
 todo o território nacional, visando 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada. O

 foco do ABC+ é a 
m

itigação e adaptação dos sistem
as produtivos, com

 base em
 

dados científicos. Portanto, a escolha de inserção de SPSABC 
dá-se com

 base nos critérios citados, conform
e descrito no PO

, 
e não som

ente no fator "sustentabilidade" ou "produtividade", 
apesar destes tam

bém
 serem

 considerados.  Adem
ais, a 

"Pecuária a pasto" já está contem
plada dentro outros SPS 

(PRPD
 e SI). 



  adoção de tecnologias sustentáveis; • Prom
over a produção e m

elhor 
distribuição no território, facilitando o acesso, de insum

os pecuários, com
o 

por exem
plo, suplem

entos m
inerais e m

edicam
entos veterinários 

144 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

N
a Tabela 1 da pg. 44, inserir ao final do título da tabela 1, especificam

ente 
após ABC+, a seguinte expressão entre colchetes [considerando com

o linha 
de base o ano de 2020]. A frase inteira ficará da seguinte form

a: 
“Com

prom
issos de am

pliação da área (em
 m

ilhões de hectares), em
 volum

e 
de dejetos tratados  
(m

ilhões de m
3) ou em

 núm
ero de anim

ais (m
ilhões), do potencial de 

m
itigação de em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2 eq) e as contribuições 
para adaptação dos SPSABC no âm

bito do ABC+, considerando com
o linha de 

base o ano de 2020.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação ficando "Tabela 1. 

Com
prom

issos de am
pliação da área (em

 m
ilhões de 

hectares), em
 volum

e de dejetos tratados (m
ilhões de m

3) ou 
em

 núm
ero de anim

ais (m
ilhões), do potencial de m

itigação de 
em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2 eq) e as contribuições 
para adaptação dos SPSABC no âm

bito do ABC+, considerando 
2020 com

o ano base".  

144 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

Incluir no segundo parágrafo da página 43 o trecho em
 colchetes entre as 

palavras “adaptação” e “sum
arizados”: “Para tal, foram

 definidos para cada 
SPSABC os respectivos com

prom
issos de am

pliação de adoção (em
 m

ilhões de 
hectares, m

ilhões de m
3 ou m

ilhões de anim
ais), do potencial de m

itigação de 
em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq) e as contribuições para adaptação, 
[distinguindo as m

etas entre agricultura fam
iliar e não fam

iliar], sum
arizados 

na Tabela 1.” 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

144 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

N
a pg. 43, item

 2.3 M
etas do ABC+, incluir após a expressão portfólio do 

ABC+, “dentro da concepção de uso eficiente das áreas agrícolas, 
considerando a abordagem

 integrada da paisagem
”. 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, e no intuito de deixar 

a frase m
ais com

pleta, a sugestão foi reform
ulada e incluída da 

seguinte form
a: “os quais contem

plam
 em

 suas bases 
conceituais o uso eficiente de áreas com

 aptidão para 
produção agropecuária, com

 o aum
ento da capacidade 

adaptativa dos sistem
as de produção e suas contribuições para 

m
itigação de G

EE, e a abordagem
 integrada da paisagem

”.  

144 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Incluir últim
o parágrafo na página 48: “É im

portante ressaltar a necessidade de 
diferenciação entre agricultura fam

iliar e não fam
iliar no contexto dos SPSABC, 

um
a vez que a agricultura fam

iliar é dotada de diversas especificidades e 
desafios.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

144 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Incluir na página 56 m
ais um

 desafio [D
entre os desafios as serem

 
considerados para o atingim

ento da m
eta considerada para SPD, tem

-se:] 
"Incentivar a adoção de SPD sob áreas degradadas e de pastagens com

o 
form

a de fom
entar a integração entre culturas e a com

plem
entaridade entre 

diferentes SPSABC." 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, novo texto 

apresentado nos desafios de SPD ficando "Incentivar a adoção 
de SPD sob pastagens, especialm

ente as com
 algum

 grau de 
degradação, com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade com

 os dem
ais SPSABC" 

144 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir na página 62, segundo parágrafo, incluir após a expressão 
“...disponibilidade de nutrientes” o trecho entre colchetes: [e, tam

bém
, 

m
icrorganism

os e m
acroorganism

os para controle biológico.] A nova redação 
do parágrafo ficará dessa form

a:  
“Incluídos no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação 

Biológica de N
itrogênio (FBN

), no ABC+ continuam
 sendo objeto 

de fom
ento, em

bora nesta nova fase, além
 da FBN

, serão 
incluídos outros m

icrorganism
os prom

otores do crescim
ento de 

plantas (M
PCP) e m

ultifuncionais que atuam
 para m

elhoria da 
fixação e ou disponibilidade de nutrientes e, tam

bém
, 

m
icrorganism

os e m
acrorganism

os para controle biológico.” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

144 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPSABC Floresta Plantada (FP), na coluna “Am

pliação da 
adoção (m

ilhões de hectares)”, excluir “4 m
ilhões de hectares” e incluir “12 

m
ilhões de hectares” 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

técnicocientíficos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+, as m
etas de “Florestas Plantadas” 

poderão ser revistas, após novas discussões e com
 base nos 

argum
entos apresentados. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  



  

144 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPSABC Floresta Plantada (FP), na coluna “Potencial de 

m
itigação de em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq)”, revisar o potencial de 
m

itigação da recom
posição de vegetação nativa considerando a m

eta de 12 
m

ilhões de hectares de florestas para usos m
últiplos. 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

técnicocientíficos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+, as m
etas de “Florestas Plantadas” 

poderão ser revistas, após novas discussões e com
 base nos 

argum
entos apresentados. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

144 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Após a figura 2 da página 77 incluir o seguinte parágrafo: O
s eixos 

estratégicos e os program
as do ABC+ são considerados com

o parte da 
estratégia do Brasil no Acordo de Paris para o setor agropecuário, com

o parte 
da Política N

acional sobre M
udança do Clim

a – PN
M

C.” 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ cita no item

 "2.5 BASE LEG
AL 

do  
ABC+" onde consta m

enção a LEI N
º 12.187, DE 29 DE 

DEZEM
BRO

 D
E 2009 que institui a Política N

acional sobre 
M

udança do Clim
a - PN

M
C e dá outras providências. O

 Brasil 
está em

 fase de elaboração de um
 plano de im

plem
entação da 

N
DC onde serão definidas as estratégias setoriais que apoiarão 

o atingim
ento das m

etas, assim
 ainda não ficou estabelecido 

com
o os diferentes setores da econom

ia vão contribuir para o 
atingim

ento das m
etas. 

144 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Antes do prim
eiro parágrafo na pg. 78, que com

eça com
 “A seguir, para cada 

eixo estratégico ..... para o alcance das m
esm

as”, incluir um
 parágrafo inicial 

com
o o destacado entre colchetes: [“Deve-se ressaltar que, para cada eixo 

estratégico, é preciso levar em
 consideração as peculiaridades da agricultura 

fam
iliar, bem

 com
o entender as ações e estratégias de form

a direcionada 
para esse público.”] 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

144 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78, “Apoio aos G
rupos G

estores Estaduais (G
EE) na 

atualização e execução dos Planos de Ação Estaduais (PAE)” entre os term
os 

“brasileiras” e “Adem
ais”, a seguinte expressão entre colchetes [que 

considere tam
bém

 as especificidades da Agricultura Fam
iliar e, portanto, sua  

representação nos G
G

E]. D
essa form

a, o item
 1 ficará da seguinte form

a: 
“Apoio aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos 

Planos de Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação 

dos G
G

E nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de 
seus PAE. Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de 

reestruturação da governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões 
brasileiras, que considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar 
e, portanto, sua representação nos G

G
E. Adem

ais, serão prom
ovidos 

encontros periódicos para estim
ular e apoiar os G

G
E na execução dos seus 

PAE 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

144 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

 E 
TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir na pg. 88 na ação n°1 “Fortalecim
ento da assistência técnica e 

gerencial para apoiar a adoção e m
anutenção dos SPSABC no território 

nacional” incluir entre as palavras “SPSABC” e “território nacional” a 
expressão entre colchetes [em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e 
não-fam

iliares]. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

144 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

N
a sentença seguinte “Propõe-se um

a agenda estratégica em
 âm

bito 
nacional para fortalecer a assistência técnica e gerencial, institucional, 
pública e privada, já existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e 
m

anutenção dos SPSABC nos diferentes biom
as” adicionar após a palavra 

“biom
as” a seguinte expressão entre colchetes [que considere tam

bém
 as 

especificidades da Agricultura Fam
iliar.] 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

144 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

IN
CLU

IR: na últim
a linha da ação n°2, pg. 101, “Intensificação e am

pliação de 
projetos de pesquisa para o aprim

oram
ento dos SPSABC”, a palavra entre 

colchetes “pagam
ento por serviços [am

bientais] e créditos de carbono.” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

144 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

 
EXCLU

IR: na últim
a linha da ação 

n°2, pg. 101, “Intensificação e 
am

pliação de projetos de pesquisa 
para o aprim

oram
ento dos 

SPSABC”, excluir a palavra 
“ecossistêm

icos 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

144 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

IN
CLU

IR: na ação n°2, pg. 101, “Intensificação e am
pliação de projetos de 

pesquisa para o aprim
oram

ento dos SPSABC” entre trecho “...dos novos 
SPSABC” ...  
“aprim

oram
ento do uso de m

odelos ...”, incluir a seguinte expressão entre 
colchetes: [realização de estudos para identificação de SPSABC orientadas 
especificam

ente para a agricultura fam
iliar]. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

144 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

IN
CLU

IR: N
a ação n°5, pg. 102, “Am

pliação e fortalecim
ento das ações de 

m
onitoram

ento de m
etas de aum

ento da resiliência e adaptação” incluir 
entre as palavras “adaptação” e “Esta ação visa” a seguinte expressão entre 
colchetes: [em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares.] 

O
 novo parágrafo ficará dessa form

a entre colchetes: [Am
pliação e 

fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas de aum
ento da 

resiliência e adaptação em
 estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares. Esta ação visa identificar e/ou desenvolver m

etodologias e 
protocolos sistem

atizados, voltados ao m
onitoram

ento da capacidade 
adaptativa dos SPSABC. Tam

bém
, apoiar e dar respaldo científico e 

m
etodológico à proposição de m

odelo de gestão de inteligência clim
ática 

para agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, e estim
ular a criação de um

a rede de 
pesquisa m

ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m
odelo.] 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

144 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

IN
CLU

IR: N
a ação n°2, na pg. 106, “O

peracionalização da Plataform
a M

ulti-
institucional de M

onitoram
ento das Reduções de G

EE na Agropecuária 
(Plataform

a ABC), para efetivação do acom
panham

ento das em
issões de G

EE 
resultantes da adoção dos SPSABC” os seguintes trechos entre colchetes 
destacados abaixo: “O

peracionalização da Plataform
a M

ulti-institucional de 
M

onitoram
ento das Reduções de G

EE na Agropecuária (Plataform
a ABC), 

para efetivação do acom
panham

ento das em
issões de G

EE resultantes da 
adoção dos SPSABC. As ações de m

onitoram
ento da Plataform

a ABC terão a 
participação ativa da Em

brapa, com
 representação de todas as unidades 

descentralizadas (U
D). As inform

ações advindas da Plataform
a ABC 

perm
itirão m

onitorar a adoção em
 áreas dos SPSABC e suas respectivas 

contribuições em
 m

itigação de G
EE e para o aum

ento da resiliência. Cabe 
ainda à Plataform

a ABC a aplicação de m
ecanism

os de M
RV, para o 

m
onitoram

ento operacional e sistem
atizado do estoque de carbono no solo, 

e a realização do zoneam
ento de áreas hom

ogêneas para definição de 
áreas/propriedades rurais [fam

iliares e não-fam
iliares] representativas para o 

m
onitoram

ento das m
udanças nos estoques de carbono. A Plataform

a ABC 
tam

bém
 disponibilizará planilhas eletrônicas e aplicativos para que os 

produtores rurais [fam
iliares e não-fam

iliares] possam
 realizar seus balanços 

energéticos e de G
EE, com

 base em
 m

étodos aprovados pelo SIN
ABC. Busca-

se tam
bém

, neste eixo, coordenar os esforços das várias instituições 
com

prom
etidas em

 aplicar parâm
etros e m

etodologias de avaliação e 
m

étricas da dinâm
ica dos G

EE válidas para o setor agropecuário brasileiro; 
elaborar um

 program
a de acom

panham
ento e m

onitoram
ento de pastagens 

nos biom
as brasileiros, [levando em

 consideração tam
bém

 as 
particularidades da Agricultura Fam

iliar]; treinar extensionistas, consultores e 
técnicos da iniciativa privada na utilização de m

etodologia e ferram
entas de 

m
onitoram

ento da adoção dos SPSABC (AgroTag, G
H

G
, SatVeg, 

W
ebAm

biente, Carbscan e outros), que adaptados tam
bém

 as 
especificidades dos agricultores fam

iliares. 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.”  



  

144 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 IN

CLU
IR: N

a ação n°2 “Apoiar o desenvolvim
ento e incentivar o uso de 

m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização de propriedades, 

produtores, organizações e produtos oriundos de SPSABC”, página 117, 
incluir os trechos em

 colchetes: “Apoiar o desenvolvim
ento e incentivar o uso 

de m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização de propriedades, 

[produtores fam
iliares e não-fam

iliares], organizações e produtos oriundos 
de SPSABC. U

m
a vez feita a identificação dos critérios e m

ecanism
os m

ais 
apropriados, o apoio ao desenvolvim

ento e incentivo de m
ecanism

os m
ais 

eficientes de reconhecim
ento e valorização poderão ser im

plem
entados com

 
m

aior sucesso, [tais com
o selos, certificados ou outros instrum

entos de 
com

unicação da adoção da Agricultura de Baixa Em
issão de Carbono.]” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

144 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção e 
m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Inclusão na página 82, quadro 1, ação 3, abaixo da atividade “Apoiar projetos 
de regularização am

biental das propriedades rurais” um
a nova atividade, 

com
o destacado trecho entre colchetes: [Prom

over o uso de calcário e 
fertilizantes para recuperação de áreas de produção degradadas.] 

 
 

 

x 

A proposta do autor m
antém

 coerência com
 o tem

a 
desenvolvim

ento sustentável e serve de base para adoção das 
SPSABC. Além

 disso, está coerente e alinhada com
 o Plano 

ABC+, pois o uso do calcário e de outros insum
os que 

prom
ovem

 a recuperação física e quím
ica do solo são 

altam
ente necessárias, de form

a a prom
over a m

elhoria desse 
recurso natural básico para os processos produtivos 
agropecuários e a m

anutenção dos SPSABC ao longo dos anos. 
N

esse sentido, tecnicam
ente a proposta é válida. Contudo, a 

proposta em
 questão já consta do Q

uadro 01, m
ais 

especificam
ente da Ação - Disponibilização de insum

os básicos 
para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC nos 
estabelecim

entos de agricultores fam
iliares, assentados da 

reform
a agrária, ribeirinhos, com

unidades tradicionais e 
pequenos produtores. Assim

, justifica-se a recusa integral da 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, pois não há m

otivo 
para inserção da proposta em

 questão.  
 

144 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 95, incluir abaixo da atividade “Fom
entar um

a 
nova m

odalidade de crédito dentro do PRO
N

AF para o estím
ulo a adoção e 

m
anutenção dos SPSABC junto à agricultura fam

iliar” um
a nova atividade 

conform
e o texto entre colchetes: [Preparar um

 docum
ento voltado para 

produtores rurais e assistentes técnicos que oriente sobre o ABC+ e a tom
ada 

de crédito do Program
a ABC, Pronaf e outras linhas de crédito, de acordo com

 
as regras vigentes em

 cada ano-safra.]” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. Está inserido na atividade “atualizar, 

elaborar e divulgar os m
ateriais (publicações, vídeos, áudios, 

entre outros) sobre os SPSABC para capacitação de técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros e a 
sensibilização de produtores rurais “.  

144 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 96, segundo parágrafo da segunda coluna 
(atividade) sugere-se incluir a seguinte atividade: “Propor a alocação de 
recursos dos  
Fundos Constitucionais no Program

a ABC com
o FCO

-ABC, FN
O

-ABC e FN
E-

ABC, para o estím
ulo a adoção e m

anutenção dos SPSABC e alinhar as linhas 
dos  
Fundos denom

inadas “verdes” com
 as SPSABC.” 

 
 

 

x 

A intenção de transferir recursos dos fundos constitucionais 
para o Program

a ABC, em
bora desejável, entendem

os ser de 
difícil execução, seja a curto ou m

édio prazo. A redação 
proposta originalm

ente atende com
o um

a fase de transição ao 
que ora se sugere proporcionando algum

a identificação dos 
recursos aplicados nestes fundos que estejam

 “alinhados ao 
ABC”, ainda que não tão sujeitos as m

esm
as condições dos 

financiam
entos viabilizados no Program

a ABC. Assim
, justifica-



  

se a recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

144 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 98, incluir um
a nova atividade atrelada a ação 

“Estím
ulo à criação de novos m

ecanism
os de financiam

ento via econom
ia 

verde”, de acordo com
 o texto entre colchete: [Atuar na construção de um

 
guia de diretrizes gerais do ABC+ para a caracterização de em

preendim
entos 

agropecuários alinhados às SPSABC de form
a a facilitar a orientar produtos 

financeiros privados e fundos clim
áticos, além

 de outros instrum
entos]. 

 
 

 

x 

A proposta está coerente e alinhada com
 o Plano ABC+. 

Contudo, o tem
a proposto já está contem

plado no item
 "2.6.9 

ESTRATÉG
IA D

E CO
M

U
N

ICAÇÃO
 E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. 

Proposição a ser efetivada nas atividades que constam
 da 

Estratégia de com
unicação que se relacionam

 com
 publicações 

dirigidas a atores específicos do Plano ABC. Assim
, justifica-se 

a recusa integral da inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

144 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

 
(3) EXCLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 
96, prim

eiro parágrafo da segunda 
coluna (prim

eira atividade descrita 
na página) sugere-se excluir a 
palavra “Propor” e IN

CLU
IR a 

palavra “Am
pliar”. A nova redação 

ficará da seguinte form
a: “Am

pliar 
o alinham

ento das finalidades e 
dos itens financiáveis da linha de 
crédito - Program

a ABC, com
 as 

outras linhas de crédito com
o: 

Pronam
p, M

oderinfra, M
oderagro, 

M
oderfrota, Prodecoop e 

Inovagro”. 

 
 

X 

O
 alinham

ento as finalidade e itens financiáveis é incipiente ou 
inexistente, um

a vez que os m
esm

os itens podem
 ser 

financiados em
 diferentes linhas de crédito com

 diversos 
prazos de carência e de pagam

ento, entre outros aspectos, 
configurando um

a com
petição entre as linhas de crédito para 

o financiam
ento dos itens em

 questão. 

144 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

 
(4) O

pção EXCLU
IR: N

o Q
uadro 3, 

página 96, segundo parágrafo da 
segunda coluna (segunda atividade 
descrita na página) sugere-se 
excluir: “Propor a criação de um

a 
nova m

odalidade de crédito dentro 
dos Fundos Constitucionais, com

o 
FN

O
, FN

E e FCO
, para o estím

ulo a 
adoção e m

anutenção dos 
SPSABC”. 

 
 

x 

A  intenção de transferir recursos dos fundos constitucionais 
para o Program

a ABC, em
bora desejável, é de difícil execução, 

seja a curto ou m
édio prazo. A redação proposta 

originalm
ente atende com

o um
a fase de transição ao que ora 

se sugere, proporcionando algum
a identificação dos recursos 

aplicados nestes fundos que estejam
 “alinhados ao ABC”, 

ainda que não tão sujeitos as m
esm

as condições dos 
financiam

entos viabilizados no Program
a ABC. Assim

, justifica-
se a recusa integral da proposta de exclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

144 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 5, na ação n 3 “Aperfeiçoam
ento da interação com

 o 
Sistem

a de O
perações do Crédito Rural e do Proagro (SICO

R), para 
m

onitoram
ento da adoção de SPSABC”, página 111, após a palavra “SICO

R”, o 
trecho entre colchetes: [e com

 a Com
issão de Valores M

obiliários – CVM
]. A 

nova redação ficará desta form
a: “Aperfeiçoam

ento da interação com
 o 

Sistem
a de O

perações do Crédito Rural e do Proagro (SICO
R) e com

 a 
Com

issão de Valores M
obiliários – CVM

 para m
onitoram

ento da adoção de 
SPSABC”. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

144 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 5, coluna 2, ação 4 “Consolidação, sistem
atização e 

avaliação dos resultados de execução do ABC+ via Sistem
a Integrado de 

Inform
ação do Plano ABC (SIN

ABC)”, página 112, um
a nova atividade 

conform
e proposta entre colchetes: [Elaborar em

 parceria com
 a CVM

 um
a 

estratégia de m
onitoram

ento e avaliação dos títulos e valores m
obiliários 

privados transacionados no m
ercado de capitais relacionados ao ABC+]. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

144 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 5, Atividade 1 “O
peracionalização do Sistem

a 
Inform

atizado de G
overnança do ABC+ (SIG

ABC) para acom
panhar a 

im
plem

entação das ações de fom
ento do ABC+ em

 nível nacional e estadual”, 
página 108, ação n°3 após a expressão “...ao SIN

ABC” o trecho entre 
colchetes [orientada às  
especificidades da agricultura fam

iliar e não fam
iliar.] A nova redação para a 

ação n°3 será: “Propor m
etodologia de m

onitoram
ento das ações de fom

ento 
do ABC+ em

 nível estadual e nacional, ao SIN
ABC orientada às especificidades 

da agricultura fam
iliar e não fam

iliar.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

144 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 5, Atividade 1 “O
peracionalização do Sistem

a 
Inform

atizado de G
overnança do ABC+ (SIG

ABC) para acom
panhar a 

im
plem

entação das ações de fom
ento do ABC+ em

 nível nacional e estadual”, 
página 108, ação n°6, incluir após a expressão “estabelecidos no ABC+” o 
trecho entre colchetes: [distinguindo entre agricultura fam

iliar e não fam
iliar]. 

A nova redação para a ação n°6 será: “Avaliar anualm
ente o cum

prim
ento das 

m
etas e com

prom
issos estabelecidos no ABC+ distinguindo entre agricultura 

fam
iliar e não fam

iliar.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

144 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR: Q
uadro 5, Ação 4, página 112, Atividade 1 ação “Consolidação, 

sistem
atização e avaliação dos resultados de execução do ABC+ via Sistem

a 
Integrado de Inform

ação do Plano ABC (SIN
ABC)”, inserir um

a nova atividade, 
conform

e o texto entre colchetes [Com
 base na avaliação do CAR e evolução 

do processo de regularização, contabilizar os estoques de carbono em
 APP e 

RL, e a form
ação de estoques em

 função da recom
posição de passivos, e 

integrar esses dados no Inventário N
acional e relatório periódico do ABC+ 

sobre o alcance das m
etas]. 

 
 

 

x 

A proposta do autor para inclusão de um
a nova atividade à 

Ação -  Consolidação, sistem
atização e avaliação dos 

resultados de execução do ABC+ , via Sistem
a Integrado de 

Inform
ação do Plano ABC (SIN

ABC), qual seja: " Com
 base na 

avaliação do CAR e evolução do processo de regularização, 
contabilizar os estoques de carbono em

 APP e RL, e a 
form

ação de estoques em
 função da recom

posição de 
passivos....", não se aplica, pois nesse caso as ações e 
atividades relativas à G

overnança, M
onitoram

ento e 
Avaliação, no âm

bito do ABC+, ocorrerão em
 cim

a da adoção 
da SPSABC, no cam

po. N
ão cabe atrelar essa m

edição ao CAR, 
aos processos de regularização ou do inventário, pois 
independentem

ente se o produtor já teve seu CAR ou Projeto 
de Recuperação (avaliados pelo estado do PRADA), o produtor 
precisa estar produzindo e, nesse caso, se ele estiver 



  

produzindo de form
a sustentável e conservacionista dos 

recursos naturais é o ideal. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

 

144 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

 
(Plataform

a ABC) para efetivação do M
RV e acom

panham
ento das em

issões 
de G

EE frente à adoção dos SPSABC do ABC+”, páginas 108 e 109, inserir um
a 

nova atividade, conform
e a proposta entre colchetes: [D

esenvolver 
protocolos que perm

itam
 que SPSABC que com

provadam
ente gerem

 
reduções de em

issões certificadas, com
 integridade 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada tecnicam

ente, pois ainda 
precisa de desenvolvim

ento tecnológico para ser 
posteriorm

ente incorporada.  

144 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 6, Ação n°1 “Viabilização de m
ecanism

os que 
possibilitem

 o reconhecim
ento e valorização dos produtores, produtos e 

propriedades que utilizam
 os SPSABC”, incluir a seguinte atividade entre 

colchete: [D
esenvolver junto ao m

ecanism
o de reconhecim

ento e valorização 
a produtores rurais que possuem

 SPSABC, um
a form

a de proposição de 
projetos que contem

plem
 a adoção de 2 ou m

ais SPSABC visando estim
ular o 

financiam
ento verde tendo o ABC+ com

o um
 guia de referência]. 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

144 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

IN
CLU

IR: Q
uadro 6, Ação n°1 “Viabilização de m

ecanism
os que possibilitem

 o 
reconhecim

ento e valorização dos produtores, produtos e propriedades que 
utilizam

 os SPSABC”, incluir um
a nova atividade de acordo com

 a proposta 
entre colchetes: [Apoiar a diferenciação de produtores que adotam

 as SPSABC 
para além

 da política agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um
 

guia de diretrizes gerais que caracteriza um
 em

preendim
ento com

o 
sustentável alinhado aos preceitos do ABC+]. 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

144 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 7, ação n°2 “Proposição de um
 m

odelo de gestão de 
inteligência clim

ática para a integração de inform
ações e sistem

as de análise 
da resiliência, capacidade adaptativa e m

onitoram
ento de risco dos SPSABC”, 

página 122, incluir um
a nova atividade conform

e proposta entre colchetes: 
[Avaliar o potencial dos SPSABC no que diz respeito à m

itigação dos riscos 
clim

áticos bem
 com

o o uso dessa inform
ação no contexto do seguro rural.] 

 
 

 

X 

A avaliação do potencial dos SPSABC em
 relação aos riscos 

clim
áticos e o uso dessa inform

ação no contexto do seguro 
rural estão previstas na Estratégia de Pesquisa, 
Desenvolvim

ento &
 Inovação e no Program

a de Acesso à 
Crédito e Financiam

entos, respectivam
ente 

144 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

 
ABC+”, página 125, um

a nova atividade conform
e proposta entre colchetes: 

[Construir, no âm
bito do “guia de diretrizes gerais do ABC+” sugerido para o 

eixo “Program
a de Acesso a Crédito e Financiam

entos”, um
 conjunto de 

m
étricas e estatísticas m

onitoráveis e avaliáveis de form
a a buscar o 

alinham
ento com

 as estratégias de m
onitoram

ento, avaliação e divulgação de 
resultados do ABC+.] 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC. 



  

144 Q
uadro 9 – Ações 

propostas 
para 

Estratégia 
de 

Com
unicação e  

Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o quadro 9, ação n°1 “Com

unicação e divulgação do ABC+ para 
grupos gestores estaduais, técnicos, extensionistas, projetistas, 
agentes/analistas financeiros, produtores rurais, associações de classe, 
pesquisadores, docentes, form

adores de opinião, público internacional e 
financiadores de projetos de cooperação”, página 129, Atividade “Elaborar 
Plano de Com

unicação Estratégica do ABC+”, incluir a expressão entre 
colchetes após “Estratégica do ABC+” [levando em

 conta as particularidades 
da agricultura fam

iliar]." A nova redação da atividade será: “Elaborar Plano de 
Com

unicação Estratégica do ABC+ levando em
 conta as particularidades da 

agricultura fam
iliar. 

 
 

 

x 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições, são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais." Em

 resposta ao autor da contribuição, suas 
justificativas são procedentes, e corretam

ente 
fundam

entadas. Entretanto, o ABC+, assim
 com

o Plano ABC, 
prevê, sem

 exceção, atuação junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo, não há m

enções específicas no 
texto, nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular.  

153 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Entre as linhas 29 e 43, alterar o term
o "M

anejo de Resíduos da Produção 
Anim

al (M
RPA)", para "M

anejo de Resíduos da Produção Agropecuária 
(M

RPA)" 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é escopo 

do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na unidade 

produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da produção 
anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, avicultura, 
bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo Plano 
devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. N
o entanto, 

cabe à coordenação do ABC+ avaliar a pertinência de incluir o 
setor agroindustrial ("fora da porteira") no Plano, envolvendo 
assim

 algum
as indústrias geradoras de resíduos da produção 

vegetal em
 larga escala, a exem

plo das am
idolarias e usinas de 

cana-de-açúcar. A inclusão de novas tecnologias precisa passar 
por um

 processo a ser estabelecido. Após a publicação do 
ABC+ estabelecerem

os um
 procedim

ento para incorporação 
de novos SPSABC. Para a inclusão destes os m

esm
os devem

 ter 
com

provação científica suficiente que dem
ostre sua eficiência 

na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças do clim

a, 
além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de produtividades dos 

sistem
as agropecuários de produção. 

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Entre as linhas 798 e 805, alterar o term
o "M

anejo de Resíduos da Produção 
Anim

al (M
RPA)", para "M

anejo de Resíduos da Produção Agropecuária 
(M

RPA)" 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é escopo 

do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na unidade 

produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da produção 
anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, avicultura, 
bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo Plano 
devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. O
 setor 

agroindustrial ("fora da porteira") poderá ser incluído na 



  

próxim
a revisão do ABC+, envolvendo  indústrias geradoras de 

resíduos da produção vegetal em
 larga escala, a exem

plo das 
am

idolarias e usinas de canade-açúcar.  

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Entre as linhas 801 e 805, alterar o texto para incluir outros tipos de resíduos. 
Sugestão: 800 denom

inado “M
anejo de Resíduos da Produção Agropecuária 

(M
RPA)” engloba 801 tecnologias para o tratam

ento de todos os tipos de 
resíduos oriundos da 802 produção agropecuária, com

o dejetos líquidos 
(com

postos pela m
istura de água de 803 lim

peza), fezes, urina, restos de 
alim

entos, cam
as, carcaças de anim

ais m
ortos 804 não abatidos e resíduos 

fisiológicos, rejeitos de origem
 vegetal, frutas e hortaliças e resíduos de 

processam
ento de produtos de origem

 vegetal, entre outros, e adequada 
estabilização de 805 seus efluentes. 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é escopo 

do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na unidade 

produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da produção 
anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, avicultura, 
bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo Plano 
devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. O
 setor 

agroindustrial ("fora da porteira") poderá ser incluído na 
próxim

a revisão do ABC+, envolvendo  indústrias geradoras de 
resíduos da produção vegetal em

 larga escala, a exem
plo das 

am
idolarias e usinas de canade-açúcar.  

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 806, alterar o term
o "Resíduos da Produção Anim

al", para "Resíduos da 
Produção Agropecuária". 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é escopo 

do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na unidade 

produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da produção 
anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, avicultura, 
bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo Plano 
devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. O
 setor 

agroindustrial ("fora da porteira") poderá ser incluído na 
próxim

a revisão do ABC+, envolvendo  indústrias geradoras de 
resíduos da produção vegetal em

 larga escala, a exem
plo das 

am
idolarias e usinas de canade-açúcar.  

 

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 819, alterar o term
o "Resíduos da Produção Anim

al", para "Resíduos da 
Produção Agropecuária". 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. O
 setor 

agroindustrial ("fora da porteira") poderá ser incluído na 
próxim

a revisão do ABC+, envolvendo  indústrias geradoras de 
resíduos da produção vegetal em

 larga escala, a exem
plo das 

am
idolarias e usinas de canade-açúcar.  



  

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 825, incluir, além
 de resíduos da produção de anim

ais confinados, 
especialm

ente 
suínos, 

bovinos 
e 

aves, 
os 

"resíduos 
da 

produção 
e 

processam
ento de vegetais". 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. O
 setor 

agroindustrial ("fora da porteira") poderá ser incluído na 
próxim

a revisão do ABC+, envolvendo  indústrias geradoras de 
resíduos da produção vegetal em

 larga escala, a exem
plo das 

am
idolarias e usinas de canade-açúcar.  

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 852, incluir, além
 do term

o dejetos, o term
o "resíduos". 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 853, incluir o term
o "reaproveitam

ento de resíduos", passando a ser: 
"dim

inuição na produção e reaproveitam
ento de resíduos, além

 do correto 
dim

ensionam
ento..." 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. O
 setor 

agroindustrial ("fora da porteira") poderá ser incluído na 
próxim

a revisão do ABC+, envolvendo  indústrias geradoras de 
resíduos da produção vegetal em

 larga escala, a exem
plo das 

am
idolarias e usinas de canade-açúcar.  

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 873, incluir o term
o "resíduos de processos de vegetais" passando a 

ser: "com
o carcaças, placentas, resíduos de processos de vegetais, entre 

outros;" 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. N
o entanto, 

cabe à coordenação do ABC+ avaliar a pertinência de incluir o 
setor agroindustrial ("fora da porteira") no Plano, envolvendo 
assim

 algum
as indústrias geradoras de resíduos da produção 

vegetal em
 larga escala, a exem

plo das am
idolarias e usinas de 

cana-de-açúcar. Tal avaliação ocorrerá no próxim
o ciclo de 

revisão do ABC+, previsto para daqui 2 anos. 

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 887, incluir o term
o "resíduos vegetais", passando a ser: "estações de 

tratam
ento de efluentes industriais, resíduos vegetais e dejetos anim

ais;" 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 



  

com
parados aos resíduos da produção vegetal. N

o entanto, 
cabe à coordenação do ABC+ avaliar a pertinência de incluir o 
setor agroindustrial ("fora da porteira") no Plano, envolvendo 
assim

 algum
as indústrias geradoras de resíduos da produção 

vegetal em
 larga escala, a exem

plo das am
idolarias e usinas de 

cana-de-açúcar. Tal avaliação ocorrerá no próxim
o ciclo de 

revisão do ABC+, previsto para daqui 2 anos. 

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 896, substituir o term
o "da criação de anim

ais", para "da produção 
agropecuária" 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. N
o entanto, 

cabe à coordenação do ABC+ avaliar a pertinência de incluir o 
setor agroindustrial ("fora da porteira") no Plano, envolvendo 
assim

 algum
as indústrias geradoras de resíduos da produção 

vegetal em
 larga escala, a exem

plo das am
idolarias e usinas de 

cana-de-açúcar. Tal avaliação ocorrerá no próxim
o ciclo de 

revisão do ABC+, previsto para daqui 2 anos. 

153 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Linha 898, incluir o term
o "processam

ento vegetal", passando a 
"gerenciam

ento dos resíduos da produção de anim
ais e processam

ento 
vegetal" 

 
 

 

X 

Essa contribuição não foi acatada, pois esse tem
a não é 

escopo do ABC+. Tendo em
 vista que o foco do ABC+ está na 

unidade produtiva ("porteira adentro"), os resíduos da 
produção anim

al em
 sistem

as confinados (ex: suinocultura, 
avicultura, bovinocultura leiteita etc.) foram

 priorizados pelo 
Plano devido ao m

aior desafio para sua destinação quando 
com

parados aos resíduos da produção vegetal. N
o entanto, 

cabe à coordenação do ABC+ avaliar a pertinência de incluir o 
setor agroindustrial ("fora da porteira") no Plano, envolvendo 
assim

 algum
as indústrias geradoras de resíduos da produção 

vegetal em
 larga escala, a exem

plo das am
idolarias e usinas de 

cana-de-açúcar. Tal avaliação ocorrerá no próxim
o ciclo de 

revisão do ABC+, previsto para daqui 2 anos. 
 

154 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

N
a pg. 43, item

 2.3 M
etas do ABC+, incluir após a expressão portfólio do 

ABC+, “dentro da concepção de uso eficiente das áreas agrícolas, 
considerando a abordagem

 de gestão integrada da paisagem
”. 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, e no intuito de deixar 

a frase m
ais com

pleta, a sugestão foi reform
ulada e incluída da 

seguinte form
a: “os quais contem

plam
 em

 suas bases 
conceituais o uso eficiente de áreas com

 aptidão para 
produção agropecuária, com

 o aum
ento da capacidade 

adaptativa dos sistem
as de produção e suas contribuições para 

m
itigação de G

EE, e a abordagem
 integrada da paisagem

”.  

154 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  

Incluir com
o penúltim

o parágrafo do item
 2.3.1 o seguinte texto entre 

colchetes: [O
 ABC+ contem

pla tam
bém

 a utilização de m
ecanism

os de 
m

ercados de carbono, por exem
plo M

DL/Artigo 6.4 e outros sistem
as 

regulados ou voluntários, com
o m

eios de im
plem

entação das diversas 
políticas e m

edidas aqui dispostas. N
esse contexto, em

presas e organizações 

 
 

 

X   

O
 tem

a proposto já está contem
plado no "PRO

G
RAM

A DE 
VALO

RAÇÃO
 E RECO

N
H

ECIM
EN

TO
". Assim

, justifica-se a 
recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte.   



  

SU
STEN

TÁVEIS 
que se engajarem

 no program
a poderão desenvolver os respectivos projetos 

de créditos de carbono, de m
aneira que o program

a seja excluído da análise 
de linha de base e, por conseguinte, sem

 afetar a adicionalidade dos 
respectivos projetos. 

154 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

“Dentre os desafios as serem
 considerados para o atingim

ento da m
eta 

considerada para SPD, tem
-se:” Incentivar a adoção de SPD

 sob áreas 
degradadas e de pastagens com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade entre diferentes SPSABC. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, novo texto 

apresentado nos desafios de SPD ficando "Incentivar a adoção 
de SPD sob pastagens, especialm

ente as com
 algum

 grau de 
degradação, com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade com

 os dem
ais SPSABC" 

154 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Após o parágrafo 4 da página 62, incluir o trecho abaixo: “O
 controle biológico 

consiste no controle de pragas e doenças das lavouras, a partir do uso de seus 
inim

igos naturais, com
o insetos, parasitas e m

icrorganism
os (bactérias, 

fungos e vírus). Essa prática perm
ite reduzir o uso de defensivos quím

icos 
sintéticos, m

inim
izando im

pactos am
bientais.” 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada, um

a vez que o foco do ABC+ 
é m

itigação e adaptação, portanto, os bionsum
os fom

entados 
devem

 prom
over, diretam

ente, esses benefícios. 

154 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir na página 62, segundo parágrafo, o trecho entre colchetes: “Incluídos 
no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), 

no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, em
bora nesta nova fase, além

 
da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os prom
otores do crescim

ento 
de plantas (M

PCP) e m
ultifuncionais que atuam

 para m
elhoria da fixação e ou 

disponibilidade de nutrientes [e, tam
bém

, os m
acro e m

icrorganism
os para 

controle biológico.]” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

154 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Incluir o texto em
 colchetes e substituir os dados tachados pelos núm

eros 
tam

bém
 em

 colchetes: As FP, no âm
bito do ABC+, serão fom

entadas para o 
atendim

ento de duas finalidades: produção com
ercial de m

adeira, fibras, 
alim

entos, energia, [produtos florestais não m
adeireiros com

o] látex, [taninos 
e resinas] e bioprodutos em

 áreas particulares, e; recuperação em
 áreas 

am
bientais, conform

e definido em
 legislação específica. Com

 a expansão das 
FP no Brasil, espera-se suprir dem

andas atuais e futuras para celulose, papel, 
[pisos e painéis lam

inados], bioenergia, bioprodutos e produtos de m
aior 

valor agregado (PM
VA). As FP são sum

idouros de carbono, tanto no caso dos 
plantios industriais, com

o nos de recuperação. N
os prim

eiros, há um
a captura 

acelerada de carbono advinda das florestas de rápido crescim
ento, m

as o 
estoque total arm

azenado é delim
itado pelas explorações econôm

icas. U
m

 
hectare de eucalipto, por exem

plo, captura [aproxim
adam

ente 57] 30 t de 
CO

2 por ano [considerando IM
A de 35m

³/ha/ano e densidade da m
adeira de 

515kg/m
³], m

as é cortado no 6º [7º] ano. N
o caso de pinus, a captura é 

m
enor anualm

ente, [aproxim
adam

ente 20 41] t de CO
2, m

as seu corte dá-se 
no 20º [16º] ano [considerando IM

A de 31m
³/ha/ano e densidade da m

adeira 
de 420kg/m

³] N
o caso de [restauração de áreas com

 vegetação nativa] FP 
para recuperação am

biental, a captura de carbono tende a ser m
ais lenta, 

m
as o lim

ite do estoque não é determ
inado por cortes. Dessa form

a, é a 
capacidade de suporte do sítio em

 que crescem
 que determ

inará o estoque 
de carbono, aproxim

ando-se de florestas naturais no longo prazo. U
m

a FP 

 
 

x 

 
As discussões de FP foram

 feitas no âm
bito de um

 G
T com

 
especialistas no tem

a. As sugestões são bem
-vindas e 

oportunas, porém
 não foram

 acatadas na íntegra, 
necessitando de reform

ulações para inclusão no texto na 
form

a com
o está. A proposta de revisão da FP e sua 

contribuição para a m
itigação de G

EE poderá ser novam
ente 

discutida com
 o G

T de especialistas e incluída na próxim
a 

revisão do ABC+.  



  para recuperação [área de restauração] am
biental com

 [vegetação nativa] na 
região da M

ata Atlântica [considerando fisionom
ias com

 form
ação florestal], 

por exem
plo, passar de [pode atingir um

 estoque de aproxim
adam

ente 10 t 
de CO

2 até 405 t] de CO
2, quando o crescim

ento da floresta se estagnará 
[tenderá à estabilidade]. 

154 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPS ABC Floresta Plantada (FP), na coluna am

pliação da 
adoção (m

ilhões de hectares), substituir 4 m
ilhões de hectares por 12 m

ilhões 
de hectares. 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

tecnicocientificos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+ a m
eta de Florestas Plantadas poderão 

ser revistas após novas discussões e com
 base nos argum

entos 
apresentados. 

154 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78 entre os term
os “brasileiras” e “Adem

ais”: Apoio 
aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos Planos de 

Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E 

nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, [que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e, portanto, sua 
representação nos G

G
E]. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos 

para estim
ular e apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

154 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78 entre os term
os “brasileiras” e “Adem

ais”: Apoio 
aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos Planos de 

Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E 

nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, [que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e, portanto, sua 
representação nos G

G
E]. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos 

para estim
ular e apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

154 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  

N
o item

 3, acrescentar a frase entre colchetes: “Difusão dos SPSABC para 
técnicos, extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, 
[profissionais do setor privado] e produtores rurais” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. Foi incluído o term

o 
"profissionais liberais", ficando: "Apoio à difusão dos SPSABC 
para técnicos (extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros, profissionais liberais), em

presas e produtores 
rurais, em

 todo o território nacional" 



  

E TRAN
SFERÊN

CIA 
DE TECN

O
LO

G
IA 

154 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 95, segundo parágrafo da segunda coluna 
sugere-se incluir: “Preparar um

 docum
ento voltado para produtores rurais e 

assistentes técnicos que oriente sobre o ABC+ e a tom
ada de crédito do 

Program
a ABC, de acordo com

 as regras vigentes em
 cada ano-safra.” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. Está inserido na atividade “atualizar, 

elaborar e divulgar os m
ateriais (publicações, vídeos, áudios, 

entre outros) sobre os SPSABC para capacitação de técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros e a 
sensibilização de produtores rurais “.  

154 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

N
a ação “Estím

ulo aos agentes financeiros para atender às dem
andas de 

financiam
ento dos SPSABC, para distintas regiões e prioridades conform

e 
m

apeam
ento e identificação de vulnerabilidades e oportunidades”. O

pção 
IN

CLU
IR U

M
A N

O
VA ATIVIDADE (em

 colchetes): [Sensibilizar e orientar os 
agentes financeiros sobre condições de credito diferenciado de m

odo a se 
adequarem

 a realidade e as necessidades dos diferentes setores e culturas, 
considerando as características de plantio, m

anutenção e ciclo.] 

 
 

 

x 

Redação 
não 

altera 
o 

escopo 
da 

proposição 
já 

contida 
originalm

ente no ABC+, objeto de consulta pública. Assim
, 

justifica-se a recusa de inclusão da proposta apresentada pelo 
Contribuinte. 

154 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
pção IN

CLU
IR: incluir a seguinte atividade: “Atuar na construção de um

 guia 
de diretrizes gerais do ABC+ para a caracterização de em

preendim
entos 

agropecuários alinhados às SPSABC de form
a a facilitar a orientar a em

issão 
de produtos financeiros privados e de fundos clim

áticos, além
 de outros 

instrum
entos”. 

 
 

 

x 

A Sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC 

154 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR na ação 3 do Q
uadro 5 (coluna 1, página 111) após a palavra (SICO

R), 
o trecho abaixo: “e com

 a Com
issão de Valores M

obiliários - CVM
” Redação 

sugerida entre colchetes: “Aperfeiçoam
ento da interação com

 o Sistem
a de 

O
perações do Crédito Rural e do Proagro (SICO

R) [e com
 a Com

issão de 
Valores M

obiliários - CVM
], para m

onitoram
ento da adoção de SPSABC”. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

154 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR um
a atividade adicional no Q

uadro 5 (coluna 2, linha 2, página 112): 
“Elaborar em

 parceria com
 a CVM

 um
a estratégia de m

onitoram
ento e 

avaliação dos títulos e valores m
obiliários privados transacionados no 

m
ercado de capitais relacionados ao ABC+” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

154 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

N
o Q

uadro 5, na “Ação O
peracionalização da Plataform

a M
ulti-institucional 

de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na Agropecuária (Plataform

a ABC) 
para efetivação do M

RV e acom
panham

ento das em
issões de G

EE frente à 
adoção dos SPSABC do ABC+” inserir a seguinte atividade: “D

esenvolver 
protocolos que perm

itam
 que SPSABC contem

plem
 tam

bém
 a utilização de 

m
ecanism

os de m
ercados de carbono, por exem

plo M
DL/Artigo 6.4 e outros 

sistem
as regulados ou voluntários, com

o m
eios de im

plem
entação das 

diversas políticas e m
edidas aqui dispostas. N

esse contexto, em
presas e 

organizações que se engajarem
 no program

a poderão desenvolver os 
respectivos projetos de créditos de carbono, de m

aneira que o program
a seja 

excluído da análise de linha de base e, por conseguinte, sem
 afetar a 

adicionalidade dos respectivos projetos. .” Ponto focal: Em
brapa/SDI-M

APA. 

 
 

 

x 

O
 Brasil está em

 fase de elaboração de um
 plano de 

im
plem

entação da N
DC, onde serão definidas as estratégias 

setoriais que apoiarão o atingim
ento das m

etas. Desta form
a, 

ainda não ficou estabelecido com
o os diferentes setores da 

econom
ia vão contribuir para o atingim

ento das m
etas. Após a 

definição da estratégia nacional, o Brasil com
preenderá se 

haverão setores que poderão contribuir com
 esforços 

excedentes aos já com
prom

etidos para o cum
prim

ento da 
N

DC. 

154 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

N
a ação “Consolidação, sistem

atização e avaliação dos resultados de 
execução do ABC+ via Sistem

a Integrado de Inform
ação do Plano ABC 

(SIN
ABC)”, inserir um

a nova atividade: “Com
 base na avaliação do CAR e 

evolução do processo de regularização, contabilizar os estoques de carbono 
em

 APP e RL, e a form
ação de estoques em

 função da recom
posição de 

passivos, e integrar esses dados no Inventário N
acional e relatório periódico 

do ABC+ sobre o alcance das m
etas”. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois as ações e atividades 
relativas à G

overnança, M
onitoram

ento e Avaliação, no 
âm

bito do ABC+, ocorrerão em
 cim

a da adoção da SPSABC, no 
cam

po. N
ão cabe atrelar essa m

edição ao CAR, aos processos 
de regularização ou do inventário, pois independentem

ente se 
o produtor já teve seu CAR ou Projeto de Recuperação 
(avaliados pelo estado do PRADA), o produtor precisa estar 
produzindo e, nesse caso, se ele estiver produzindo de form

a 
sustentável e conservacionista dos recursos naturais é o ideal. 

154 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Incluir no Q
uadro 6, ação “Viabilização de m

ecanism
os que possibilitem

 o 
reconhecim

ento e valorização dos produtores, produtos e propriedades que 
utilizam

 os SPSABC”, incluir a seguinte atividade: “Desenvolver junto ao 
m

ecanism
o de reconhecim

ento e valorização a produtores rurais que 
possuem

 SPSABC, um
a form

a de proposição de projetos que contem
plem

 a 
adoção de 2 ou m

ais SPSABC visando estim
ular o financiam

ento verde tendo 
o ABC+ com

o um
 guia de referência” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois já está 

contem
plado nas atividades "Realizar diagnóstico para 

identificar critérios e m
ecanism

os para reconhecim
ento e 

valorização dos produtores, organizações, produtos e 
propriedades que utilizam

 os SPSABC" deste item
, bem

 com
o 

no item
 "Crédito" 

 

154 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Texto a ser incluído ou excluído (não há lim
ite de caracteres) O

pção IN
CLU

IR: 
“Apoiar a diferenciação de produtores que adotam

 as SPSABC para além
 da 

política agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um
 guia de 

diretrizes gerais que caracteriza um
 em

preendim
ento com

o sustentável 
alinhado aos preceitos do ABC+” 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

156 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

Teste 

 
 

 

x 

N
ão se trata de contribuição, m

as de teste realizado no 
sistem

a 

161 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

N
a pg. 43, item

 2.3 M
etas do ABC+, incluir após a expressão portfólio do 

ABC+, “dentro da concepção de uso eficiente das áreas agrícolas, 
considerando a abordagem

 de gestão integrada da paisagem
” 

 
 

X 

 
A sugestão foi parcialm

ente aceita e no intuito de deixar a 
frase m

ais com
pleta, a sugestão foi reform

ulada e incluída da 
seguinte form

a “os quais contem
plam

 em
 suas bases 



  

conceituais o uso eficiente de áreas com
 aptidão para 

produção agropecuária, com
 o aum

ento da capacidade 
adaptativa dos sistem

as de produção e suas contribuições para 
m

itigação de G
EE, e a abordagem

 integrada da paisagem
”. 

161 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

página 48 Incluir com
o penúltim

o parágrafo do item
 2.3.1 o seguinte texto 

entre colchetes: [O
 ABC+ contem

pla tam
bém

 a utilização de m
ecanism

os de 
m

ercados de carbono, por exem
plo M

DL/Artigo 6.4 e outros sistem
as 

regulados ou voluntários, com
o m

eios de im
plem

entação das diversas 
políticas e m

edidas aqui dispostas. N
esse contexto, em

presas e organizações 
que se engajarem

 no program
a poderão desenvolver os respectivos projetos 

de créditos de carbono, de m
aneira que o program

a seja excluído da análise 
de linha de base e, por conseguinte, sem

 afetar a adicionalidade dos 
respectivos projetos. 

 
 

 

X   

O
 tem

a proposto já está contem
plado no "PRO

G
RAM

A DE 
VALO

RAÇÃO
 E RECO

N
H

ECIM
EN

TO
". Assim

, justifica-se a 
recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte.   

161 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

“Dentre os desafios as serem
 considerados para o atingim

ento da m
eta 

considerada para SPD, tem
-se:” Incentivar a adoção de SPD

 sob áreas 
degradadas e de pastagens com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade entre diferentes SPSABC. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, novo texto 

apresentado nos desafios de SPD ficando "Incentivar a adoção 
de SPD sob pastagens, especialm

ente as com
 algum

 grau de 
degradação, com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade com

 os dem
ais SPSABC" 

161 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Após o parágrafo 4 da página 62, incluir o trecho abaixo: “O
 controle biológico 

consiste no controle de pragas e doenças das lavouras, a partir do uso de seus 
inim

igos naturais, com
o insetos, parasitas e m

icrorganism
os (bactérias, 

fungos e vírus). Essa prática perm
ite reduzir o uso de defensivos quím

icos 
sintéticos, m

inim
izando im

pactos am
bientais.” 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada, um

a vez que o foco do ABC+ 
é m

itigação e adaptação, portanto, os bionsum
os fom

entados 
devem

 prom
over, diretam

ente, esses benefícios. 

161 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir na página 62, segundo parágrafo, o trecho entre colchetes: “Incluídos 
no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), 

no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, em
bora nesta nova fase, além

 
da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os prom
otores do crescim

ento 
de plantas (M

PCP) e m
ultifuncionais que atuam

 para m
elhoria da fixação e ou 

disponibilidade de nutrientes [e, tam
bém

, os m
acro e m

icrorganism
os para 

controle biológico.]” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

161 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Incluir o texto em
 colchetes. O

bs.: Alguns núm
eros apresentados na proposta 

de texto devem
 ser substituídos tam

bém
 por aqueles indicados em

 colchetes. 
As FP, no âm

bito do ABC+, serão fom
entadas para o atendim

ento de duas 
finalidades: produção com

ercial de m
adeira, fibras, alim

entos, energia, 
[produtos florestais não m

adeireiros com
o] látex, [taninos e resinas] e 

bioprodutos em
 áreas particulares, e; recuperação em

 áreas am
bientais, 

conform
e definido em

 legislação específica. Com
 a expansão das FP no Brasil, 

espera-se suprir dem
andas atuais e futuras para celulose, papel, [pisos e 

painéis lam
inados], bioenergia, bioprodutos e produtos de m

aior valor 
agregado (PM

VA). As FP são sum
idouros de carbono, tanto no caso dos 

plantios industriais, com
o nos de recuperação. N

os prim
eiros, há um

a captura 
acelerada de carbono advinda das florestas de rápido crescim

ento, m
as o 

estoque total arm
azenado é delim

itado pelas explorações econôm
icas. U

m
 

hectare de eucalipto, por exem
plo, captura [aproxim

adam
ente 57] t de CO

2 
por ano [considerando IM

A de 35m
³/ha/ano e densidade da m

adeira de 
515kg/m

³], m
as é cortado no [7º] ano. N

o caso de pinus, a captura é m
enor 

 
 

x 

 
As discussões de FP foram

 feitas no âm
bito de um

 G
T com

 
especialistas no tem

a. As sugestões são bem
-vindas e 

oportunas, porém
 não foram

 acatadas na íntegra, 
necessitando de reform

ulações para inclusão no texto na 
form

a com
o está. A proposta de revisão da FP e sua 

contribuição para a m
itigação de G

EE poderá ser novam
ente 

discutida com
 o G

T de especialistas e incluída na próxim
a 

revisão do ABC+.  



  anualm
ente, [aproxim

adam
ente 41] t de CO

2, m
as seu corte dá-se no [16º] 

ano [considerando IM
A de 31m

³/ha/ano e densidade da m
adeira de 

420kg/m
³] N

o caso de [restauração de áreas com
 vegetação nativa], a captura 

de carbono tende a ser m
ais lenta, m

as o lim
ite do estoque não é 

determ
inado por cortes. Dessa form

a, é a capacidade de suporte do sítio em
 

que crescem
 que determ

inará o estoque de carbono, aproxim
ando-se de 

florestas naturais no longo prazo. U
m

a [área de restauração] am
biental com

 
[vegetação nativa] na região da M

ata Atlântica [considerando fisionom
ias 

com
 form

ação florestal], por exem
plo, [pode atingir um

 estoque de 
aproxim

adam
ente 405 t] de CO

2, quando o crescim
ento da floresta [tenderá 

à estabilidade]. 
 

 
 

 
 

 
 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

tecnicocientificos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+ a m
eta de Florestas Plantadas poderão 

ser revistas após novas discussões e com
 base nos argum

entos 
apresentados. 

161 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPS ABC Floresta Plantada (FP), na coluna am

pliação da 
adoção (m

ilhões de hectares), substituir 4 m
ilhões de hectares por 12 m

ilhões 
de hectares. 

 
 

 
X 

 

 

161 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78 entre os term
os “brasileiras” e “Adem

ais”: Apoio 
aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos Planos de 

Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E 

nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, [que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e, portanto, sua 
representação nos G

G
E]. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos 

para estim
ular e apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

161 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Inclusão na página 82, ação 3 entre atividade 3 e 4 do seguinte trecho: 
“Prom

over o uso de calcário e fertilizantes para recuperação de áreas de 
produção degradadas.” 

 
 

 

x 

A proposta do autor m
antém

 coerência com
 o tem

a 
desenvolvim

ento sustentável e serve de base para adoção das 
SPSABC. Além

 disso, está coerente e alinhada com
 o Plano 

ABC+, pois o uso do calcário e de outros insum
os que 

prom
ovem

 a recuperação física e quím
ica do solo são 

altam
ente necessárias, de form

a a prom
over a m

elhoria desse 
recurso natural básico para os processos produtivos 
agropecuários e a m

anutenção dos SPSABC ao longo dos anos. 
N

esse sentido, tecnicam
ente a proposta é válida. Contudo, a 

proposta em
 questão já consta do Q

uadro 01, m
ais 

especificam
ente da Ação - Disponibilização de insum

os básicos 
para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC nos 



  

estabelecim
entos de agricultores fam

iliares, assentados da 
reform

a agrária, ribeirinhos, com
unidades tradicionais e 

pequenos produtores. Assim
, justifica-se a recusa integral da 

inclusão apresentada pelo Contribuinte, pois não há m
otivo 

para inserção da proposta em
 questão.  

161 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

N
o item

 3, acrescentar a frase entre colchetes: “Difusão dos SPSABC para 
técnicos, extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, 
[profissionais do setor privado] e produtores rurais” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. Foi incluído o term

o 
"profissionais liberais", ficando: "Apoio à difusão dos SPSABC 
para técnicos (extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros, profissionais liberais), em

presas e produtores 
rurais, em

 todo o território nacional" 

161 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 95, segundo parágrafo da segunda coluna 
sugere-se incluir: “Preparar um

 docum
ento voltado para produtores rurais e 

assistentes técnicos que oriente sobre o ABC+ e a tom
ada de crédito do 

Program
a ABC, de acordo com

 as regras vigentes em
 cada ano-safra.” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. Está inserido na atividade “atualizar, 

elaborar e divulgar os m
ateriais (publicações, vídeos, áudios, 

entre outros) sobre os SPSABC para capacitação de técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros e a 
sensibilização de produtores rurais “ 

161 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Q
uadro 3, página 97, N

a ação “Estím
ulo aos agentes financeiros para atender 

às dem
andas de financiam

ento dos SPSABC, para distintas regiões e 
prioridades conform

e m
apeam

ento e identificação de vulnerabilidades e 
oportunidades”. O

pção IN
CLU

IR U
M

A N
O

VA ATIVIDADE (em
 colchetes): 

[Sensibilizar e orientar os agentes financeiros sobre condições de credito 
diferenciado de m

odo a se adequarem
 a realidade e as necessidades dos 

diferentes setores e culturas, considerando as características de plantio, 
m

anutenção e ciclo.] 

 
 

 

x 
A sugestão foi integralm

ente recusada, pois a redação não 
altera o escopo da proposição já contida originalm

ente no PO
 

colocado em
 consulta pública. 

161 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR na ação 3 do Q
uadro 5 (coluna 1, página 111) após a palavra (SICO

R), 
o trecho abaixo: “e com

 a Com
issão de Valores M

obiliários - CVM
” Redação 

sugerida entre colchetes: “Aperfeiçoam
ento da interação com

 o Sistem
a de 

O
perações do Crédito Rural e do Proagro (SICO

R) [e com
 a Com

issão de 
Valores M

obiliários - CVM
], para m

onitoram
ento da adoção de SPSABC”. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

161 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR um
a atividade adicional no Q

uadro 5 (coluna 2, linha 2, página 112): 
“Elaborar em

 parceria com
 a CVM

 um
a estratégia de m

onitoram
ento e 

avaliação dos títulos e valores m
obiliários privados transacionados no 

m
ercado de capitais relacionados ao ABC+” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

161 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

N
o Q

uadro 5, na “Ação O
peracionalização da Plataform

a M
ulti-institucional 

de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na Agropecuária (Plataform

a ABC) 
para efetivação do M

RV e acom
panham

ento das em
issões de G

EE frente à 
adoção dos SPSABC do ABC+” inserir a seguinte atividade: “D

esenvolver 
protocolos que perm

itam
 que SPSABC contem

plem
 tam

bém
 a utilização de 

m
ecanism

os de m
ercados de carbono, por exem

plo M
DL/Artigo 6.4 e outros 

sistem
as regulados ou voluntários, com

o m
eios de im

plem
entação das 

diversas políticas e m
edidas aqui dispostas. N

esse contexto, em
presas e 

organizações que se engajarem
 no program

a poderão desenvolver os 
respectivos projetos de créditos de carbono, de m

aneira que o program
a seja 

excluído da análise de linha de base e, por conseguinte, sem
 afetar a 

adicionalidade dos respectivos projetos. .” Ponto focal: Em
brapa/SDI-M

APA. 

 
 

 

x 

O
 Brasil está em

 fase de elaboração de um
 plano de 

im
plem

entação da N
DC onde serão definidas as estratégias 

setoriais que apoiarão o atingim
ento das m

etas, desta form
a 

ainda não ficou estabelecido com
o os diferentes setores da 

econom
ia vão contribuir para o atingim

ento das m
etas. Após a 

definição da estratégia nacional o Brasil com
preenderá se 

haverão setores que poderão contribuir com
 esforços 

excedentes aos já com
prom

etidos para o cum
prim

ento da 
N

DC. 

161 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

N
a ação “Consolidação, sistem

atização e avaliação dos resultados de 
execução do ABC+ via Sistem

a Integrado de Inform
ação do Plano ABC 

(SIN
ABC)”, inserir um

a nova atividade: “Com
 base na avaliação do CAR e 

evolução do processo de regularização, contabilizar os estoques de carbono 
em

 APP e RL, e a form
ação de estoques em

 função da recom
posição de 

passivos, e integrar esses dados no Inventário N
acional e relatório periódico 

do ABC+ sobre o alcance das m
etas”. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois nesse caso as ações e 
atividades relativas à G

overnança, M
onitoram

ento e 
Avaliação, no âm

bito do ABC+, ocorrerão em
 cim

a da adoção 
da SPSABC no cam

po. N
ão cabe atrelar essa m

edição ao CAR, 
aos processos de regularização ou do inventário, pois 
independentem

ente se o produtor já teve seu CAR ou Projeto 
de Recuperação (avaliados pelo estado do PRADA), o produtor 
precisa estar produzindo e, nesse caso, se ele estiver 
produzindo de form

a sustentável e conservacionista dos 
recursos naturais é o ideal. 

161 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 O

pção IN
CLU

IR: “Apoiar a diferenciação de produtores que adotam
 as SPSABC 

para além
 da política agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um

 
guia de diretrizes gerais que caracteriza um

 em
preendim

ento com
o 

sustentável alinhado aos preceitos do ABC+”. 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  
 

161 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Incluir no Q
uadro 6, ação “Viabilização de m

ecanism
os que possibilitem

 o 
reconhecim

ento e valorização dos produtores, produtos e propriedades que 
utilizam

 os SPSABC”, incluir a seguinte atividade: “Desenvolver junto ao 
m

ecanism
o de reconhecim

ento e valorização a produtores rurais que 
possuem

 SPSABC, um
a form

a de proposição de projetos que contem
plem

 a 
adoção de 2 ou m

ais SPSABC visando estim
ular o financiam

ento verde tendo 
o ABC+ com

o um
 guia de referência” 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

167 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais Inclusão de texto na tabela com

o novo item
 SPSABC: 2.3.1.9 

REM
IN

ERALIZADO
RES DE SO

LO
S (REM

) SPSABC Rem
ineralizadores de solos 

(REM
) Am

pliação da adoção (m
ilhões de ha) 12,00 Potencial de m

itigação de 
em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq) 11,25 18 Contribuições para 
adaptação Prom

ove o rejuvenescim
ento do solo, o aum

ento da superfície 
específica e das cargas superficiais perm

anente e variável, o aum
ento da 

capacidade de troca catiônica (CTC) do solo, o aum
ento da capacidade de 

retenção de água no solo, eleva o pH
 do solo, prom

ove a redução da 
toxicidade prom

ovida pelo Al+3 no solo, estim
ula a atividade biológica tanto 

no solo quanto nas raízes, prom
ove a estruturação do solo de form

a gradativa  
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente, pois a 

inclusão de novas tecnologias precisa passar por um
 processo 

a ser estabelecido. Após a publicação do ABC+ 
estabelecerem

os um
 procedim

ento para incorporação de 
novos SPSABC. Para a inclusão destes os m

esm
os devem

 ter 
com

provação científica suficiente que dem
ostre sua eficiência 

na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças do clim

a, 
além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de produtividades dos 

sistem
as agropecuários de produção. 



  

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

e contribui para m
elhoria dos atributos físicos, quím

icos e biológicos do solo. 
18 Considerando a adição de 1 m

ilhão de hectares por ano, totalizando 75 
m

ilhões de toneladas de REM
 até 2030 com

 adição de 1 ton. por hectare e 
sequestro de carbono líquido de 150 kg de CO

2 equivalente por tonelada de 
REM

 aplicada ao solo para distâncias m
enores que  

500 km
 da m

ina para as áreas agrícolas. 

167 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Inclusão de textos com
o novo item

 SPSABC: 2.3.1.9 REM
IN

ERALIZADO
RES DE 

SO
LO

S (REM
) CO

N
TIN

U
A FO

RM
U

LÁRIO
 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente, pois a 

inclusão de novas tecnologias precisa passar por um
 processo 

a ser estabelecido. Após a publicação do ABC+ 
estabelecerem

os um
 procedim

ento para incorporação de 
novos SPSABC. Para a inclusão destes os m

esm
os devem

 ter 
com

provação científica suficiente que dem
ostre sua eficiência 

na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças do clim

a, 
além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de produtividades dos 

sistem
as agropecuários de produção. 

167 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

RECO
M

EN
DAÇÕ

ES DE ALTERAÇÃO
 DE TEXTO

 E IN
CLU

SÃO
 DE U

M
A N

O
VA 

TECN
O

LO
G

IA SPSABC Alteração de texto: O
nde se lê: Por fim

, incluem
-se três 

novos SPSABC: Sistem
a Plantio Direto H

ortaliças (SPDH
), dentro de Sistem

a 
Plantio Direto, Sistem

as Irrigados (SI) e Term
inação Intensiva (TI). 

Recom
enda-se: Por fim

, incluem
-se quatro novos SPSABC: Sistem

a Plantio 
Direto H

ortaliças (SPDH
), dentro de Sistem

a Plantio Direto, Sistem
as Irrigados 

(SI), Term
inação Intensiva (TI) e Rem

ineralizadores de Solos (REM
). 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente, pois a 

inclusão de novas tecnologias precisa passar por um
 processo 

a ser estabelecido. Após a publicação do ABC+ 
estabelecerem

os um
 procedim

ento para incorporação de 
novos SPSABC. Para a inclusão destes os m

esm
os devem

 ter 
com

provação científica suficiente que dem
ostre sua eficiência 

na m
itigação de G

EE e na adaptação às m
udanças do clim

a, 
além

 de contribuírem
 com

 aum
ento de produtividades dos 

sistem
as agropecuários de produção. 

167 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Alteração dos textos: O
nde se lê: A proposta de aplicação para esta SPSABC, 

até 2030, é de 13 m
ilhões de ha. Recom

enda-se: A proposta de aplicação para 
esta SPSABC, até 2030, é de 26 m

ilhões de ha. 

 
 

 

x 

A sugestão de alteração de nova m
eta de am

pliação de adoção 
de Bioinsum

os não veio com
 justificativa técnica que pudesse 

ser avaliada para ser contem
plada nesta consulta pública. 

Agradecem
os a contribuição e o envio de lista de referências e 

artigo científico e concordam
os com

 o potencial que os 
Bioinsum

os apresentam
 frente a m

itigação dos G
EE. 

Sugerim
os que o autor apresente quais os em

basam
entos que 

justifiquem
 a expansão da adoção da área para que possam

os 
discutir em

 posterior revisão do ABC+. Assim
, neste m

om
ento, 

justifica-se a recusa integral da inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

167 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

O
nde se lê: SPSABC Bioinsum

os (BI) Am
pliação da adoção (m

ilhões de ha) 
13,00 Potencial de m

itigação de em
issões de G

EE (m
ilhões de M

g CO
2eq) 

23,00 11 Contribuições para adaptação Aum
enta o crescim

ento radicular, 
perm

itindo m
aior aproveitam

ento da água disponível no solo. Reduz o uso de 
fertilizantes quím

icos à base de nitrogênio (N
), fósforo (P) e potássio (K), 

tanto pelo aporte de nutrientes via m
icrorganism

os, com
o pelo increm

ento 
na eficiência de uso dos fertilizantes pelas plantas. Recom

enda-se: SPSABC 

 
 

x 

 
A sugestão foi parcialm

ente aceita com
 reform

ulação. A 
sugestão de alteração de nova m

eta de am
pliação de adoção 

de Bioinsum
os não veio com

 justificativa técnica que pudesse 
ser avaliada para ser contem

plada nesta consulta pública. 
Contudo, a contribuição para adaptação foi possível de 
aprovação. Agradecem

os a contribuição e o envio de lista de 



  

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

Bioinsum
os (BI) Am

pliação da adoção (m
ilhões de ha) 26,00 Potencial de 

m
itigação de em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq) 46,00 11 Contribuições 
para adaptação Aum

enta o crescim
ento radicular, perm

itindo m
aior 

aproveitam
ento da água disponível no solo. M

elhoria dos atributos físicos e 
quím

icos do solo. Reduz o uso de fertilizantes quím
icos, principalm

ente à 
base de nitrogênio (N

), fósforo (P) e potássio (K), tanto pelo aporte de 
nutrientes via m

icrorganism
os, com

o pelo increm
ento na eficiência de uso 

dos fertilizantes pelas plantas. Reduz o uso de agrotóxicos quím
icos de am

plo 
espectro tanto pela atuação direta dos agentes biológicos e m

icrobiológicos 
de controle de pragas e doenças com

o pela indução do sistem
a de defesa da 

planta. 

referências e artigo científico e concordam
os com

 o potencial 
que os Bioinsum

os apresentam
 frente a m

itigação dos G
EE. 

167 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Inclusão dos textos no tópico: O
s agentes biológicos e m

icrobiológicos de 
controle (ABC e AM

C, respectivam
ente) de pragas e doenças são 

considerados um
a alternativa am

bientalm
ente sustentável em

 detrim
ento ao 

uso de agrotóxicos quím
icos de am

plo espectro (O
liveira-Filho et al. 2009; 

Fontes et al. 2020). Enquanto os agentes biológicos possuem
 características 

de patógenos, predadores, parasitas, herbívoros ou antagonistas, os agentes 
m

icrobiológicos apresentam
, em

 geral, ação infectiva sobre o alvo biológico. 
Tanto os agentes biológicos quanto os agentes m

icrobiológicos atuam
 sobre 

as populações de organism
os nocivos, incluindo artrópodes (insetos e ácaros), 

nem
atóides, m

icrorganism
os patogênicos às plantas cultivadas e plantas 

daninhas. D
esta form

a, os ABC e AM
C prestam

 um
 serviço ecossistêm

ico de 
controle de pragas e doenças de form

a m
ais sustentável enquanto conservam

 
os habitat naturais. O

 uso de com
unidades de m

icrorganism
os 

funcionalm
ente estáveis (CM

FE) é um
a atividade m

ilenar. CM
FE são 

am
plam

ente utilizadas nos processos de ferm
entação para produção de 

produtos alim
entícios tanto de hum

anos quanto de anim
ais. N

a agricultura, 
por dezenas de anos, com

unidades de m
icrorganism

os vêm
 sendo utilizadas 

para acelerar o processo de ciclagem
 dos nutrientes, bem

 com
o estim

ular o 
crescim

ento e desenvolvim
ento das plantas (H

iga &
 Parr, 1997). O

s 
m

icrorganism
os associados às plantas adicionam

 plasticidade funcional ao 
hospedeiro, possibilitando que o m

esm
o tenha propriedades e atributos que 

conferem
 vantagens para lidar m

elhor com
 as adversidades do cam

po, 
especialm

ente em
 eventos de natureza atípicos (de Vries et al., 2020). 

O
bservando essa vantagem

 com
petitiva, m

uitos produtores agropecuários 
utilizam

 o processo de seleção natural para cultivar m
icrorganism

os 
conhecidos com

o eficientes, os quais aplicados à lavoura são capazes de 
m

elhorar a eficiência do sistem
a produtivo. O

 aum
ento do núm

ero de células 
e da diversidade de m

icrorganism
os no sistem

a produtivo agrícola confere 
vários benefícios, incluindo a supressão de patógenos, m

elhoria dos atributos 
físicos e quím

icos do solo, harm
onização do m

etabolism
o das plantas, bem

 
com

o serve com
o um

 reservatório orgânico de nutrientes no solo. Estes 
nutrientes são liberados gradualm

ente ao longo da passagem
 pela cadeia 

trófica do solo (H
allam

a et al., 2019). É notório que solos com
 m

aior teor de 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a, reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos porém

 não se enquadra no escopo do ABC+. 



  m
atéria orgânica são biologicam

ente m
ais ativos e consequentem

ente m
ais 

produtivos. O
 em

prego de CM
FE fortalece o sistem

a de integração agrícola, 
principalm

ente no sistem
a de produção tropical em

 que a biologia do solo é a 
força m

otriz necessária para o desenvolvim
ento sustentável no cam

po. 

 

167 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
nde se lê:  Com

o indicadores para o atingim
ento da m

eta, serão 
considerados a quantidade de estabelecim

entos agropecuários que adotam
 

Bioinsum
os (em

 unidades); a área cultivada, incluindo m
udança de uso de 

solo, com
 soja, feijão com

um
, feijão-caupi, cana-de-açúcar, m

ilho, trigo, arroz 
e pastagens com

 braquiárias usando as tecnologias de FBN
 e M

PCP (em
 

hectares); a quantidade de doses de inoculantes com
ercializadas ou 

produzidas (em
 unidades); a quantidade m

édia de substituição de 
fertilizantes quím

icos pelos processos m
icrobianos definidas para cada 

cultura e estirpe elite de m
icrorganism

o relacionado à FBN
 e M

PCP (em
 

porcentagem
). Recom

enda-se: Com
o indicadores para o atingim

ento da 
m

eta, serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários 

que adotam
 Bioinsum

os (em
 unidades); a área cultivada, incluindo m

udança 
de uso de solo, com

 soja, feijão com
um

, feijãocaupi, cana-de-açúcar, m
ilho, 

trigo, arroz, aveia, trigo m
ourisco, nabo forrageiro, m

ilheto, espécies de 
crotalária, braquiárias e Panicum

 além
 de outras gram

íneas, usando as 
tecnologias de Bioinsum

os (FBN
, M

PCP, ABC, AM
C e CM

FE; em
 hectares); a 

quantidade de doses de inoculantes com
ercializadas ou produzidas (em

 
unidades); a quantidade m

édia de substituição de fertilizantes quím
icos pelos 

processos m
icrobianos definidas para cada cultura e estirpe elite de 

m
icrorganism

o relacionado à FBN
 e M

PCP (em
 porcentagem

), bem
 com

o a 
quantidade m

édia de substituição de agrotóxico quím
icos pelos aplicação de 

ABC, AM
C e CM

FE (em
 porcentagem

). 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos porém

, não se enquadram
 no escopo de fom

ento 
direto do ABC+.  

167 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
nde se lê: Com

provar internacionalm
ente que o uso da FBN

 e de M
PCP na 

agropecuária gera efetivam
ente balanço positivo nas em

issões brasileiras;  
Conquistar a adesão dos produtores, particularm

ente pequenos produtores, 
agricultores fam

iliares e assentados de reform
a agrária, para as vantagens do 

uso de inoculantes e coinoculantes com
 bactérias fixadoras de nitrogênio e 

outros M
PCP; Desenvolver novos inoculantes, incluindo a identificação e 

validação de novos m
icrorganism

os, m
oléculas m

icrobianas, processos de 
ferm

entação, veículos de suporte e tecnologias de aplicação; Expandir o uso 
de coinoculação (M

PCP) para cana-de-açúcar, m
ilho, trigo, arroz e pastagens 

com
 braquiárias; Fortalecer ações de transferência de tecnologia e a 

assistência técnica e gerencial, pública e privada, em
 todo o território 

nacional, visando expandir o uso de inoculantes e coinoculantes (FBN
 e 

 
 

x 

 

Essa contribuição foi acatada parcialm
ente, pois entende-se 

que parte já se encontra presente no texto, e os dem
ais foram

 
incorporados com

 ajustes nos desafios de Bioinsum
os.  



  M
PCP), em

 diferentes biom
as e condições clim

áticas; Q
ualificar técnicos e 

produtores quanto às boas práticas de inoculação de m
icrorganism

os de FBN
 

e M
PCP. Recom

enda-se: - Com
provar internacionalm

ente que o uso de 
bioinsum

os (FBN
, M

PCP, ABC, AM
C e CM

FE) na agropecuária gera 
efetivam

ente balanço positivo nas em
issões brasileiras; - Conquistar a adesão 

dos produtores, particularm
ente pequenos produtores, agricultores 

fam
iliares e assentados de reform

a agrária, para as vantagens do uso de 
inoculantes, coinoculantes com

 bactérias fixadoras de nitrogênio e outros 
M

PCP, de agentes biológicos e m
icrobiológicos de controle de pragas e 

doenças e de com
unidades de m

icrorganism
os funcionalm

ente estáveis; - 
Am

pliar a disponibilidade de acesso aos bioinsum
os (FBN

, M
PCP, ABC, AM

C e 
CM

FE) eficientes e com
petentes para o produtor rural; - Fom

entar o 
financiam

ento de equipam
entos para m

ultiplicação O
N

 FARM
 e aplicação dos 

Bioinsum
os (FBN

, M
PCP, ABC, AM

C e CM
FE) nas lavouras; - D

esenvolver 
novos inoculantes e agentes de controle, incluindo a identificação e validação 
de novos m

icrorganism
os, m

oléculas m
icrobianas, processos de ferm

entação, 
veículos de suporte e tecnologias de aplicação; - Expandir o uso de 
Bioinsum

os (FBN
, M

PCP, ABC, AM
C e CM

FE) para cana-de-açúcar, m
ilho, 

m
ilheto, trigo, arroz, aveia e pastagens com

 espécies de braquiárias e 
Panicum

; - Fortalecer ações de transferência de tecnologia e a assistência 
técnica e gerencial, pública e privada, em

 todo o território nacional, visando 
expandir o uso de bioinsum

os (FBN
, M

PCP, ABC, AM
C e  

CM
FE), em

 diferentes biom
as e condições clim

áticas; - Q
ualificar técnicos e 

produtores quanto às boas práticas de aplicação de bioinsum
os (FBN

, M
PCP, 

ABC,  
AM

C e CM
FE) 

167 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
nde se lê: Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), agora Bioinsum

os, passa a 
incluir tam

bém
 M

icrorganism
os Prom

otores do Crescim
ento de Plantas 

(M
PCP) e m

ultifuncionais Recom
enda-se: Fixação Biológica de N

itrogênio 
(FBN

), agora Bioinsum
os, passa a incluir tam

bém
 M

icrorganism
os Prom

otores 
do Crescim

ento de Plantas (M
PCP), m

ultifuncionais, agentes biológicos de 
controle (ABC), agentes m

icrobiológicos de controle (AM
C) e com

unidades de 
m

icrorganism
os funcionalm

ente estáveis (CM
FE) 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos porém

, não se enquadram
 no escopo de fom

ento 
direto do ABC+.  

167 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
nde se lê: Isto equivale a um

 potencial total de m
itigação de em

issões de 
G

EE equivalente a 23 m
ilhões de M

g CO
2eq, com

 base na substituição de 
fertilizantes quím

icos pela adoção dos processos m
icrobianos Recom

enda-se: 
Isto equivale a um

 potencial total de m
itigação de em

issões de G
EE 

equivalente a 46 m
ilhões de M

g CO
2eq, com

 base na substituição de 
fertilizantes quím

icos pela adoção dos processos m
icrobianos. 

 
 

 

x 

A sugestão de alteração de nova m
eta de am

pliação de 
adoção de Bioinsum

os não veio com
 justificativa técnica que 

pudesse ser avaliada para ser contem
plada nesta consulta 

pública. Agradecem
os a contribuição e o envio de lista de 

referências e artigo científico e concordam
os com

 o potencial 
que os Bioinsum

os apresentam
 frente a m

itigação dos G
EE. 

Sugerim
os que o autor apresente quais os em

basam
entos que 

justifiquem
 a expansão da adoção da área para que possam

os 
discutir em

 posterior revisão do ABC+. Assim
, neste m

om
ento, 

justifica-se a recusa integral da inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 



  

167 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
nde se lê: serão incluídos outros m

icrorganism
os prom

otores do 
crescim

ento de plantas (M
PCP) e m

ultifucionais que atuam
 para m

elhoria da 
fixação e ou disponibilidade de nutrientes. Recom

enda-se: serão incluídos 
outros m

icrorganism
os prom

otores do crescim
ento de plantas (M

PCP), 
m

icrorganism
os m

ultifuncionais, que atuam
 para m

elhoria da fixação e/ou 
disponibilidade de nutrientes, agentes biológicos de controle (ABC) e agentes 
m

icrobiológicos de controle (AM
C) de pragas e doenças, bem

 com
o 

com
unidades de m

icrorganism
os funcionalm

ente estáveis (CM
FE) que atuam

 
na m

elhoria do sistem
a de produção agrícola, prom

ovendo a sustentabilidade 
agrícola e o avanço da responsabilidade am

biental. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos porém

, não se enquadram
 no escopo de fom

ento 
direto do ABC+.  

167 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

O
nde se lê: “de C por ha por ano a m

ais em
 relação a um

a área de cequeiro.” 
Alterar para: “de C por ha por ano a m

ais em
 relação a um

a área de 
sequeiro.” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

170 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Fom
entar os sistem

as integrados de pecuária no biom
a Caatinga através da 

adoção de m
anejo pastoril da caatinga de m

odo a dim
inuir a pressão da 

produção pecuária sobre o biom
a, de m

odo a preservá-lo. 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

 

170 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Adotar o m
anejo silvopastoril da caatinga para adoção desse sistem

a 
especificam

ente no biom
a caatinga. 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

170 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 
Preservação e reuso de águas 

 
 

 

x 
N

ão ficou claro qual a sugestão de texto e onde o m
esm

o 
deveria ser incluído. 



  

170 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

criação de um
 Plano ABC específico para o Biom

a Caatinga, com
 ênfase na 

região sem
iárida 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

170 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Criação de um
 Plano ABC específico para o Biom

a Caatinga, com
 ênfase na 

região sem
iárida 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

170 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Aum
entar as m

etas do plano abc para a agricultura fam
iliar 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois todas as m

etas 
foram

 discutidas com
 pesquisadores e especialistas do setor, 

com
 base nas inform

ações disponíveis em
 dados oficiais e 

trabalhos científicos. N
ão há m

enções específicas nas tabelas 
de dados, para qualquer segm

ento de produtores em
 

particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 Vigência, 
abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo do ABC+ 
é com

posto por todos os segm
entos, tipos e tam

anhos de 
propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a agricultura fam
iliar e 

não-fam
iliar, povos e com

unidades tradicionais." Assim
, não 

foi apresentado m
otivo válido, para que a proposta fosse 

aceita. 

170 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

 E 
TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Criação de um
 plano ABC voltado para a região do sem

iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 



  

170 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

Criação de um
 plano ABC voltado para a região do sem

iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

170 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Criação de um

 plano ABC voltado para a região do sem
iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

 

170 Q
uadro 3 – 

Ações 
propostas 

para 
o 

Program
a de Acesso 

à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Criação de um
 plano ABC voltado para a região do sem

iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

170 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Criação de um
 plano ABC voltado para a região do sem

iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 



  

170 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

Criação de um
 plano ABC voltado para a região do sem

iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

170 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 
Criação de um

 plano ABC voltado para a região do sem
iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

170 Q
uadro 9 – 

Ações 
propostas 

para 
Estratégia 

de 
Com

unicação e  
Sensibilização, no 
âm

bito do ABC+. 

Criação de um
 plano ABC voltado para a região do sem

iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

173 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 

Incluir no segundo parágrafo da página 43 o trecho em
 colchete anterior as 

palavras “adaptação” “sum
arizados”: “Para tal, foram

 definidos para cada 
SPSABC os respectivos com

prom
issos de am

pliação de adoção (em
 m

ilhões de 
hectares, m

ilhões de m
3 ou m

ilhões de anim
ais), do potencial de m

itigação de 
em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq) e as contribuições para adaptação, 
[distinguindo as m

etas entre agricultura fam
iliar e não fam

iliar], sum
arizados 

na Tabela 1.” 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

173 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

N
a pg. 43, item

 2.3 M
etas do ABC+, incluir após a expressão portfólio do 

ABC+, “dentro da concepção de uso eficiente das áreas agrícolas, 
considerando a abordagem

 de gestão integrada da paisagem
 ”. 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, e no intuito de deixar 

a frase m
ais com

pleta, a sugestão foi reform
ulada e incluída 

da seguinte form
a: “os quais contem

plam
 em

 suas bases 
conceituais o uso eficiente de áreas com

 aptidão para 
produção agropecuária, com

 o aum
ento da capacidade 

adaptativa dos sistem
as de produção e suas contribuições 

para m
itigação de G

EE, e a abordagem
 integrada da 

paisagem
”. 

173 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Incluir últim
o parágrafo na página 48: “É im

portante ressaltar a necessidade 
de diferenciação entre agricultura fam

iliar e não fam
iliar no contexto da 

ações das SPSABC, um
a vez que a agricultura fam

iliar é dotada de diversas 
especificidades e desafios.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 
 

173 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD)  

Incluir com
o penúltim

o parágrafo do item
 2.3.1 o seguinte texto entre 

colchetes: [O
 ABC+ contem

pla tam
bém

 a utilização de m
ecanism

os de 
m

ercados de carbono, por exem
plo M

DL/Artigo 6.4 e outros sistem
as 

regulados ou voluntários, com
o m

eios de im
plem

entação das diversas 
políticas e m

edidas aqui dispostas. N
esse contexto, em

presas e organizações 
que se engajarem

 no program
a poderão desenvolver os respectivos projetos 

de créditos de carbono, de m
aneira que o program

a seja excluído da análise 
de linha de base e, por conseguinte, sem

 afetar a adicionalidade dos 
respectivos projetos 

 
 

 

X   

O
 tem

a proposto já está contem
plado no "PRO

G
RAM

A DE 
VALO

RAÇÃO
 E RECO

N
H

ECIM
EN

TO
". Assim

, justifica-se a 
recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

173 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

“Dentre os desafios as serem
 considerados para o atingim

ento da m
eta 

considerada para SPD, tem
-se:” Incentivar a adoção de SPD

 sob áreas 
degradadas e de pastagens com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade entre diferentes SPSABC. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, sendo, então, incluído 

novo texto nos desafios de SPD
 ficando da seguinte form

a: 
"Incentivar a adoção de SPD sob pastagens, especialm

ente as 
que se apresentam

 com
 algum

 grau de degradação, com
o 

form
a de fom

entar a integração entre culturas e a 
com

plem
entaridade com

 os dem
ais SPSABC" 

173 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Após o parágrafo 4 da página 62, incluir o trecho abaixo: “O
 controle biológico 

consiste no controle de pragas e doenças das lavouras, a partir do uso de seus 
inim

igos naturais, com
o insetos, parasitas e m

icrorganism
os (bactérias, 

fungos e vírus). Essa prática perm
ite reduzir o uso de defensivos quím

icos 
sintéticos, m

inim
izando im

pactos am
bientais.” O

 escopo de bioinsum
os do 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada, um

a vez que o foco do ABC+ 
é m

itigação e adaptação, portanto, os bionsum
os fom

entados 
devem

 prom
over, diretam

ente, esses benefícios. 



  Plano ABC+ está lim
itada a apenas Fixação Biológica de N

itrogênio , 
m

icrorganism
os prom

otores do crescim
ento de plantas (M

PCP) e fixação e ou 
disponibilidade de nutrientes. D

e acordo com
 o Program

a N
acional de 

Bioinsum
os do M

inistério da Agricultura considera-se bioinsum
o o produto, o 

processo ou a tecnologia de origem
 vegetal, anim

al ou m
icrobiana, destinado 

ao uso na produção, no arm
azenam

ento e no beneficiam
ento de produtos 

agropecuários, nos sistem
as de produção aquáticos ou de florestas plantadas, 

que interfiram
 positivam

ente no crescim
ento, no desenvolvim

ento e no 
m

ecanism
o de resposta de anim

ais, de plantas, de m
icrorganism

os e de 
substâncias derivadas e que interajam

 com
 os produtos e os processos físico-

quím
icos e biológicos. 

173 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir na página 62, segundo parágrafo, o trecho entre colchetes: “Incluídos 
no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), 

no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, em
bora nesta nova fase, além

 
da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os prom
otores do crescim

ento 
de plantas (M

PCP) e m
ultifuncionais que atuam

 para m
elhoria da fixação e ou 

disponibilidade de nutrientes [e, tam
bém

, os m
acro e m

icrorganism
os para 

controle biológico.]” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

173 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPS ABC Floresta Plantada (FP), na coluna am

pliação da 
adoção (m

ilhões de hectares), substituir 4 m
ilhões de hectares por 12 m

ilhões 
de hectares. 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

técnicocientíficos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+, as m
etas de “Florestas Plantadas” 

poderão ser revistas, após novas discussões e com
 base nos 

argum
entos apresentados. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

173 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Incluir um
 prim

eiro parágrafo na pg. 78: “D
eve-se ressaltar que, para cada 

eixo estratégico, é preciso levar em
 consideração as peculiaridades da 

agricultura fam
iliar, bem

 com
o entender as ações e estratégias de form

a 
direcionada para esse público.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

173 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78 entre os term
os “brasileiras” e “Adem

ais”: Apoio 
aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos Planos de 

Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E 

nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, [que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e, portanto, sua 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 



  representação nos G
G

E]. Adem
ais, serão prom

ovidos encontros periódicos 
para estim

ular e apoiar os G
G

E na execução dos seus PAE. 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

173 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Inclusão na página 82, ação 3 entre atividade 3 e 4 do seguinte trecho: 
“Prom

over o uso de calcário e fertilizantes para recuperação de áreas de 
produção degradadas.” 

 
 

 

x 

A proposta do autor m
antém

 coerência com
 o tem

a 
desenvolvim

ento sustentável e serve de base para adoção das 
SPSABC. Além

 disso, está coerente e alinhada com
 o Plano 

ABC+, pois o uso do calcário e de outros insum
os que 

prom
ovem

 a recuperação física e quím
ica do solo são 

altam
ente necessárias, de form

a a prom
over a m

elhoria desse 
recurso natural básico para os processos produtivos 
agropecuários e a m

anutenção dos SPSABC ao longo dos anos. 
N

esse sentido, tecnicam
ente a proposta é válida. Contudo, a 

proposta em
 questão já consta do Q

uadro 01, m
ais 

especificam
ente da Ação - Disponibilização de insum

os básicos 
para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC nos 
estabelecim

entos de agricultores fam
iliares, assentados da 

reform
a agrária, ribeirinhos, com

unidades tradicionais e 
pequenos produtores. Assim

, justifica-se a recusa integral da 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, pois não há m

otivo 
para inserção da proposta em

 questão.  
 

173 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir na pg. 88 na ação n°1 os trechos em
 colchetes: “Fortalecim

ento da 
assistência técnica e gerencial para apoiar a adoção e m

anutenção dos 
SPSABC [em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares] no 

território nacional. Propõe-se um
a agenda estratégica em

 âm
bito nacional 

para fortalecer a assistência técnica e gerencial, institucional, pública e 
privada, já existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e m
anutenção dos 

SPSABC nos diferentes biom
as, [que considere tam

bém
 as especificidades da 

Agricultura Fam
iliar.] 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

173 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

N
o ítem

 3, acrescentar a frase entre colchetes: “Difusão dos SPSABC para 
técnicos, extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, 
[profissionais do setor privado] e produtores rurais” 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. Foi incluído o term
o 

"profissionais liberais", ficando: "Apoio à difusão dos SPSABC 
para técnicos (extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros, profissionais liberais), em

presas e produtores 
rurais, em

 todo o território nacional" 



  

173 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S IN

CLU
IR: N

o Q
uadro 3, página 95, segundo parágrafo da segunda coluna 

sugere-se incluir: “Preparar um
 docum

ento voltado para produtores rurais e 
assistentes técnicos que oriente sobre o ABC+ e a tom

ada de crédito do 
Program

a ABC, de acordo com
 as regras vigentes em

 cada ano-safra.” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. Está inserido na atividade “atualizar, 

elaborar e divulgar os m
ateriais (publicações, vídeos, áudios, 

entre outros) sobre os SPSABC para capacitação de técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros e a 
sensibilização de produtores rurais “ 

173 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
pção EXCLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 96, prim
eiro parágrafo da segunda 

coluna (prim
eira atividade descrita na página) sugere se excluir a palavra 

“Propor” e IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 96, prim
eiro parágrafo da segunda 

coluna (atividade) sugere-se incluir a palavra “Am
pliar” “Am

pliar o 
alinham

ento das finalidades e dos itens financiáveis da linha de crédito - 
Program

a ABC, com
 as outras linhas de crédito com

o: Pronam
p, M

oderinfra, 
M

oderagro, M
oderfrota,  

Prodecoop e Inovagro 

 
 

 

x 

O
 alinham

ento as finalidade e itens financiáveis é incipiente ou 
inexistente, um

a vez que os m
esm

os itens podem
 ser 

financiados em
 diferentes linhas de crédito com

 diversos 
prazos de carência e de pagam

ento, entre outros aspectos, 
configurando um

a com
petição entre as linhas de crédito para 

o financiam
ento dos itens em

 questão. 

173 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Incluir trechos na ação n°2 na pg. 106 entre colchetes “O
peracionalização da 

Plataform
a M

ulti-institucional de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na  

Agropecuária (Plataform
a ABC), para efetivação do acom

panham
ento das 

em
issões 

de 
G

EE 
resultantes 

da 
adoção 

dos 
SPSABC. 

As 
ações 

de 
m

onitoram
ento da  

Plataform
a ABC terão a participação ativa da Em

brapa, com
 representação de 

todas as unidades descentralizadas (U
D). As inform

ações advindas da  
Plataform

a ABC perm
itirão m

onitorar a adoção em
 áreas dos SPSABC e suas 

respectivas contribuições em
 m

itigação de G
EE e para o aum

ento da 
resiliência. Cabe ainda à Plataform

a ABC a aplicação de m
ecanism

os de M
RV, 

para o m
onitoram

ento operacional e sistem
atizado do estoque de carbono no 

solo, e a realização do zoneam
ento de áreas hom

ogêneas para definição de 
áreas/propriedades rurais [fam

iliares e não-fam
iliares] representativas para o  

m
onitoram

ento das m
udanças nos estoques de carbono. A Plataform

a ABC 
tam

bém
 disponibilizará planilhas eletrônicas e aplicativos para que os 

produtores rurais [fam
iliares e não-fam

iliares] possam
 realizar seus balanços 

energéticos e de G
EE, com

 base em
 m

étodos aprovados pelo SIN
ABC. Busca-

se tam
bém

, neste eixo, coordenar os esforços das várias instituições 
com

prom
etidas em

 aplicar parâm
etros e m

etodologias de avaliação e 
m

étricas da dinâm
ica dos G

EE válidas para o setor agropecuário brasileiro; 
elaborar um

 program
a de acom

panham
ento e m

onitoram
ento de pastagens 

nos biom
as brasileiros, [levando em

 consideração tam
bém

 as particularidades 
da Agricultura Fam

iliar]; treinar extensionistas, consultores e técnicos da 
iniciativa privada na utilização de m

etodologia e ferram
entas de 

m
onitoram

ento da adoção dos SPSABC (AgroTag, G
H

G
, SatVeg, 

W
ebAm

biente, Carbscan e outros), que adaptados tam
bém

 as especificidades 
dos agricultores fam

iliares 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois está não está alinhada 
aos fundam

entos do ABC+ e/ou às principais políticas as quais 
está relacionado. As contribuições são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas no 
texto nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular. 



  

173 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Incluir na atividade 3 no Q
uadro 5 referente à ação n°1 o trecho entre 

colchetes: “Propor m
etodologia de m

onitoram
ento das ações de fom

ento do 
ABC+ em

 nível estadual e nacional, ao SIN
ABC [orientada às especificidades 

da agricultura fam
iliar e não fam

iliar.]” Incluir na atividade 1 no Q
uadro 5 

referente à ação n°6 o trecho entre colchetes: “Avaliar anualm
ente o 

cum
prim

ento das m
etas e com

prom
issos estabelecidos no ABC+ [distinguindo 

entre agricultura fam
iliar e não fam

iliar].” 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois está não está alinhada 
aos fundam

entos do ABC+ e/ou às principais políticas as quais 
está relacionado. As contribuições são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas no 
texto nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular 

173 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 Incluir na ação n°2 pg 117 o trecho em

 colchetes: “Apoiar o desenvolvim
ento 

e incentivar o uso de m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização de 

propriedades, [produtores fam
iliares e não-fam

iliares], organizações e 
produtos oriundos de SPSABC. U

m
a vez feita a identificação dos critérios e 

m
ecanism

os m
ais apropriados, o apoio ao desenvolvim

ento e incentivo de 
m

ecanism
os m

ais eficientes de reconhecim
ento e valorização poderão ser 

im
plem

entados com
 m

aior sucesso, [tais com
o selos, certificados ou outros 

instrum
entos de com

unicação da adoção da Agricultura de Baixa Em
issão de 

Carbono.] 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

173 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

O
pção IN

CLU
IR: “Apoiar a diferenciação de produtores que adotam

 as SPSABC 
para além

 da política agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um
 

guia de diretrizes gerais que caracteriza um
 em

preendim
ento com

o 
sustentável alinhado aos preceitos do ABC+”. 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

 

173 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

Construir, no âm
bito do “guia de diretrizes gerais do ABC+” sugerido para o 

eixo “Program
a de Acesso a Crédito e Financiam

entos” , um
 conjunto de 

m
étricas e estatísticas m

onitoráveis e avaliáveis de form
a a buscar o 

alinham
ento com

 as estratégias de m
onitoram

ento, avaliação e divulgação de 
resultados do próprio ABC+”. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado no item
 "2.6.9 ESTRATÉG

IA DE  
CO

M
U

N
ICAÇÃO

 E SEN
SIBILIZAÇÃO

" . Proposição a ser 
efetivada nas atividades que constam

 da Estratégia de 
com

unicação que se relacionam
 com

 publicações dirigidas a 
atores específicos do Plano ABC. 

173 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Incluir na atividade 1 da ação n°1 da pg. 129 o trecho entre colchetes: “Elaborar 
Plano 

de 
Com

unicação 
Estratégica 

do 
ABC+ 

[levando 
em

 
conta 

as 
particularidades da agricultura fam

iliar]." 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais 



  

174 IN
STITU

IÇÕ
ES 

PARTICIPAN
TES 

alterar a instituição "Instituto 17 pelo Program
a de Energia para o Brasil, 

financiado pelo governo britânico" para "Instituto 17 pelo Program
a de 

Energia para o Brasil do governo britânico" 

 

x 

 
 

A contribuição foi acolhida por ser oportuna, adequada e não 
tratar de questões de m

érito técnico, político ou legal. 
Contudo, registra-se que não apresenta pertinência form

al, 
por não ser objeto de Consulta Pública.  

174 2.3.1.7. M
AN

EJO
 DE 

RESÍDU
O

S D
A  

PRO
DU

ÇÃO
 

AN
IM

AL (M
RPA) 

1ª sugestão: Página 69, linha 34: sugere-se excluir os parênteses após a 
palavra “água de lim

peza”. Página 69, linha 34: sugere-se incluir os 
parênteses após a palavra “restos de alim

entos”. 

 

X 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

174 2.3.1.7. M
AN

EJO
 DE 

RESÍDU
O

S D
A  

PRO
DU

ÇÃO
 

AN
IM

AL (M
RPA) 

2ª sugestão: Página 70, linha 13-15: sugere-se excluir a frase “O
 digestato, 

quando acrescido de nutrientes m
inerais, com

o nitrogênio, fósforo e potássio 
(N

PK), para uso agrícola, transform
a-se em

 biofertilizante líquido.” Página 70, 
linha 13-15: sugere-se incluir “o digestato, quando usado para fins agrícolas, 
é cham

ado de biofertilizante devido a concentração de nutrientes presente, 
especialm

ente nitrogênio, fósforo e potássio (N
PK).” 

 

X 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

174 2.3.1.7. M
AN

EJO
 DE 

RESÍDU
O

S D
A  

PRO
DU

ÇÃO
 

AN
IM

AL (M
RPA) 

3ª sugestão: Página 71, linha 35, sugere-se incluir os seguintes desafios para 
atingim

ento da m
eta: “Avançar e intensificar ações de pesquisa, 

desenvolvim
ento e inovação (PD&

I) em
 projetos para tratam

ento de dejetos 
anim

ais.” “Aprim
orar e avançar em

 estudos com
parativos sobre as 

tecnologias baseado na m
etodologia de Análise de Ciclo de Vida com

 o 
objetivo de identificar os potenciais im

pactos a fim
 de tornar o processo m

ais 
eficiente para m

anejo dos resíduos e m
itigação de em

issões.” “Dissem
inar o 

conceito do potencial econôm
ico do biogás e da com

postagem
, bem

 com
o 

das vantagens para viabilizar ações, investim
entos e custeios de ações em

 
saneam

ento e m
eio am

biente.” 

 

X 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

175 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Linha 1273. Apoiar pesquisas sobre redução de em
issões resultante da 

adoção de tecnologias de convivência com
 a região sem

iárida; Apoiar a 
pesquisa e adoção do m

anejo sustentável da vegetação da Caatinga para fins 
silvopastoris. 

 
 

 

x 
A sugestão foi recusada, porém

 assim
 com

o as pesquisas, as 
ações do ABC+ serão executadas em

 todos os biom
as.  

176 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

Linhas 1189 a 1191: Será proposta a revisão e, se for o caso, a am
pliação ou 

unificação, das m
odalidades de crédito para o estím

ulo à adoção e 
m

anutenção dos SPSABC existentes em
 Fundos Constitucionais e no Pronaf. 

 
 

 

x 

A proposição original deste texto tem
 com

o intenção a 
inclusão de um

 subprogram
a ABC nestas linhas de crédito, o 

que não se constitui com
o aplicável no ABC+. Contudo, poder 

ser objeto de debates no âm
bito da  im

plem
entação do ABC+. 

Assim
, justificase, nesse m

om
ento, a recusa integral da 

inclusão apresentada pelo Contribuinte. 
 

176 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Linhas 1200 a 1203: Será incentivada a realização de boas práticas 

agropecuárias e de conservação de recursos naturais, nos projetos 
financiados em

 todas as linhas de crédito rural, assim
 todos os 

financiam
entos serão adequados ao SPSABC. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o que se pretende 

é m
elhorar o aspecto de financiam

ento do crédito rural, 
atrelando-o às boas práticas agropecuárias. Assim

, justifica-se a 
recusa integral da proposta de inclusão do Contribuinte  



  

176 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Linhas 1208 a 1211: não se trata de sugestão de novo texto, m

as da 
necessidade de reelaborar o detalham

ento dessa ação para o bom
 

entendim
ento do seu propósito. 

 
 

 

x 
Apesar da solicitação de IN

CLU
SÃO

 a sugestão foi recusada 
integralm

ente por falta de clareza 

176 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Inclusão de atividade para a ação "Acom
panham

ento e participação na 
atualização do M

anual de Crédito Rural": N
egociar a inclusão de orientação 

explícita no M
anual de Crédito Rural para que o cálculo da capacidade de 

pagam
ento de projetos do subprogram

a ABC Am
biental considere todas 

atividades agropecuárias desenvolvidas pelo produtor rural. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

176 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

Inclusão de atividade para a ação "Estím
ulo à criação de novos m

ecanism
os 

de financiam
ento via econom

ia verde": Reconhecer e divulgar as práticas 
SPSABC com

o atividades que proporcionam
 serviços am

bientais para a 
sociedade com

 a possibilidade de pagam
entos diretos ou indiretos por esses 

serviços ao produtor rural responsável. 

 
 

 

x 
Atividade constante da estratégia reconhecim

ento e 
valoração. 

177 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD)  

Incluir: na linha 145 a term
inologia “e Extensão Rural” à term

inologia 
“assistência técnica”, ficando o texto da seguinte form

a: Linha 145 “ 
Fortalecer a Assistência técnica e Extensão Rural pública e privada em

 todo o 
território Linha 146 nacional, levando em

 conta as particularidades de cada 
Biom

a brasileiro;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

177 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Incluir na Linha: 325; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: Linha 325 “Fortalecer a Assistência técnica 
e Extensão Rural (ATER), pública e privada, em

 Linha 326 todo o território 
nacional, levando em

 conta as particularidades Linha 327 dos Biom
as 

brasileiros;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

177 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir nas Linhas: 598/599; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão 

Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e 
gerencial”, ficando o texto da seguinte form

a: Linha 598 “Fortalecer ações de 
transferência de tecnologia e a Assistência técnica e Linha 599 Extensão Rural 
(ATER), pública e privada, em

 todo o território nacional, visando Linha 600 
expandir o uso de inoculantes e coinoculantes (FBN

 e M
PCP), em

 Linha 601 
diferentes biom

as e condições clim
áticas;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

177 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

 Incluir : na linha 712 a term
inologia “instituições de assistência técnica e 

extensão rural” em
 substituição a term

inologia “em
presas de assistência 

técnica e gerencial” , ficando o texto da seguinte form
a: Linha 710 “Prom

over 
o acesso a equipam

entos m
odernos e eficazes no uso da Linha 711 água, e 

difundir o em
prego da tecnologia de form

a adequada no Linha 712 âm
bito 

das instituições de assistência técnica e extensão rural nas U
F;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

 



  

177 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

 Incluir na Linha: 883; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: Linha 883 “Fortalecer a Assistência técnica 
e Extensão Rural (ATER),, pública e privada, em

 Linha 884 todo o território 
nacional;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

177 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

 Incluir na Linha: 975; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: Linha 974 “ Fortalecer ações de 
transferência de tecnologia, bem

 com
o de Linha 975 Assistência técnica e 

Extensão Rural (ATER), pública e privada, em
 todo o Linha 976 território 

nacional, visando a expansão de seu uso;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

177 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Incluir na Linha: 1035; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: Linha 1035 v) “Estratégia de Assistência 
técnica e Extensão Rural (ATER), Capacitação e Linha 1036 Transferência de 
Tecnologia; 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

177 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

A partir da linha 1107, incluir no quadro 1, no cam
po atores envolvidos, 

“ATER Pública e privada” referentes as seguintes atividades: Prom
over 

debates técnicos para o aperfeiçoam
ento e atualização dos SPSABC com

 
com

provado desenvolvim
ento científico e tecnológico para prom

oção da sua 
adoção e m

anutenção; Elaborar protocolo de validação e recom
endação dos 

novos SPSABC para inclusão no ABC+; Prom
over debates técnicos para avaliar 

a indicação de novos SPSABC para serem
 validados e recom

endados para 
inclusão no ABC+; Propor projetos piloto em

 cada um
a das regiões brasileiras, 

para  
reestruturação da governança dos Planos de Ação Estaduais (PAE); Fom

entar 
a continuidade ou reativação dos G

G
E nos estados, e apoiá-los na elaboração 

e atualização de seus respectivos Planos de Ação Estaduais (PAE), com
 base 

em
 diagnósticos realizados nas U

Fs; Apoiar projetos de regularização 
am

biental das propriedades rurais; Apoiar projetos de recuperação de áreas 
de produção degradadas; Prom

over a elaboração e acom
panham

ento técnico 
de projetos de estím

ulo à adoção de SPSABC adequados a cada biom
a; 

Prom
over a elaboração de projetos que visem

 a produção sustentável e a 
conservação dos recursos naturais, em

 especial o solo e a água, tendo com
o 

unidade de planejam
ento as m

icrobacias hidrográficas; Prom
over a 

elaboração de projeto piloto para m
onitoram

ento do m
anejo de resíduos da 

produção anim
al nas U

F; Apoiar a recuperação de áreas de produção 
degradadas nos Biom

as brasileiros, por m
eio da im

plantação de SPSABC, com
 

ênfase em
 sistem

as agroflorestais com
 espécies nativas frutícolas, irrigadas e 

com
 energia solar fotovoltaica; Prom

over a im
plantação de ILPF e SAF, no 

contexto da agricultura fam
iliar; Prom

over a im
plantação de M

anejo de 
Resíduos da Produção Anim

al para geração de biogás, por m
eio de sistem

as 
híbridos biogás/solar fotovoltaica. 

 
 

x 

 

A contribuição foi parcialm
ente aceita, no que tange a inclusão 

de ATER e a adequação legal do texto, com
 base na 

pertinência de m
érito técnico, legal e político. Contudo, não 

cabe a inclusão da ATER PRIVADA, por não ser objeto de 
com

petência do ABC+. 



  

177 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir no item
 2.5.2 do sum

ário a term
inologia “Assistência técnica e 

Extensão Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e 
gerencial” (2.5.2) Incluir nas Linhas: 1108; 1110; 1113; 1122; 1124/1125; 1142 
e em

 todas as ocasiões que ocorrer no interior do quadro 2; a term
inologia 

“Assistência técnica e Extensão Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia 
“Assistência técnica e gerencial”, ficando o texto da seguinte form

a: 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

180 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

Incluir: na linha 145 a term
inologia “e Extensão Rural” à term

inologia 
“assistência técnica”, ficando o texto da seguinte form

a: “ Fortalecer a 
Assistência técnica e Extensão Rural pública e privada em

 todo o território 
nacional, levando em

 conta as particularidades de cada Biom
a brasileiro;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

180 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Incluir na Linha: 325; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: Linha 325 “Fortalecer a Assistência técnica 
e Extensão Rural (ATER), pública e privada, em

 todo o território nacional, 
levando em

 conta as particularidades dos Biom
as brasileiros;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

180 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir nas Linhas: 598/599; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão 

Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e 
gerencial”, ficando o texto da seguinte form

a: “Fortalecer ações de 
transferência de tecnologia e a Assistência técnica e Extensão Rural (ATER), 
pública e privada, em

 todo o território nacional, visando expandir o uso de 
inoculantes e coinoculantes (FBN

 e M
PCP), em

 diferentes biom
as e condições 

clim
áticas;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

 

180 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Incluir : na linha 712 a term
inologia “instituições de assistência técnica e 

extensão rural” em
 substituição a term

inologia “em
presas de assistência 

técnica e gerencial” , ficando o texto da seguinte form
a: “Prom

over o acesso a 
equipam

entos m
odernos e eficazes no uso da água, e difundir o em

prego da 
tecnologia de form

a adequada no âm
bito das instituições de assistência 

técnica e extensão rural nas U
F;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

180 2.3.1.7. M
AN

EJO
 

DE RESÍDU
O

S DA  
PRO

DU
ÇÃO

 
AN

IM
AL (M

RPA) 

Incluir na Linha: 883; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: Linha 883 “Fortalecer a Assistência técnica 
e Extensão Rural (ATER),, pública e privada, em

 Linha 884 todo o território 
nacional;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

180 2.3.1.8. 
TERM

IN
AÇÃO

 
IN

TEN
SIVA (TI) 

Incluir na Linha: 975; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: “ Fortalecer ações de transferência de 
tecnologia, bem

 com
o de Assistência técnica e Extensão Rural (ATER), pública 

e privada" 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

180 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Incluir na Linha: 1035; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural 

(ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, 
ficando o texto da seguinte form

a: v) “Estratégia de Assistência técnica e 
Extensão Rural (ATER), Capacitação e Transferência de Tecnologia;” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

180 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

A partir da linha 1107, incluir no quadro 1, no cam
po atores envolvidos, 

“ATER Pública e privada” referentes as seguintes atividades: Prom
over 

debates técnicos para o aperfeiçoam
ento e atualização dos SPSABC com

 
com

provado desenvolvim
ento científico e tecnológico para prom

oção da sua 
adoção e m

anutenção; Elaborar protocolo de validação e recom
endação dos 

novos SPSABC para inclusão no ABC+; Prom
over debates técnicos para avaliar 

a indicação de novos SPSABC para serem
 validados e recom

endados para 
inclusão no ABC+; Propor projetos piloto em

 cada um
a das regiões brasileiras, 

para  
reestruturação da governança dos Planos de Ação Estaduais (PAE); Fom

entar 
a continuidade ou reativação dos G

G
E nos estados, e apoiá-los na elaboração 

e atualização de seus respectivos Planos de Ação Estaduais (PAE), com
 base 

em
 diagnósticos realizados nas U

Fs; Apoiar projetos de regularização 
am

biental das propriedades rurais; Apoiar projetos de recuperação de áreas 
de produção degradadas; Prom

over a elaboração e acom
panham

ento técnico 
de projetos de estím

ulo à adoção de SPSABC adequados a cada biom
a; 

Prom
over a elaboração de projetos que visem

 a produção sustentável e a 
conservação dos recursos naturais, em

 especial o solo e a água, tendo com
o 

unidade de planejam
ento as m

icrobacias hidrográficas; Prom
over a 

elaboração de projeto piloto para m
onitoram

ento do m
anejo de resíduos da 

produção anim
al nas U

F; Apoiar a recuperação de áreas de produção 
degradadas nos Biom

as brasileiros, por m
eio da im

plantação de SPSABC, com
 

ênfase em
 sistem

as agroflorestais com
 espécies nativas frutícolas, irrigadas e 

com
 energia solar fotovoltaica; Prom

over a im
plantação de ILPF e SAF, no 

contexto da agricultura fam
iliar; Prom

over a im
plantação de M

anejo de 
Resíduos da Produção Anim

al para geração de biogás, por m
eio de sistem

as 
híbridos biogás/solar fotovoltaica. 

 
 

x 

 

A contribuição foi parcialm
ente aceita, no que tange a inclusão 

de ATER e a adequação legal do texto, com
 base na 

pertinência de m
érito técnico, legal e político. Contudo, não 

cabe a inclusão da ATER PRIVADA, por não ser objeto de 
com

petência do ABC+. 

180 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir no item
 2.5.2 do sum

ário a term
inologia “Assistência técnica e 

Extensão Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e 
gerencial” (2.5.2) Incluir nas Linhas: 1108; 1110; 1113; 1122; 1124/1125; 1142 
e em

 todas as ocasiões que ocorrer no interior do quadro 2; a term
inologia 

“Assistência técnica e Extensão Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia 
“Assistência técnica e gerencial”, ficando o texto da seguinte form

a: “2.5.2 
ESTRATÉG

IA D
E ASSISTÊN

CIA TÉCN
ICA E EXTEN

SÃO
 RU

RAL (ATER), 
CAPACITAÇÃO

 E TRAN
SFERÊN

CIA DE TECN
O

LO
G

IA A estratégia de Assistência 
técnica e Extensão Rural (ATER), Capacitação e Transferência de Tecnologia 
está associada ao objetivo de, com

o o nom
e já diz, fortalecer as ações 

relacionadas à esses tem
as. A oferta de m

ão-de-obra tecnicam
ente 

qualificada, e a presença de Assistência técnica e Extensão Rural (ATER) 
especializada no cam

po e nas agências financeiras, são pontos fundam
entais 

e significativos para o sucesso do ABC+. Pretende-se que a execução desta 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  estratégia aporte resultados transform
adores ao ABC+, com

 técnicos 
treinados e atuando à cam

po na am
pliação do núm

ero de estabelecim
entos 

agropecuários que adotam
 os SPSABC e m

antém
 sua produção baseada nos 

m
esm

os, tendo em
 vista os ganhos produtivos, econôm

icos, am
bientais e 

sociais resultantes. Para alcançar os resultados previstos, foram
 estruturadas 

três ações: 1. Fortalecim
ento da Assistência técnica e Extensão Rural (ATER) 

para apoiar a adoção e m
anutenção dos SPSABC no território nacional. 

Propõe-se um
a agenda estratégica em

 âm
bito nacional para fortalecer a 

Assistência técnica e Extensão Rural (ATER), institucional, pública e privada, já 
existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e m
anutenção dos SPSABC 

nos diferentes biom
as;” (2.5.2) Incluir na Linha: 1142 e em

 todas as ocasiões 
que ocorrer no interior do quadro 2; a term

inologia “Assistência técnica e 
Extensão Rural (ATER)” em

 substituição a term
inologia “Assistência técnica e 

gerencial”, ficando o texto da seguinte form
a: Q

uadro 2 – Ações propostas 
para a estratégia de Assistência técnica e Extensão Rural (ATER), Capacitação 
e Transferência de tecnologia, no âm

bito do ABC+ obs: (incluir a substituição 
da term

inologia em
 todas as ocasiões que ocorrer no interior do quadro 2) 

181 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

IN
SERIR no título da SPSabc o term

o "m
anejo racional" 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada pois o texto já descreve que 
trata-se de recuperação e renovação. N

ão foi incluído no titulo 
por questões de m

antê-lo breve. A proposta do G
TPS é válida 

no sentido que qualificaria a recuperação de pastagens 
degradada, no sentido de que reforçaria a visão que a 
recuperação deve ser sucedida de m

anejo racional e adequado 
à realidade e a necessidade de cada região, bem

 com
o das 

condições edafoclim
áticas, porém

, deve-se atentar que o 
tópico em

 questão foi denom
inado de 2.3.1.1. PRÁTICAS PARA 

RECU
PERAÇÃO

 DE PASTAG
EN

S DEG
RADADAS (PRPD), ou seja, 

este tem
a contem

pla a utilização de diferentes práticas para 
recuperar ou renovar um

a pastagem
. Assim

, não 
necessariam

ente é preciso estar descrito todas as form
as de 

recuperação ou renovação, ou m
esm

o de m
anejo. O

 m
anejo 

deve ser parte integrante do projeto para recuperação ou 
renovação de um

a pastagem
 degradada, dentro do contexto 

do ABC+, pois a rigor não estam
os falando de m

anejo da 
pastagem

 e sim
 do "pastejo". Além

 disso, com
parativam

ente, 
tam

bém
 devem

 estar im
plícitas no projeto as boas práticas 

agropecuárias e as práticas de conservação de solo e água, por 
exem

plo. Contudo há concordância de que no título conste a 
Palavra Renovação, ficando da seguinte form

a: 2.3.1.1. 
PRÁTICAS PARA RECU

PERAÇÃO
 E REN

O
VAÇÃO

 DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS (PRPDT). 

 

181 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

 
N

a página 67, 3° parágrafo EXCLU
IR 

a palavra "cequeiro" e TRO
CAR por 

"sequeiro" 
x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

181 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

 
N

a página 78, 2° parágrafo EXCLU
IR 

a palavra "cinco" e TRO
CAR por  

"quatro" N
a página 78, 3° 

parágrafo EXCLU
IR a palavra 

"quatro" e TRO
CAR por "cinco" 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

181 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

N
a página 81: IN

CLU
IR dentro da Ação 1 um

a atividade para prom
over 

debates e testagens das SPSabc dentro da m
etodologia de ACV (Avaliação do 

Ciclo de Vida). 

 
 

 

x 

A proposta do autor está alinhada ao ABC+ e representa um
a 

atividade necessária a ser inicializada dentro do Plano, pois a 
Análise de Ciclo de Vida de produtos e processos 
agropecuários e agroindustriais é um

a ferram
enta de gestão 

que vem
 ao encontro dos objetivos do ABC+, pois perm

ite 
avaliar o desem

penho am
biental de produtos ao longo de 

todo o seu ciclo de vida. Esta m
etodologia, com

o todos os 
com

ponentes do Plano, estão calçados em
 forte base científica 

e reconhecida internacionalm
ente. O

 ACV pode contribuir 
para o desenvolvim

ento sustentável da agricultura brasileira. 
Entretanto, esta atividade já está incluída na "Estratégia de 
valoração e reconhecim

ento", da seguinte form
a: Propor 

m
ecanism

o de  
reconhecim

ento e valorização a produtores rurais que 
possuem

 SPSABC. N
o entanto, não foi incorporado devido a 

ausência de inform
ações e poderá ser incorporado na revisão 

do ABC+. Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta de 

inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

181 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

IN
CLU

IR, dentro da Ação 3, a difusão das SPSabc junto às instituições de 
educação com

o universidades, cursos técnicos e outros. 

 
 

 

x 

A sugestão já estava contem
plada no item

 "Apoio à difusão 
dos SPSABC para técnicos (extensionistas, projetistas ,  
agentes/analistas financeiros, profissionais liberais), em

presas 
e produtores rurais, em

  todo o território nacional". Contudo, 
para dar m

aior evidência, foi alterada a atividade para 
"Incentivar a capacitação de técnicos (extensionistas, 
projetistas, agentes/analistas financeiros, profissionais 
liberais) e a sensibilização de produtores rurais, quanto à 
tem

as relacionados à gestão financeira, finanças verdes e 
gestão integrada da paisagem

" U
RTs já pressupõem

 que sejam
 

aplicados SPSABC com
 viabilidade técnico-econôm

ica 

181 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+.  

N
a página 91 : 1. IN

CLU
IR, dentro da Ação 3, atividades que fom

entem
 a gestão 

financeira junto à produtores rurais que inclua o planejam
ento e m

ensuração 
de resultados das SPSabc adotadas, inclusive para a Ação 2 que as U

nidades 
de 

Referência 
Tecnológica 

(U
RT) 

estejam
 

em
basadas 

com
 

inform
ações 

financeiras do SPSabc. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. A sugestão já estava 

contem
plada no item

 "Sensibilização de atores-chave para a 
internalização do ABC+ em

 diferentes âm
bitos e públicos 

(grupos gestores estaduais, técnicos, extensionistas, 
projetistas, agentes/analistas financeiros, produtores rurais, 
associações de classe, pesquisadores, docentes, form

adores 
de opinião, público internacional, financiadores de projetos de 
cooperação)". Contudo, para dar m

aior evidência, foi alterada 
a atividade para "Atualizar, elaborar e divulgar os m

ateriais 
(publicações, vídeos, áudios, entre outros) sobre os SPSABC, 
para capacitação e sensibilização de técnicos, extensionistas, 



  

projetistas, agentes/analistas financeiros, profissionais liberais, 
estudantes e a sensibilização de produtores rurais " 

183 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Inclusão da cafeicultura consorciada com
 plantas de cobertura na entrelinhas. 

Inclusão da cafeicultura consorciada com
 soja. Am

bos cultivos são 
sequestradores de carbono. Inclusão de tratam

entos ou destinação adequada 
de aguas residuais do processo de pós colheita do café. Relevância da 
im

portância da cafeicultura nacional, não pode ser deixada de fora . 

 
 

 

x 

A sugestão foi recusada integralm
ente, entretanto considera-

se de extrem
a relevância. D

estaca-se que os SPSABC 
contem

plam
 todas as cadeias produtivas, sem

 distinção, e, 
portanto, não faz m

enção a um
a ou outra, em

 específico no 
texto. As SPSABC podem

 ser utilizadas por diferentes cadeias 
produtivas e o fato de não estarem

 citadas, não im
plica na 

ausência de ações e atividades de fom
ento e financiam

ento 
para as cadeias produtivas que as adotam

. O
s m

odelos citados 
para a cafeicultura, im

portante cadeia produtiva nacional, 
enquadram

-se em
 "Sistem

as de Integração" e, portanto, já 
estão contem

plados no ABC+.  

183 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE 
PASTAG

EN
S 

DEG
RADAD

AS 
(PRPD) – 

Linha 145 a term
inologia “e Extensão Rural” à term

inologia “assistência 
técnica”, ficando o texto da seguinte form

a: Linha 145 “ Fortalecer a 
Assistência técnica e Extensão Rural pública e privada em

 todo o território 
Linha 146 nacional, levando em

 conta as particularidades de cada Biom
a 

brasileiro; Verifico tam
bém

 a ausência das praticas conservacionistas de 
recuperação, com

o curva de nível, terraceam
ento e etc 

 
 

x 

 
A sugestão foi parcialm

ente acatada e reform
ulada. Foi 

alterado ao longo do texto onde estava "Assistência Técnica e  
G

erencial" foi substituído por “Assistência Técnica e Extensão 
Rural”. Por outro lado, o com

entário "Verifico tam
bém

 a 
ausência das práticas conservacionistas de recuperação, com

o 
curva de nível, terraceam

ento etc." não ficou claro a que parte 
do texto se refere, não podendo, assim

, ser incorporado ao 
texto. D

e m
odo geral, as práticas se constituem

 em
 

fundam
ento base dos SPSABC, estando contem

pladas nas 
bases conceituais do ABC+. 

183 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Incluir a cafeicultura consorciada com
 plantas de cobertura na entrelinha, o 

qual sistem
a apresenta um

 saldo positivo em
 sequestro de carbono. A 

cafeicultura é um
a atividade agrícola de grande im

portância no país, não 
pode ficar de fora do plano. 

 
 

 

x 

A sugestão foi recusada integralm
ente, entretanto considera-

se de extrem
a relevância. D

estaca-se que os SPSABC 
contem

plam
 todas as cadeias produtivas, sem

 distinção, e, 
portanto, não faz m

enção a um
a ou outra, em

 específico no 
texto. As SPSABC podem

 ser utilizadas por diferentes cadeias 
produtivas e o fato de não estarem

 citadas, não im
plica na 

ausência de ações e atividades de fom
ento e financiam

ento 
para as cadeias produtivas que as adotam

. O
s m

odelos citados 
para a cafeicultura, im

portante cadeia produtiva nacional, 
enquadram

-se em
 "Sistem

as de Integração" e, portanto, já 
estão contem

plados no ABC+.  

183 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Incluir integração cafeicultura com
 plantas de cobertura em

 consorcio nas 
entrelinhas e até m

esm
o o cultivo da soja na entrelinha que vem

 sendo 
bastante usual, o qual prom

ove sequestro de Carbono, e ainda destacando a 
im

portância da cafeicultura nacional. Além
 do cultivo café e abacate, café e 

m
acadam

iza e etc. 

 
 

 

x 

A sugestão foi recusada integralm
ente, entretanto 

consideram
os de extrem

a relevância a sugestão. D
esçam

os 
que os SPSABC contem

plam
 todas as cadeias produtivas, sem

 
distinção, e, portanto, não faz m

enção a um
a ou outra, em

 
especifico no texto. As SPSABC podem

 ser utilizadas por 
diferentes cadeias produtivas e o fato de não estarem

 citadas, 
não im

plica na ausência de ações e atividades de fom
ento e 

financiam
ento para as cadeias produtivas que as adotam

. O
s 

m
odelos citados para a cafeicultura, im

portante cadeia 



  

produtiva nacional, enquadram
-se em

 "Sistem
as de 

Integração" e portanto já estão contem
plados no ABC+. 

 

183 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir os produtos da pós colheita do café, sendo casca, pergam
inho e agua 

ressudaria com
o m

atéria prim
a para a produção de com

postos orgânicos, que 
são biofertilizantes "bioinsum

os", de alta qualidade e se não destinado de 
form

a adequada pode ser em
issor de CO

2. 

 
 

 

x 

A sugestão diz respeito ao tratam
ento de resíduos da 

produção agrícola. Considerando que o ABC+ contem
pla 

som
ente resíduos de produção anim

al, a proposta 
apresentada poderá ser discutida na próxim

a revisão do ABC+, 
prevista para daqui a dois anos. A inclusão de novas 
tecnologias precisa passar por um

 processo a ser estabelecido. 
Após a publicação do ABC+, será estabelecido um

 
procedim

ento para incorporação de novos SPSABC. Para a 
inclusão destes, necessário ter com

provação científica 
suficiente que dem

ostre sua eficiência na m
itigação de G

EE e 
na adaptação às m

udanças do clim
a, além

 de contribuírem
 

com
 aum

ento de produtividades dos sistem
as agropecuários 

de produção.  Assim
, justifica-se a recusa integral da proposta 

de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

183 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Praticas de conservação de solo e agua que perm
itam

 um
a m

elhor infiltração 
e arm

azenam
ento de agua no solo, com

o por exem
plo terraços, cultivos em

 
nível, barriguinhas e etc 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

183 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir na Linha: 1142 e em
 todas as ocasiões que ocorrer no interior do 

quadro 2; a term
inologia “Assistência técnica e Extensão Rural (ATER)” em

 
substituição a term

inologia “Assistência técnica e gerencial”, ficando o texto 
da seguinte form

a: 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

183 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir nas Linhas: 1108; 1110; 1113; 1122; 1124/1125; 1142 e em
 todas as 

ocasiões que ocorrer no interior do quadro 2; a term
inologia “Assistência 

técnica e Extensão Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência 
técnica e gerencial”, ficando o texto da seguinte form

a: 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

183 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  

Incluir no item
 2.5.2 do sum

ário a term
inologia “Assistência técnica e 

Extensão Rural (ATER)” em
 substituição a term

inologia “Assistência técnica e 
gerencial 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 



  

E TRAN
SFERÊN

CIA 
DE TECN

O
LO

G
IA 

183 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Valorizar e incentivar a Assistência Técnica na contratação dos projetos de 

crédito rural. 

 
 

 

X 

A proposta em
 questão foi recusada, pois já há m

enções no 
ABC+ de ações de capacitação de agentes bancários e 
projetistas para elaboração de projetos voltados para técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, 
profissionais do setor privado que atuam

 diretam
ente no 

cam
po e produtores rurais, em

 todo o território nacional. 
Assim

, justifica-se a recusa integral da inclusão apresentada 
pelo Contribuinte. 

187 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

Recom
enda-se a distinção das m

etas do Plano ABC+ entre agricultura fam
iliar 

e não-fam
iliar desde o início do docum

ento, discrim
inando os com

prom
issos 

para cada SPSabc, de acordo com
 a propriedade (se é de agricultura fam

iliar 
ou não) 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

187 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

N
ovam

ente pode-se distinguir as ações dos SPSabc entre agricultura fam
iliar 

e não fam
iliar, dada a diversidade de cenários e desafios de cada realidade 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

187 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

A m
eta para Floresta Plantada (FP), pode ter sua m

eta de adoção expandida 
para m

ais do que os 4 m
ilhões de hectares propostos. Sugestão de aum

ento 
para a recom

posição de 12 m
ilhões de hectares, seguindo a iN

DC 
apresentada na Convenção das N

ações U
nidas sobre M

udanças do Clim
a, em

 
2015. 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

técnicocientíficos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+, as m
etas de “Florestas Plantadas” 

poderão ser revistas, após novas discussões e com
 base nos 

argum
entos apresentados. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  



  

187 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Da m
esm

a form
a que foi m

encionado no capítulo 2.3 M
etas, na etapa dos 

eixos estratégicos tam
bém

 é necessário levar em
 consideração as 

peculiaridades da agricultura fam
iliar, discrim

inando ações e estratégias de 
form

a direcionada para esse público 

 
 

x 

 
Em

 relação aos recursos para RPD, no âm
bito do Program

a 
ABC a tom

ada de crédito é feita diretam
ente para o produtor. 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições, são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais." 

187 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

N
o ítem

 3, recom
enda-se acrescentar:. Difusão dos SPSABC para técnicos, 

extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, profissionais do 
setor privado que atuam

 diretam
ente no cam

po e produtores rurais 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. Foi incluído o term

o 
"profissionais liberais", ficando: "Apoio à difusão dos SPSABC 
para técnicos (extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros, profissionais liberais), em

presas e produtores 
rurais, em

 todo o território nacional" 

187 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

(N
o item

 7, é possível detalhar m
ais afundo de quais m

aneiras os incentivos à 
captação de recursos podem

 ser executados, de que m
aneira as parcerias 

podem
 ser estabelecidas, de m

odo a facilitar o cam
inho para o interesse e a 

adesão de atores a serem
 envolvidos.  

 
 

 

x 

O
s recursos serão captados via fundos públicos e privados, de 

ordem
 nacional e internacional, conform

e disponibilidade. 
Sendo assim

, não se há detalham
entos sobre quais as fontes, 

por serem
 inúm

eras. Tais ações serão detalhadas nos m
aterias 

de divulgação, previstos no eixo de com
unicação. 

187 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Endossar com
 o texto a com

unicação e sensibilização para a sociedade 
nacional e internacional 

 
 

 

x 
N

ão ficou claro o teor da contribuição, pois já encontra-se 
citado no texto que a com

unicação e sensibilização dar-se-á a 
diferentes atores, nacionais e internacionais. 

188 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 

N
a Tabela 1 da pg. 44, inserir após a expressão “Com

prom
issos de am

pliação 
... considerando com

o linha de base o ano de 2020 ... da área de adoção (em
 

m
ilhões de hectares), em

 volum
e de dejetos tratados (m

ilhões de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais (m

ilhões), do potencial de m
itigação de em

issões de G
EE  

(m
ilhões de M

g CO
2 eq) e as contribuições para adaptação dos SPSABC no 

âm
bito do ABC+.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação ficando "Tabela 1. 

Com
prom

issos de am
pliação da área (em

 m
ilhões de 

hectares), em
 volum

e de dejetos tratados (m
ilhões de m

3) ou 
em

 núm
ero de anim

ais (m
ilhões), do potencial de m

itigação 
de em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2 eq) e as 
contribuições para adaptação dos SPSABC no âm

bito do ABC+, 
considerando 2020 com

o ano base".  



  

CO
2eq) e as 

contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

188 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

Incluir no segundo parágrafo da página 43 o trecho em
 colchete anterior as 

palavras “adaptação” “sum
arizados”: “Para tal, foram

 definidos para cada 
SPSABC os respectivos com

prom
issos de am

pliação de adoção (em
 m

ilhões de 
hectares, m

ilhões de m
3 ou m

ilhões de anim
ais), do potencial de m

itigação de 
em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq) e as contribuições para adaptação, 
[distinguindo as m

etas entre agricultura fam
iliar e não fam

iliar], sum
arizados 

na Tabela 1.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  
 

 
 

 
 

 
 

A sugestão foi parcialm
ente aceita e no intuito de deixar a 

frase m
ais com

pleta, a sugestão foi reform
ulada e incluída da 

seguinte form
a “os quais contem

plam
 em

 suas bases 
conceituais o uso eficiente de áreas com

 aptidão para 
produção agropecuária, com

 o aum
ento da capacidade 

adaptativa dos sistem
as de produção e suas contribuições 

para m
itigação de G

EE, e a abordagem
 integrada da 

paisagem
”. 

188 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

N
a pg. 43, item

 2.3 M
etas do ABC+, incluir após a expressão portfólio do 

ABC+, “dentro da concepção de uso eficiente das áreas agrícolas, 
considerando a abordagem

 de gestão integrada da paisagem
” 

 
 

X 
 

 

 

188 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

“É im
portante ressaltar a necessidade de diferenciação entre agricultura 

fam
iliar e não fam

iliar no contexto da ações das SPSABC, um
a vez que a 

agricultura fam
iliar é dotada de diversas especificidades e desafios.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

188 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

“Dentre os desafios as serem
 considerados para o atingim

ento da m
eta 

considerada para SPD, tem
-se:” Incentivar a adoção de SPD

 sob áreas 
degradadas e de pastagens com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade entre diferentes SPSABC. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, novo texto 

apresentado nos desafios de SPD ficando "Incentivar a adoção 
de SPD sob pastagens, especialm

ente as com
 algum

 grau de 
degradação, com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade com

 os dem
ais SPSABC" 



  

188 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Alterar: Fixação Biológica de N
itrogênio (FBN

), agora Bioinsum
os, passa a 

incluir tam
bém

 M
icrorganism

os Prom
otores do Crescim

ento de Plantas 
(M

PCP) e m
ultifuncionais. Para: Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), agora 

Bioinsum
os, passa a incluir tam

bém
 M

icrorganism
os Prom

otores do 
Crescim

ento de Plantas (M
PCP), m

ultifuncionais, agentes biológicos de 
controle (ABC), agentes m

icrobiológicos de controle (AM
C) e com

unidades de 
m

icrorganism
os funcionalm

ente estáveis (CM
FE). 

 
 

 

x 

Apesar de pertinente a consideração, entende-se que nesta 
prim

eira fase, serão contem
plados estes dois tipos de 

bionsum
os, dentre os inúm

eros já descritos em
 literatura, pois 

possuem
, no m

om
ento, viabilidade técnica para uso 

(quantidade produzida, efeitos benéficos bem
 descritos em

 
literatura científica, entre outros). Para a segunda revisão do 
ABC+, os dem

ais bioinsum
os poderão ser considerados. 

188 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Após o parágrafo 4 da página 62, incluir o trecho abaixo: “O
 controle 

biológico consiste no controle de pragas e doenças das lavouras, a partir do 
uso de seus inim

igos naturais, com
o insetos, parasitas e m

icrorganism
os 

(bactérias, fungos e vírus). Essa prática perm
ite reduzir o uso de defensivos 

quím
icos sintéticos, m

inim
izando im

pactos am
bientais.” 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada, um

a vez que o foco do 
ABC+ é m

itigação e adaptação, portanto, os bionsum
os 

fom
entados devem

 prom
over, diretam

ente, esses benefícios. 

188 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir na página 62, segundo parágrafo, o trecho entre colchetes: “Incluídos 
no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), 

no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, em
bora nesta nova fase, além

 
da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os prom
otores do crescim

ento 
de plantas (M

PCP) e m
ultifuncionais que atuam

 para m
elhoria da fixação e ou 

disponibilidade de nutrientes [e, tam
bém

, os m
icrorganism

os para controle 
biológico.]” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

188 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

O
nde se lê: serão incluídos outros m

icrorganism
os prom

otores do 
crescim

ento de plantas (M
PCP) e m

ultifuncionais que atuam
 para m

elhoria 
da fixação e ou disponibilidade de nutrientes. Recom

enda-se alterar para: 
serão incluídos outros m

icrorganism
os prom

otores do crescim
ento de plantas 

(M
PCP), m

icrorganism
os m

ultifuncionais, que atuam
 para m

elhoria da fixação 
e/ou disponibilidade de nutrientes, agentes biológicos de controle (ABC) e 
agentes m

icrobiológicos de controle (AM
C) de pragas e doenças, bem

 com
o 

com
unidades de m

icrorganism
os funcionalm

ente estáveis (CM
FE) que atuam

 
na m

elhoria do sistem
a de produção agrícola, prom

ovendo a sustentabilidade 
agrícola e o avanço da responsabilidade am

biental. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ fom

enta tecnologias 
m

itigadoras de G
EE e que adaptam

 às m
udanças do clim

a. 
Desta form

a reconhecem
os a excelente contribuição e os 

benefícios de prom
over o uso alternativos de agrotóxicos 

quím
icos porém

, não se enquadram
 no escopo de fom

ento 
direto do ABC+.  

188 2.3.1.5. SISTEM
AS 

IRRIG
ADO

S (SI) 

Dentre os desafios as serem
 considerados para o atingim

ento da m
eta 

considerada para este SPSABC, tem
-se: • Prom

over a reservação de água 
dentro da propriedade rural 

 
 

 

x 

A proposta em
 questão foi recusada, um

a vez que já se 
encontra subentendida no item

 "Capacitar produtores no 
m

anejo e gestão dos recursos hídricos nas propriedades 
rurais". Assim

, justifica-se a recusa integral da inclusão 
apresentada pelo Contribuinte.  

188 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPS ABC Floresta Plantada (FP), na coluna am

pliação da 
adoção (m

ilhões de hectares), substituir 4 m
ilhões de hectares por 12 m

ilhões 
de hectares. 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

técnicocientíficos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+, as m
etas de “Florestas Plantadas” 

poderão ser revistas, após novas discussões e com
 base nos 

argum
entos apresentados. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  



  

188 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Incluir um
 prim

eiro parágrafo na pg. 78: “D
eve-se ressaltar que, para cada 

eixo estratégico, é preciso levar em
 consideração as peculiaridades da 

agricultura fam
iliar, bem

 com
o entender as ações e estratégias de form

a 
direcionada para esse público.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

188 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 DO
S 

SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78 entre os term
os “brasileiras” e “Adem

ais”: Apoio 
aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos Planos 

de Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos 

G
G

E nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus 
PAE. Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação 

da governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, [que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e, portanto, sua 
representação nos G

G
E]. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos 

para estim
ular e apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

188 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção e 
m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Inclusão na página 82, ação 3 entre atividade 3 e 4 do seguinte trecho: 
“Prom

over o uso de calcário e fertilizantes para recuperação de áreas de 
produção degradadas.” 

 
 

 

x 

A proposta do autor m
antém

 coerência com
 o tem

a 
desenvolvim

ento sustentável e serve de base para adoção das 
SPSABC. Além

 disso, está coerente e alinhada com
 o Plano 

ABC+, pois o uso do calcário e de outros insum
os que 

prom
ovem

 a recuperação física e quím
ica do solo são 

altam
ente necessárias, de form

a a prom
over a m

elhoria desse 
recurso natural básico para os processos produtivos 
agropecuários e a m

anutenção dos SPSABC ao longo dos anos. 
N

esse sentido, tecnicam
ente a proposta é válida. Contudo, a 

proposta em
 questão já consta do Q

uadro 01, m
ais 

especificam
ente da Ação - Disponibilização de insum

os básicos 
para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC nos 
estabelecim

entos de agricultores fam
iliares, assentados da 

reform
a agrária, ribeirinhos, com

unidades tradicionais e 
pequenos produtores. Assim

, justifica-se a recusa integral da 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, pois não há m

otivo 
para inserção da proposta em

 questão.  

188 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir na pg. 88 na ação n°1 os trechos em
 colchetes: “Fortalecim

ento da 
assistência técnica e gerencial para apoiar a adoção e m

anutenção dos 
SPSABC [em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares] no 

território nacional. Propõe-se um
a agenda estratégica em

 âm
bito nacional 

para fortalecer a assistência técnica e gerencial, institucional, pública e 
privada, já existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e m
anutenção dos  

 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 



  SPSABC nos diferentes biom
as, [que considere tam

bém
 as especificidades da 

Agricultura Fam
iliar.] 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

188 Q
uadro 2 – Ações 

propostas para a 
estratégia de 
Assistência Técnica 
e G

erencial, 
Capacitação e 
Transferência de 
tecnologia, no 
âm

bito do ABC+. 
(2.5.2 ESTRATÉG

IA 
DE ASSISTÊN

CIA  
TÉCN

ICA E 
G

EREN
CIAL, 

CAPACITAÇÃO
  

E TRAN
SFERÊN

CIA 
DE TECN

O
LO

G
IA) 

N
o ítem

 3, acrescentar a frase entre colchetes: “Difusão dos SPSABC para 
técnicos, extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros, 
[profissionais do setor privado] e produtores rurais” 

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. Foi incluído o term
o 

"profissionais liberais", ficando: "Apoio à difusão dos SPSABC 
para técnicos (extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros, profissionais liberais), em

presas e produtores 
rurais, em

 todo o território nacional"  

188 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 95, segundo parágrafo da segunda coluna 
sugere-se incluir: “Preparar um

 docum
ento voltado para produtores rurais e 

assistentes técnicos que oriente sobre o ABC+ e a tom
ada de crédito do 

Program
a ABC, de acordo com

 as regras vigentes em
 cada ano-safra.” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. Está inserido na atividade “atualizar, 

elaborar e divulgar os m
ateriais (publicações, vídeos, áudios, 

entre outros) sobre os SPSABC para capacitação de técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros e a 
sensibilização de produtores rurais “.  

188 Q
uadro 3 – 

Ações 
propostas 

para 
o 

Program
a de Acesso 

à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

De acordo com
 os dados do SICO

R, os recursos dos Fundos Constitucionais 
alocados no crédito rural som

aram
 R$ 22 bilhões na safra 2020/2021. O

s 
fundos possuem

 im
portante participação com

o fonte de recursos no Sistem
a 

N
acional de Crédito Rural, especialm

ente nas regiões N
ordeste e N

orte, com
 

37%
 e 36%

 do total das fontes de recursos, respectivam
ente, naquele m

esm
o 

ano-safra. N
o Centro-O

este, essa participação é de 12%
, m

as ainda assim
 é 

relevante especialm
ente para financiar investim

entos no setor. As regiões 
N

orte, N
ordeste e Centro-O

este, juntas, possuem
 57 m

ilhões de hectares 
com

 algum
 nível de degradação, abrangendo 50%

 do total de áreas 
produtivas nessas regiões. A pecuária precisa de incentivo orientado para 
intensificação sustentável: aum

ento de produtividade, renda e redução de 
im

pacto am
biental. N

o caso da cana-de-açúcar, seria im
portante incentivar a 

adoção de plantio direto com
o tecnologia de baixa em

issão de carbono, e 
que pode ser relevante para a região N

ordeste. Para todas as regiões, é m
uito 

im
portante incentivar a recuperação de áreas degradadas, com

o a correção 
de solos, reform

a e recuperação de pastagens, plantio direto, m
elhoria de 

infraestrutura da propriedade, questões sanitárias e fitossanitárias, 
assistência técnica, entre outros. O

 Program
a ABC é voltado ao sistem

a 

 
 

 

x 
As considerações são im

portantes e serão consideradas na 
proposição de ações específicas, porém

 não cabe a sua 
colocação no quadro 3. 



  produtivo da propriedade, financiando todas as necessidades da propriedade 
rural. Da form

a com
o os investim

entos com
 recursos dos Fundos 

Constitucionais financiam
 a propriedade, não é possível garantir que as 

m
elhores práticas sejam

 adotadas, assim
 com

o que a adoção de tecnologia 
voltada ao aum

ento de produtividade, resiliência e redução de im
pacto 

am
biental  

188 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

sejam
 im

plem
entados nas propriedades. Dados do SICO

R (Banco Central do 
Brasil) m

ostram
 que 31%

 de todo o volum
e de investim

ento na safra 
2020/2021 Incluir trecho na ação n°2, pg. 101 entre os colchetes: 
“Intensificação e am

pliação de projetos de pesquisa para o aprim
oram

ento 
dos SPSABC. Buscando-se  
avanços nos arranjos tecnológicos regionais e o aprim

oram
ento e/ou 

desenvolvim
ento de m

étodos e técnicas usadas nos SPSABC, deverão ser 
im

plem
entados e intensificados projetos de PD&

I sobre: FBN
 e outros 

m
ecanism

os envolvidos na nutrição e prom
oção do crescim

ento de plantas, e 
adaptação a estresses abióticos e bióticos, visando o desenvolvim

ento de 
novos bioinsum

os; práticas e tecnologias para recuperação de áreas 
degradadas; sistem

a plantio direto; sistem
as de integração; term

inação 
intensiva; m

anejo de resíduos agropecuários; sistem
as irrigados e uso 

eficiente da água, e; florestas plantadas e espécies nativas e exóticas 
potenciais para uso m

adeireiro e não m
adeireiro. Tam

bém
 se prevê o 

estabelecim
ento de rede integrada de pesquisa para o m

elhoram
ento de 

plantas e anim
ais, visando à adaptação à m

udança do clim
a. Adem

ais, na 
realização desta ação, estão incluídos tam

bém
 o desenvolvim

ento de 
projetos de pesquisa aplicados a estudos e indicadores sobre a eficiência 
socioeconôm

ica dos novos SPSABC; [realização de estudos para identificação 
de SPSABC orientadas especificam

ente para a agricultura fam
iliar]; 

aprim
oram

ento do uso de m
odelos agroclim

áticos de risco considerando os 
cenários de m

udança do clim
a; realização de estudos para identificar os 

desafios e oportunidades de m
ercado para a com

ercialização dos produtos 
oriundos dos SPSABC, e; realizar estudos para identificar e propor protocolos 
para agregação de valor aos SPSABC via certificação, diferenciação de 
m

ercado, rotulagem
, pagam

entos por  

 
 

x 

 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação, aceitou-se o colchete 
am

biental, faltante. As contribuições são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas nas 
tabelas de dados, para qualquer segm

ento de produtores em
 

particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 Vigência, 
abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo do ABC+ 
é com

posto por todos os segm
entos, tipos e tam

anhos de 
propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a agricultura fam
iliar e 

não-fam
iliar, povos e com

unidades tradicionais." 

serviços [am
bientais] e crédito de carbono.” 

 

188 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Incluir trecho na ação n°5, pg. 102 entre colchetes: “Am
pliação e 

fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas de aum
ento da 

resiliência e adaptação [em
 estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares.] Esta ação visa identificar e/ou desenvolver m

etodologias e 
protocolos sistem

atizados, voltados ao m
onitoram

ento da capacidade 
adaptativa dos SPSABC. Tam

bém
, apoiar e dar respaldo científico e 

m
etodológico à proposição de m

odelo de gestão de inteligência clim
ática 

para agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, e estim
ular a criação de um

a rede de 
pesquisa m

ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m
odelo.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 



  

188 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Incluir trechos na ação n°2 na pg. 106 entre colchetes “O
peracionalização da 

Plataform
a M

ulti-institucional de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na  

Agropecuária (Plataform
a ABC), para efetivação do acom

panham
ento das 

em
issões 

de 
G

EE 
resultantes 

da 
adoção 

dos 
SPSABC. 

As 
ações 

de 
m

onitoram
ento da  

Plataform
a ABC terão a participação ativa da Em

brapa, com
 representação de 

todas as unidades descentralizadas (U
D). As inform

ações advindas da  
Plataform

a ABC perm
itirão m

onitorar a adoção em
 áreas dos SPSABC e suas 

respectivas contribuições em
 m

itigação de G
EE e para o aum

ento da 
resiliência. Cabe ainda à Plataform

a ABC a aplicação de m
ecanism

os de M
RV, 

para o m
onitoram

ento operacional e sistem
atizado do estoque de carbono 

no solo, e a realização do zoneam
ento de áreas hom

ogêneas para definição 
de áreas/propriedades rurais [fam

iliares e não-fam
iliares] representativas 

para o  
m

onitoram
ento das m

udanças nos estoques de carbono. A Plataform
a ABC 

tam
bém

 disponibilizará planilhas eletrônicas e aplicativos para que os 
produtores rurais [fam

iliares e não-fam
iliares] possam

 realizar seus balanços 
energéticos e de G

EE, com
 base em

 m
étodos aprovados pelo SIN

ABC. Busca-
se tam

bém
, neste eixo, coordenar os esforços das várias instituições 

com
prom

etidas em
 aplicar parâm

etros e m
etodologias de avaliação e 

m
étricas da dinâm

ica dos G
EE válidas para o setor agropecuário brasileiro; 

elaborar um
 program

a de acom
panham

ento e m
onitoram

ento de pastagens 
nos biom

as brasileiros, [levando em
 consideração tam

bém
 as 

particularidades da Agricultura Fam
iliar]; treinar extensionistas, consultores e 

técnicos da iniciativa privada na utilização de  

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois está não está alinhada 
aos fundam

entos do ABC+ e/ou às principais políticas as quais 
está relacionado. As contribuições, são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas no 
texto nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular. 

 
 

m
etodologia e ferram

entas de m
onitoram

ento da adoção dos SPSABC 
(AgroTag, G

H
G

, SatVeg, W
ebAm

biente, Carbscan e outros), que adaptados 
tam

bém
 as  

 
 

 
 

 

188 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR na ação 3 do Q
uadro 5 (coluna 1, página 111) após a palavra (SICO

R), 
o trecho abaixo: “e com

 a Com
issão de Valores M

obiliários - CVM
” Redação 

sugerida entre colchetes: “Aperfeiçoam
ento da interação com

 o Sistem
a de 

O
perações do Crédito Rural e do Proagro (SICO

R) [e com
 a Com

issão de 
Valores M

obiliários - CVM
], para m

onitoram
ento da adoção de SPSABC”. 

 
x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

188 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Incluir na atividade 1 no Q
uadro 5 referente à ação n°6 o trecho entre 

colchetes: “Avaliar anualm
ente o cum

prim
ento das m

etas e com
prom

issos 
estabelecidos no ABC+ [distinguindo entre agricultura fam

iliar e não 
fam

iliar].” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 

188 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Incluir na atividade 3 no Q
uadro 5 referente à ação n°1 o trecho entre 

colchetes: “Propor m
etodologia de m

onitoram
ento das ações de fom

ento do 
ABC+ em

 nível estadual e nacional, ao SIN
ABC [orientada às especificidades da 

agricultura fam
iliar e não fam

iliar.] 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois está não está alinhada 
aos fundam

entos do ABC+ e/ou às principais políticas as quais 
está relacionado. As contribuições, são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas no 
texto nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular 

188 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR um
a atividade adicional no Q

uadro 5 (coluna 2, linha 2, página 112): 
“Elaborar em

 parceria com
 a CVM

 um
a estratégia de m

onitoram
ento e 

avaliação dos títulos e valores m
obiliários privados transacionados no 

m
ercado de capitais relacionados ao ABC+” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

188 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

N
o Q

uadro 5, na “Ação O
peracionalização da Plataform

a M
ulti-institucional 

de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na Agropecuária (Plataform

a ABC) 
para efetivação do M

RV e acom
panham

ento das em
issões de G

EE frente à 
adoção dos SPSABC do ABC+” inserir a seguinte atividade: “D

esenvolver 
protocolos que perm

itam
 que SPSABC que com

provadam
ente gerem

 
reduções de em

issões certificadas, com
 integridade am

biental, possam
 ser 

elegíveis para o m
ercado de carbono regulado e/ou voluntário.” Ponto focal: 

Em
brapa/SD

I M
APA 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente pois ainda 

precisa de desenvolvim
ento tecnológico para ser 

posteriorm
ente incorporado. Da proposta apresentada é 

necessário ainda  

188 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do ABC+. Incluir na ação n° 2 pg 117 o trecho em
 colchetes: “Apoiar o desenvolvim

ento 
e incentivar o uso de m

ecanism
os para reconhecim

ento e valorização de 
propriedades, [produtores fam

iliares e não-fam
iliares], organizações e 

produtos oriundos de SPSABC. U
m

a vez feita a identificação dos critérios e 
m

ecanism
os m

ais apropriados, o apoio ao desenvolvim
ento e incentivo de 

m
ecanism

os m
ais eficientes de reconhecim

ento e valorização poderão ser 
im

plem
entados com

 m
aior sucesso, [tais com

o selos, certificados ou outros 
instrum

entos de com
unicação da adoção da Agricultura de Baixa Em

issão de 
Carbono.] O

pção IN
CLU

IR: “Apoiar a diferenciação de produtores que adotam
 

as SPSABC para além
 da política agrícola. Para tal, se faz necessário a 

construção de um
 guia de diretrizes gerais que caracteriza um

 
em

preendim
ento com

o sustentável alinhado aos preceitos do ABC+”. 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

 



  

188 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

IN
CLU

IR: “Construir, no âm
bito do “guia de diretrizes gerais do ABC+” 

sugerido para o eixo “Program
a de Acesso a Crédito e Financiam

entos” , um
 

conjunto de m
étricas e estatísticas m

onitoráveis e avaliáveis de form
a a 

buscar o alinham
ento com

 as estratégias de m
onitoram

ento, avaliação e 
divulgação de resultados do próprio ABC+”. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC. 

188 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Incluir na atividade 1 da ação n°1 da pg. 129 o trecho entre colchetes: “Elaborar 
Plano 

de 
Com

unicação 
Estratégica 

do 
ABC+ 

[levando 
em

 
conta 

as 
particularidades da agricultura fam

iliar]." 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

189 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR no Q
uadro 3, página 95, a seguinte atividade: “Construir de um

 guia 
de diretrizes gerais do ABC+ para a caracterização de em

preendim
entos 

agropecuários alinhados às SPSABC de form
a a facilitar a orientar produtos 

financeiros privados e fundos clim
áticos, além

 de outros instrum
entos”. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC.  

189 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 98, incluir um
a nova atividade atrelada a ação 

“Estím
ulo à criação de novos m

ecanism
os de financiam

ento via econom
ia 

verde”, de acordo com
 o texto entre colchete: [Atuar na construção de um

 
guia de diretrizes gerais do ABC+ para a caracterização de em

preendim
entos 

agropecuários alinhados às SPSABC de form
a a facilitar a orientar produtos 

financeiros privados e fundos clim
áticos, além

 de outros instrum
entos]. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC.  

189 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

IN
CLU

IR no Q
uadro 6, página 118 um

a atividade referente à ação n°1: “Apoiar 
a diferenciação de produtores que adotam

 as SPSABC para além
 da política 

agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um
 guia de diretrizes 

gerais que caracteriza um
 em

preendim
ento com

o sustentável alinhado aos 
preceitos do ABC+”. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 



  

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

189 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

 
utilizam

 os SPSABC”, incluir um
a nova atividade de acordo com

 a proposta 
entre colchetes: [Apoiar a diferenciação de produtores que adotam

 as SPSABC 
para além

 da política agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um
 

guia de diretrizes gerais que caracteriza um
 em

preendim
ento com

o 
sustentável alinhado aos preceitos do ABC+]. 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

189 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR atividade no Q
uadro 7, referente à ação n°2, pg. 122: “Avaliar o 

potencial dos SPSABC no que diz respeito à m
itigação dos riscos clim

áticos 
bem

 com
o o uso dessa inform

ação no contexto do seguro rural.” 

 
 

 

X 

A avaliação do potencial dos SPSABC em
 relação aos riscos 

clim
áticos e o uso dessa inform

ação no contexto do seguro 
rural estão previstas na Estratégia de Pesquisa, 
Desenvolvim

ento &
 Inovação e no Program

a de Acesso à 
Crédito e Financiam

entos, respectivam
ente. Assim

, justifica-se 
a recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte.  

189 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR no Q
uadro 8, página 125 um

a atividade referente à ação n°2: 
“Construir, no âm

bito do “guia de diretrizes gerais do ABC+” sugerido para o 
eixo “Program

a de Acesso a Crédito e Financiam
entos”, um

 conjunto de 
m

étricas e estatísticas m
onitoráveis e avaliáveis de form

a a buscar o 
alinham

ento com
 as estratégias de m

onitoram
ento, avaliação e divulgação de 

resultados do ABC+”. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC.  

 

190 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 

N
a Tabela 1 da pg. 44, inserir após a expressão “Com

prom
issos de am

pliação 
... considerando com

o linha de base o ano de 2020 ... da área de adoção (em
 

m
ilhões de hectares), em

 volum
e de dejetos tratados (m

ilhões de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais (m

ilhões), do potencial de m
itigação de em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g CO
2 eq) e as contribuições para adaptação dos SPSABC no 

âm
bito do ABC+.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação ficando "Tabela 1. 

Com
prom

issos de am
pliação da área (em

 m
ilhões de 

hectares), em
 volum

e de dejetos tratados (m
ilhões de m

3) ou 
em

 núm
ero de anim

ais (m
ilhões), do potencial de m

itigação 
de em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2 eq) e as 
contribuições para adaptação dos SPSABC no âm

bito do ABC+, 
considerando 2020 com

o ano base".  



  

em
issões de G

EE 
(m

ilhões de M
g 

CO
2eq) e as 

contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

190 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

Incluir no segundo parágrafo da página 43 o trecho em
 colchete anterior as 

palavras “adaptação” “sum
arizados”: “Para tal, foram

 definidos para cada 
SPSABC os respectivos com

prom
issos de am

pliação de adoção (em
 m

ilhões de 
hectares, m

ilhões de m
3 ou m

ilhões de anim
ais), do potencial de m

itigação de 
em

issões de G
EE (m

ilhões de M
g CO

2eq) e as contribuições para adaptação, 
[distinguindo as m

etas entre agricultura fam
iliar e não fam

iliar], sum
arizados 

na Tabela 1.” 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 

190 2.3. M
ETAS DO

 
ABC+ 

N
a pg. 43, item

 2.3 M
etas do ABC+, incluir após a expressão portfólio do 

ABC+, “dentro da concepção de uso eficiente das áreas agrícolas, 
considerando a abordagem

 de gestão integrada da paisagem
”. 

 
 

X 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, e no intuito de deixar 

a frase m
ais com

pleta, a sugestão foi reform
ulada e incluída da 

seguinte form
a: “os quais contem

plam
 em

 suas bases 
conceituais o uso eficiente de áreas com

 aptidão para 
produção agropecuária, com

 o aum
ento da capacidade 

adaptativa dos sistem
as de produção e suas contribuições para 

m
itigação de G

EE, e a abordagem
 integrada da paisagem

”.  

190 2.3.1. 
SISTEM

AS, 
PRÁTICAS, 
PRO

DU
TO

S  
E PRO

CESSO
S D

E 
PRO

DU
ÇÃO

  
SU

STEN
TÁVEIS 

Incluir últim
o parágrafo na página 48: “É im

portante ressaltar a necessidade 
de diferenciação entre agricultura fam

iliar e não fam
iliar no contexto da 

ações das SPSABC, um
a vez que a agricultura fam

iliar é dotada de diversas 
especificidades e desafios.” 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

190 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

“Dentre os desafios as serem
 considerados para o atingim

ento da m
eta 

considerada para SPD, tem
-se:” Incentivar a adoção de SPD

 sob áreas 
degradadas e de pastagens com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade entre diferentes SPSABC. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, novo texto 

apresentado nos desafios de SPD ficando "Incentivar a adoção 
de SPD sob pastagens, especialm

ente as com
 algum

 grau de 
degradação, com

o form
a de fom

entar a integração entre 
culturas e a com

plem
entaridade com

 os dem
ais SPSABC" 



  

190 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Após o parágrafo 4 da página 62, incluir o trecho abaixo: “O
 controle biológico 

consiste no controle de pragas e doenças das lavouras, a partir do uso de seus 
inim

igos naturais, com
o insetos, parasitas e m

icrorganism
os (bactérias, 

fungos e vírus). Essa prática perm
ite reduzir o uso de defensivos quím

icos 
sintéticos, m

inim
izando im

pactos am
bientais.” 

 
 

 

x 
Essa contribuição não foi acatada, um

a vez que o foco do ABC+ 
é m

itigação e adaptação, portanto, os bionsum
os fom

entados 
devem

 prom
over, diretam

ente, esses benefícios. 

190 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 

Incluir na página 62, segundo parágrafo, o trecho entre colchetes: “Incluídos 
no Plano ABC, por m

eio do estím
ulo à Fixação Biológica de N

itrogênio (FBN
), 

no ABC+ continuam
 sendo objeto de fom

ento, em
bora nesta nova fase, além

 
da FBN

, serão incluídos outros m
icrorganism

os prom
otores do crescim

ento 
de plantas (M

PCP) e m
ultifuncionais que atuam

 para m
elhoria da fixação e ou 

disponibilidade de nutrientes [ e, tam
bém

, os m
icrorganism

os para controle 
biológico.]” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

190 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

N
a Tabela 1, pg. 45, SPS ABC Floresta Plantada (FP), na coluna am

pliação da 
adoção (m

ilhões de hectares), substituir 4 m
ilhões de hectares por 12 m

ilhões 
de hectares 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois a m

eta de 4 
m

ilhões de hectares foi definida com
 base em

 docum
entos 

técnicocientíficos e nas discussões realizadas em
 diversas 

reuniões com
 representantes de várias instituições 

relacionadas ao tem
a, inclusive com

 o IBA. N
as revisões 

subsequentes do ABC+, as m
etas de “Florestas Plantadas” 

poderão ser revistas, após novas discussões e com
 base nos 

argum
entos apresentados. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

 

190 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

Incluir um
 prim

eiro parágrafo na pg. 78: “D
eve-se ressaltar que, para cada 

eixo estratégico, é preciso levar em
 consideração as peculiaridades da 

agricultura fam
iliar, bem

 com
o entender as ações e estratégias de form

a 
direcionada para esse público”. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 

190 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Incluir na ação 1 na pg. 78 entre os term
os “brasileiras” e “Adem

ais”: Apoio 
aos G

rupos G
estores Estaduais (G

G
E) na atualização e execução dos Planos de 

Ação Estaduais (PAE). Será fom
entada a continuidade ou reativação dos G

G
E 

nos estados, no intuito de apoiá-los na elaboração e atualização de seus PAE. 
Junto aos G

G
E, deverão ser propostos projetos piloto de reestruturação da 

governança dos PAE, em
 cada um

a das cinco regiões brasileiras, [que 
considere tam

bém
 as especificidades da Agricultura Fam

iliar e, portanto, sua 
representação nos G

G
E]. Adem

ais, serão prom
ovidos encontros periódicos 

para estim
ular e apoiar os G

G
E na execução dos seus PAE. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  



  

190 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Inclusão na página 82, ação 3 entre atividade 3 e 4 do seguinte trecho: 
“Prom

over o uso de calcário e fertilizantes para recuperação de áreas de 
produção degradadas.” 

 
 

 

x 

A proposta do autor m
antém

 coerência com
 o tem

a 
desenvolvim

ento sustentável e serve de base para adoção das 
SPSABC. Além

 disso, está coerente e alinhada com
 o Plano 

ABC+, pois o uso do calcário e de outros insum
os que 

prom
ovem

 a recuperação física e quím
ica do solo são 

altam
ente necessárias, de form

a a prom
over a m

elhoria desse 
recurso natural básico para os processos produtivos 
agropecuários e a m

anutenção dos SPSABC ao longo dos anos. 
N

esse sentido, tecnicam
ente a proposta é válida. Contudo, a 

proposta em
 questão já consta do Q

uadro 01, m
ais 

especificam
ente da Ação - Disponibilização de insum

os básicos 
para apoiar a adoção e m

anutenção dos SPSABC nos 
estabelecim

entos de agricultores fam
iliares, assentados da 

reform
a agrária, ribeirinhos, com

unidades tradicionais e 
pequenos produtores. Assim

, justifica-se a recusa integral da 
inclusão apresentada pelo Contribuinte, pois não há m

otivo 
para inserção da proposta em

 questão.  

190 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

Incluir na pg. 88 na ação n°1 os trechos em
 colchetes: “Fortalecim

ento da 
assistência técnica e gerencial para apoiar a adoção e m

anutenção dos 
SPSABC [em

 estabelecim
entos agropecuários fam

iliares e não-fam
iliares] no 

território nacional. Propõe-se um
a agenda estratégica em

 âm
bito nacional 

para fortalecer a assistência técnica e gerencial, institucional, pública e 
privada, já existente, e capacitá-la na prom

oção da adoção e m
anutenção dos 

SPSABC nos diferentes biom
as, [que considere tam

bém
 as especificidades da 

Agricultura Fam
iliar. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 

190 2.5.2. ESTRATÉG
IA 

DE ASSISTÊN
CIA  

TÉCN
ICA E 

G
EREN

CIAL, 
CAPACITAÇÃO

  
E TRAN

SFERÊN
CIA 

DE TECN
O

LO
G

IA 

N
o ítem

 3, acrescentar: . Difusão dos SPSABC para técnicos, extensionistas, 
projetistas, agentes/analistas financeiros, profissionais do setor privado e 
produtores rurais 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. Foi incluído o term

o 
"profissionais liberais", ficando: "Apoio à difusão dos SPSABC 
para técnicos (extensionistas, projetistas, agentes/analistas 
financeiros, profissionais liberais), em

presas e produtores 
rurais, em

 todo o território nacional"  

190 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S N

o item
 4 da página 93 incluir os trechos em

 colchetes no parágrafo copiado 
abaixo: “Acom

panham
ento e participação na atualização do M

anual de 
Crédito Rural (M

CR). Será estim
ulada a inserção da obrigatoriedade de 

realização de boas práticas agropecuárias, e conservacionistas de solo e água, 
[bem

 com
o incentivada a conform

idade dos produtores rurais com
 o Código 

Florestal], na atualização do M
CR, para o financiam

ento de SPSABC em
 

diferentes linhas de crédito. [Para estarem
 em

 rota de conform
idade com

 o 
Código Florestal, os produtores não devem

 ter passivos am
bientais ou, caso 

tenham
 passivos am

bientais, devem
 ter o Program

a de Regularização 
Am

biental (PRA) aprovado pelo órgão com
petente.]. Tam

bém
 estão previstas  

 
 

x 

O
 Código Florestal (Lei 12.651, de 2012), deve ser cum

prido. 
Adicionalm

ente, os custos de fiscalização e sobre quem
 esta 

atividade recairia são m
erecedores de direcionam

ento e  
definição. Q

uanto ao PRA, a inserção de obrigatoriedade de 
observação da aprovação dos PRAs por órgão com

petente, no 
status atual deste sistem

a do M
M

A pode ocasionar em
 

prejuízos e na im
possibilidade de aprovação de propostas de 

financiam
entos de crédito rural. 



  ações contínuas de suporte para a am
pliação de acesso ao crédito rural para 

produtores de diferentes tam
anhos e em

 diferentes regiões brasileiras. 

190 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

IN
CLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 95, segundo parágrafo da segunda coluna, 
sugere-se incluir: “Preparar um

 docum
ento voltado para produtores rurais e 

assistentes técnicos que oriente sobre o ABC+ e a tom
ada de crédito do 

Program
a ABC, de acordo com

 as regras vigentes em
 cada ano-safra.” 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
”. Está inserido na atividade “atualizar, 

elaborar e divulgar os m
ateriais (publicações, vídeos, áudios, 

entre outros) sobre os SPSABC para capacitação de técnicos, 
extensionistas, projetistas, agentes/analistas financeiros e a 
sensibilização de produtores rurais “.  

190 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

N
o quadro 3, página 95, segundo parágrafo da segunda coluna, incluir o 

trecho em
 colchetes: “Fom

entar um
a nova m

odalidade de crédito dentro do 
PRO

N
AF para o estím

ulo a adoção e m
anutenção dos SPSABC junto à 

agricultura fam
iliar [e alinhar as linhas de crédito existentes no PRO

N
AF que 

já tenham
 objetivos sim

ilares aos SPSABC]”. 

 
 

 

x 

O
 alinham

ento  em
 questão que foi adicionado a redação 

original já é alvo de proposição de em
 outra atividade deste 

quadro. A sugestão apresentada dificultaria o M
RV desta 

atividade, pois possui 2  (atividades (verbos) que ensejam
 a 

criação de 2 produtos distintos e m
etas igualm

ente distintas. 

 

190 Q
uadro 3 – 

Ações 
propostas 

para 
o 

Program
a de Acesso 

à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
pção EXCLU

IR: N
o Q

uadro 3, página 96, segundo parágrafo da segunda 
coluna (segunda atividade descrita na página) sugere se excluir: “Propor a 
criação 

de 
um

a 
nova 

m
odalidade 

de 
crédito 

dentro 
dos 

Fundos 
Constitucionais, 

com
o 

FN
O

, 
FN

E 
e 

FCO
, 

para 
o 

estím
ulo 

a 
adoção 

e 
m

anutenção dos SPSABC”. e IN
CLU

IR:  
N

o Q
uadro 3, página 96, segundo parágrafo da segunda coluna (atividade) 

sugere-se incluir: “Propor a alocação de recursos dos Fundos Constitucionais 
no  
Program

a ABC com
o FCO

-ABC, FN
O

-ABC e FN
E-ABC, para o estím

ulo a adoção 
e m

anutenção dos SPSABC, e alinhar as linhas dos Fundos denom
inadas 

“verdes” com
 as SPSABC.” 

 
 

 

x 

O
 alinham

ento  em
 questão que foi adicionado a redação 

original já é alvo de proposição de em
 outra atividade deste 

quadro. A sugestão apresentada dificultaria o M
RV desta 

atividade, pois possui 2 verbos que ensejam
 a criação de 2 

produtos distintos e m
etas igualm

ente distintas. 
Adicionalm

ente, a  intenção de transferir recursos dos fundos 
constituicionais para o Program

a ABC, em
bora desejável, 

entendem
os ser de dificil execução seja a curto ou m

édio 
prazo. A redação proposta originalm

ente atende com
o um

a 
fase de transição ao que ora se sugere proporcionando 
algum

a identificação dos recursos aplicados nestes fundos que 
estejam

 “alinhados ao ABC”, ainda que não tão ssujeitos as 
m

esm
as condições dos financiam

entos viabilizados no 
Program

a ABC. 

190 Q
uadro 3 – 

Ações 
propostas 

para 
o 

Program
a de Acesso 

à Crédito e  
Financiam

entos, no 
âm

bito do ABC+. 

O
pção IN

CLU
IR: incluir a seguinte atividade: “Atuar na construção de um

 guia 
de diretrizes gerais do ABC+ para a caracterização de em

preendim
entos 

agropecuários alinhados às SPSABC de form
a a facilitar a orientar a em

issão 
de produtos financeiros privados e de fundos clim

áticos, além
 de outros 

instrum
entos”. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC.  

190 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Incluir trecho na ação n°2, pg. 101 entre os colchetes: “Intensificação e 
am

pliação de projetos de pesquisa para o aprim
oram

ento dos SPSABC. 
Buscando-se avanços nos arranjos tecnológicos regionais e o aprim

oram
ento 

e/ou desenvolvim
ento de m

étodos e técnicas usadas nos SPSABC, deverão 
ser im

plem
entados e intensificados projetos de PD&

I sobre: FBN
 e outros 

m
ecanism

os envolvidos na nutrição e prom
oção do crescim

ento de plantas, e 
adaptação a estresses abióticos e bióticos, visando o desenvolvim

ento de 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação, aceitou-se o colchete 

am
biental, faltante. As contribuições são procedentes e 

corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano ABC e agora o 

ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os segm

entos de 
produtores. Por este m

otivo não há m
enções específicas nas 

tabelas de dados, para qualquer segm
ento de produtores em

 
particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 Vigência, 



  novos bioinsum
os; práticas e tecnologias para recuperação de áreas 

degradadas; sistem
a plantio direto; sistem

as de integração; term
inação 

intensiva; m
anejo de resíduos agropecuários; sistem

as irrigados e uso 
eficiente da água, e; florestas plantadas e espécies nativas e exóticas 
potenciais para uso m

adeireiro e não m
adeireiro. Tam

bém
 se prevê o 

estabelecim
ento de rede integrada de pesquisa para o m

elhoram
ento de 

plantas e anim
ais, visando à adaptação à m

udança do clim
a. Adem

ais, na 
realização desta ação, estão incluídos tam

bém
 o desenvolvim

ento de 
projetos de pesquisa aplicados a estudos e indicadores sobre a eficiência 
socioeconôm

ica dos novos SPSABC; [realização de estudos para identificação 
de SPSABC orientadas especificam

ente para a agricultura fam
iliar]; 

aprim
oram

ento do uso de m
odelos agroclim

áticos de risco considerando os 
cenários de m

udança do clim
a; realização de estudos para identificar os 

desafios e oportunidades de m
ercado para a com

ercialização dos produtos 
oriundos dos SPSABC, e; realizar estudos para identificar e propor protocolos 
para agregação de valor aos SPSABC via certificação, diferenciação de 
m

ercado, rotulagem
, pagam

entos por  

abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo do ABC+ 

é com
posto por todos os segm

entos, tipos e tam
anhos de 

propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a agricultura fam

iliar e 
não-fam

iliar, povos e com
unidades tradicionais."  

 
 

serviços [am
bientais] e crédito de carbono.” 

 
 

 
 

 

190 2.5.4. ESTRATÉG
IA 

DE PESQ
U

ISA, 
DESEN

VO
LVIM

EN
TO

 
E IN

O
VAÇÃO

 

Incluir trecho na ação n°5, pg. 102 entre colchetes: “Am
pliação e 

fortalecim
ento das ações de m

onitoram
ento de m

etas de aum
ento da 

resiliência e adaptação [em
 estabelecim

entos agropecuários fam
iliares e não-

fam
iliares.] Esta ação visa identificar e/ou desenvolver m

etodologias e 
protocolos sistem

atizados, voltados ao m
onitoram

ento da capacidade 
adaptativa dos SPSABC. Tam

bém
, apoiar e dar respaldo científico e 

m
etodológico à proposição de m

odelo de gestão de inteligência clim
ática 

para agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, e estim
ular a criação de um

a rede de 
pesquisa m

ultidisciplinar para apoio à operacionalização deste m
odelo.” 

 
 

x 
 

A sugestão foi aceita com
 reform

ulação. As contribuições são 
procedentes e corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano 
ABC e agora o ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os 
segm

entos de produtores. Por este m
otivo não há m

enções 
específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm

ento de 
produtores em

 particular. Foi incluído m
enção no item

 "2.3 
Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O

 público-alvo 
do ABC+ é com

posto por todos os segm
entos, tipos e 

tam
anhos de propriedade, sem

 exceção, incluindo-se a 
agricultura fam

iliar e não-fam
iliar, povos e com

unidades 
tradicionais.” 

190 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Incluir trechos na ações n°2 na pg. 106 entre colchetes “O
peracionalização da 

Plataform
a M

ulti-institucional de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na  

Agropecuária (Plataform
a ABC), para efetivação do acom

panham
ento das 

em
issões 

de 
G

EE 
resultantes 

da 
adoção 

dos 
SPSABC. 

As 
ações 

de 
m

onitoram
ento da  

Plataform
a ABC terão a participação ativa da Em

brapa, com
 representação de 

todas as unidades descentralizadas (U
D). As inform

ações advindas da  
Plataform

a ABC perm
itirão m

onitorar a adoção em
 áreas dos SPSABC e suas 

respectivas contribuições em
 m

itigação de G
EE e para o aum

ento da 
resiliência. Cabe ainda à Plataform

a ABC a aplicação de m
ecanism

os de M
RV, 

para o m
onitoram

ento operacional e sistem
atizado do estoque de carbono 

no solo, e a realização do zoneam
ento de áreas hom

ogêneas para definição 
de áreas/propriedades rurais [fam

iliares e não-fam
iliares] representativas 

para o  
m

onitoram
ento das m

udanças nos estoques de carbono. A Plataform
a ABC 

tam
bém

 disponibilizará planilhas eletrônicas e aplicativos para que os 
produtores rurais [fam

iliares e não-fam
iliares] possam

 realizar seus balanços 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois está não está alinhada 
aos fundam

entos do ABC+ e/ou às principais políticas as quais 
está relacionado. As contribuições, são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas no 
texto nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular. 



  energéticos e de G
EE, com

 base em
 m

étodos aprovados pelo SIN
ABC. Busca-

se tam
bém

, neste eixo, coordenar os esforços das várias instituições 
com

prom
etidas em

 aplicar parâm
etros e m

etodologias de avaliação e 
m

étricas da dinâm
ica dos G

EE válidas para o setor agropecuário brasileiro; 
elaborar um

 program
a de acom

panham
ento e m

onitoram
ento de pastagens 

nos biom
as brasileiros, [levando em

 consideração tam
bém

 as 
particularidades da Agricultura Fam

iliar]; treinar extensionistas, consultores e 
técnicos da iniciativa privada na utilização de m

etodologia e ferram
entas de 

m
onitoram

ento da adoção dos SPSABC (AgroTag, G
H

G
, SatVeg, 

W
ebAm

biente, Carbscan e outros), que adaptados tam
bém

 as especificidades 
dos agricultores fam

iliares. 

190 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR na ação 3 do Q
uadro 5 (coluna 1, página 111) após a palavra (SICO

R), 
o trecho abaixo: “e com

 a Com
issão de Valores M

obiliários - CVM
” Redação 

sugerida entre colchetes: “Aperfeiçoam
ento da interação com

 o Sistem
a de 

O
perações do Crédito Rural e do Proagro (SICO

R) [e com
 a Com

issão de Valores  
M

obiliários - CVM
], para m

onitoram
ento da adoção de SPSABC” 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

190 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Incluir na atividade 3 no Q
uadro 5 referente à ação n°1 o trecho entre 

colchetes: “Propor m
etodologia de m

onitoram
ento das ações de fom

ento do 
ABC+ em

 nível estadual e nacional, ao SIN
ABC [orientada às especificidades 

da agricultura fam
iliar e não fam

iliar.]” Incluir na atividade 1 no Q
uadro 5 

referente à ação n°6 o trecho entre colchetes: “Avaliar anualm
ente o 

cum
prim

ento das m
etas e com

prom
issos estabelecidos no ABC+ 

[distinguindo entre agricultura fam
iliar e não fam

iliar].” 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois está não está alinhada 
aos fundam

entos do ABC+ e/ou às principais políticas as quais 
está relacionado. As contribuições, são procedentes e 
corretam

ente fundam
entadas, porém

 o Plano ABC e agora o 
ABC+ atua, sem

 exceção, junto a todos os segm
entos de 

produtores. Por este m
otivo não há m

enções específicas no 
texto nem

 tabelas específicas de dados, para qualquer 
segm

ento de produtores em
 particular 

190 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

IN
CLU

IR um
a atividade adicional no Q

uadro 5 (coluna 2, linha 2, página 112): 
“Elaborar em

 parceria com
 a CVM

 um
a estratégia de m

onitoram
ento e 

avaliação dos títulos e valores m
obiliários privados transacionados no 

m
ercado de capitais relacionados ao ABC+ 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

190 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

N
o Q

uadro 5, na “Ação O
peracionalização da Plataform

a M
ulti-institucional 

de M
onitoram

ento das Reduções de G
EE na Agropecuária (Plataform

a ABC) 
para efetivação do M

RV e acom
panham

ento das em
issões de G

EE frente à 
adoção dos SPSABC do ABC+” inserir a seguinte atividade: “D

esenvolver 
protocolos que perm

itam
 que SPSABC que com

provadam
ente gerem

 
reduções de em

issões certificadas, com
 integridade am

biental, possam
 ser 

elegíveis para o m
ercado de carbono regulado e/ou voluntário.” Ponto focal: 

Em
brapa/SD

I-M
APA. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente pois ainda 

precisa de desenvolvim
ento tecnológico para ser 

posteriorm
ente incorporado. Da proposta apresentada é 

necessário ainda  

190 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  

N
a ação “Consolidação, sistem

atização e avaliação dos resultados de 
execução do ABC+ via Sistem

a Integrado de Inform
ação do Plano ABC 

(SIN
ABC)”, inserir um

a nova atividade: “Com
 base na avaliação do CAR e 

 
 

 

x 
N

ão se aplica, pois nesse caso as ações e atividades relativas à 
G

overnança, M
onitoram

ento e Avaliação, no âm
bito do ABC+, 

ocorrerão em
 cim

a da adoção da SPSABC no cam
po. N

ão cabe 



  

Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

evolução do processo de regularização, contabilizar os estoques de carbono 
em

 APP e RL, e a form
ação de estoques em

 função da recom
posição de 

passivos, e integrar esses dados no Inventário N
acional e relatório periódico 

do ABC+ sobre o alcance das m
etas”. 

atrelar essa m
edição ao CAR, aos processos de regularização 

ou do inventário, pois independentem
ente se o produtor já 

teve seu CAR ou Projeto de Recuperação (avaliados pelo 
estado do PRADA), o produtor precisa estar produzindo e, 
nesse caso, se ele estiver produzindo de form

a sustentável e 
conservacionista dos recursos naturais é o ideal. 

 

190 2.5.6. PRO
G

RAM
A 

DE VALO
RAÇÃO

 E  
RECO

N
H

ECIM
EN

TO
 Incluir na ação n°2 pg 117 o trecho em

 colchetes: “Apoiar o desenvolvim
ento 

e incentivar o uso de m
ecanism

os para reconhecim
ento e valorização de 

propriedades, [produtores fam
iliares e não-fam

iliares], organizações e 
produtos oriundos de SPSABC. U

m
a vez feita a identificação dos critérios e 

m
ecanism

os m
ais apropriados, o apoio ao desenvolvim

ento e incentivo de 
m

ecanism
os m

ais eficientes de reconhecim
ento e valorização poderão ser 

im
plem

entados com
 m

aior sucesso, [tais com
o selos, certificados ou outros 

instrum
entos de com

unicação da adoção da Agricultura de Baixa Em
issão de 

Carbono.] 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.” 

190 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Incluir no Q
uadro 6, ação “Viabilização de m

ecanism
os que possibilitem

 o 
reconhecim

ento e valorização dos produtores, produtos e propriedades que 
utilizam

 os SPSABC”, incluir a seguinte atividade: “Desenvolver junto ao 
m

ecanism
o de reconhecim

ento e valorização a produtores rurais que 
possuem

 SPSABC, um
a form

a de proposição de projetos que contem
plem

 a 
adoção de 2 ou m

ais SPSABC visando estim
ular o financiam

ento verde tendo 
o ABC+ com

o um
 guia de referência” 

 
 

 

x 

A guia de diretrizes sugerida já está contem
plada na atividade 

"Realizar diagnóstico para identificar critérios e m
ecanism

os 
para reconhecim

ento e valorização dos produtores, 
organizações, produtos e propriedades que utilizam

 os 
SPSABC", com

o resultado. Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

190 Q
uadro 6 – Ações 

propostas para  
Program

a de 
Valoração e  
Reconhecim

ento, 
no âm

bito do 
ABC+. 

IN
CLU

IR: “Apoiar a diferenciação de produtores que adotam
 as SPSABC para 

além
 da política agrícola. Para tal, se faz necessário a construção de um

 guia 
de diretrizes gerais que caracteriza um

 em
preendim

ento com
o sustentável 

alinhado aos preceitos do ABC+”. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

190 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

IN
CLU

IR atividade no Q
uadro 7, referente à ação n°2, pg. 122: “Avaliar o 

potencial das SPSABC no que diz respeito à m
itigação dos riscos clim

áticos 
bem

 com
o o uso dessa inform

ação no contexto do seguro rural.” 

 
 

 

X 

A avaliação do potencial dos SPSABC em
 relação aos riscos 

clim
áticos e o uso dessa inform

ação no contexto do seguro 
rural estão previstas na Estratégia de Pesquisa, 
Desenvolvim

ento &
 Inovação e no Program

a de Acesso à 
Crédito e Financiam

entos, respectivam
ente. Assim

, justifica-se 
a recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte.  



  

190 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

O
pção IN

CLU
IR: “Construir, no âm

bito do “guia de diretrizes gerais do ABC+” 
sugerido para o eixo “Program

a de Acesso a Crédito e Financiam
entos”, um

 
conjunto de m

étricas e estatísticas m
onitoráveis e avaliáveis de form

a a 
buscar o alinham

ento com
 as estratégias de m

onitoram
ento, avaliação e 

divulgação de resultados do próprio ABC+”. 

 
 

 

x 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o tem

a proposto 
já está contem

plado na "2.6.9 ESTRATÉG
IA DE CO

M
U

N
ICAÇÃO

 
E SEN

SIBILIZAÇÃO
". Proposição a ser efetivada nas atividades 

que constam
 da Estratégia de com

unicação que se relacionam
 

com
 publicações dirigidas a atores específicos do Plano ABC.  

190 2.5.9. ESTRATÉG
IA 

DE CO
M

U
N

ICAÇÃO
  

E SEN
SIBILIZAÇÃO

 

Incluir na atividade 1 da ação n°1 da pg. 129 o trecho entre colchetes: “Elaborar 
Plano 

de 
Com

unicação 
Estratégica 

do 
ABC+ 

[levando 
em

 
conta 

as 
particularidades da agricultura fam

iliar]. 

 
 

x 

 
A sugestão foi aceita com

 reform
ulação. As contribuições são 

procedentes e corretam
ente fundam

entadas, porém
 o Plano 

ABC e agora o ABC+ atua, sem
 exceção, junto a todos os 

segm
entos de produtores. Por este m

otivo não há m
enções 

específicas nas tabelas de dados, para qualquer segm
ento de 

produtores em
 particular. Foi incluído m

enção no item
 "2.3 

Vigência, abrangência e público-alvo" ficando: "O
 público-alvo 

do ABC+ é com
posto por todos os segm

entos, tipos e 
tam

anhos de propriedade, sem
 exceção, incluindo-se a 

agricultura fam
iliar e não-fam

iliar, povos e com
unidades 

tradicionais.”  

192 Q
uadro 4 – Ações 

propostas para a 
Estratégia de 
Pesquisa,  
Desenvolvim

ento e 
Inovação, no 
âm

bito do ABC+ 

N
a linha 1351, sugere-se IN

CLU
IR o Q

uadro 4, constante do arquivo anexo, 
em

 substituição à versão constante do arquivo original do Plano O
peracional 

ABC+. EN
CAM

IN
H

AM
EN

TO
: Prezados colegas do M

APA, em
 nom

e da 
Em

brapa, parabenizam
os o M

APA pela coordenação dessa nova fase do Plano 
ABC e da elaboração deste docum

ento para o detalham
ento operacional do 

Plano ABC+. N
esse sentido, atendendo a esta Consulta Pública realizada por 

esse  
M

inistério, encam
inham

os sugestão de m
elhoria e m

aior detalham
ento do 

"Q
uadro 4" que trata das Ações e Atividades relacionadas à Estratégia de 

Pesquisa, Desenvolvim
ento e Inovação do Plano ABC+. Sugere-se, portanto, a 

substituição do atual "Q
uadro 4" pela versão apresentada no arquivo PD

F 
anexo. O

bservase que esse novo "Q
uadro 4" necessita da análise do M

APA 
para a revisão, ajustes de contexto e/ou do nível de detalham

ento, ajustes 
nas atribuições e/ou horizontes tem

porais, com
plem

entações, rem
oções de 

duplicidades e outros ajustes referentes a seu conteúdo. Pode tam
bém

 
necessitar de correções ortográficas, diagram

ação e outros ajustes referentes 
a sua form

a de apresentação. A Em
brapa fica à disposição, sobretudo por 

m
eio de seu G

T-ABC+, para interagir com
 a equipe do M

APA nesse 
aprim

oram
ento, caso necessário. N

essa interação por interm
édio do G

T-
ABC+, fica disponível tam

bém
 ao M

APA docum
ento com

 m
aior detalham

ento 
sobre os produtos e entregas integradas pela equipe do G

T. Sem
 m

ais, 
agradecem

os a oportunidade de contribuir para aperfeiçoam
ento do Plano 

ABC+. Atenciosam
ente, Dr. G

uy de Capdeville, Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvim

ento da Em
brapa, e M

em
bros do G

T-ABC+ 

 
 

x 

 

A proposta foi acatada com
 reform

ulação, foram
 realizados 

ajustes à tabela, para encaixá-la ao docum
ento, m

antendo-se 
seu conteúdo. Assim

, o m
érito da proposta foi aceito, sendo 

apenas realizado pequenos ajustes no texto para sua inclusão 
no ABC+. 



  

193 2.3.1.1. 
PRÁTICAS 

PARA 
RECU

PERAÇÃO
  

DE PASTAG
EN

S 
DEG

RADAD
AS 

(PRPD) 

1 - Adicionar Parágrafo na transição entre págs. 50 e 51: "Com
o indicadores 

para o atingim
ento da m

eta, serão considerados a quantidade de  
estabelecim

entos agropecuários que recuperaram
 suas pastagens (em

 
unidades) e a área total (em

 hectares) de pastagens, com
 algum

 grau de 
degradação, que foram

 recuperadas ou renovadas..." [adicionar] e a 
quantidade de anim

ais(U
A/ha) no inicio da intervenção, e após o térm

ino do 
Plano ABC + 

 
 

x 

 
A proposta é pertinente ao tópico que trata de Práticas para 
Recuperação de Pastagens D

egradadas. O
 indicador de U

A/ha 
foi tratado em

 quase todas as reuniões com
 grupos técnicos 

setoriais, bem
 com

o de em
presas frigoríficas. Todos foram

 
unânim

es em
 com

entar a im
portância de term

os um
 indicador 

com
o este. A proposta de inclusão desse indicador irá 

favorecer a base de inform
ações para qualificação do ABC+, 

bem
 com

o da sustentabilidade atingida pela intensificação da 
pecuária brasileira. Contudo, foi observado tam

bém
 a possível 

dificuldade no levantam
ento desse tipo de inform

ação. 
M

esm
o sendo apresentada esta dificuldade na fase inicial, foi 

dito que é possível esse levantam
ento em

 nível nacional, 
juntando tanto inform

ações do IBG
E, quanto de em

presas do 
setor e de frigoríficos. Assim

, a proposta foi aceita com
 

reform
ulação do texto, em

 substituição parcial do parágrafo 
que se inicia na linha 129, da seguinte form

a: Com
o 

indicadores para o atingim
ento da m

eta, serão considerados a 
quantidade de estabelecim

entos agropecuários que 
recuperaram

 suas pastagens (em
 unidades), a quantidade de 

anim
ais(U

A/ha) no início da intervenção e após o térm
ino de 

cada ciclo de aferição do ABC + e a área total (em
 hectares) de 

pastagens, com
 algum

 grau de degradação, que foram
 

recuperadas ou renovadas.  
 

193 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

 

N
o segundo parágrafo com

pleto da 
página 60: N

o contexto da AIP, 
espera-se dissem

inar o uso do SAF 
com

o opção para a restauração de 
fragm

entos florestais, recuperação 
de áreas de proteção am

biental e 
[retirar: de corredores ecológicos], 
principalm

ente em
 pequenas 

propriedades, agricultores 
fam

iliares, e com
unidades 

tradicionais, conform
e os 

pressupostos determ
inados em

 
legislação. 

 
 

x 

N
a proposição do autor, para alteração do parágrafo que se 

inicia à página 453, cabe destacar que realm
ente não faz 

sentido constar os term
os "corredores ecológicos". Contudo 

cabe com
entar que na proposta original que foi para consulta 

pública o referido term
o não consta. Q

uanto a inclusão do 
term

o restauração de fragm
entos florestais, é necessário 

atentar, prim
eiram

ente, para o significado do term
o 

restauração, que significa, entre outras palavras, conform
e 

definido na Lei do SN
U

C (Lei nº 9.985/2000), a restituição de 
um

 ecossistem
a ou de um

a população silvestre degradada o 
m

ais próxim
o possível da sua condição original. Já a 

recuperação rem
ete a restituição de um

 ecossistem
a ou de 

um
a população silvestre degradada a um

a condição não 
degradada, que pode ser diferente da sua condição original. 
O

u seja, restaurar, trazer algo a condição original é algo 
praticam

ente im
possível quando estam

os falando em
 áreas de 

uso sustentável (definido com
o: exploração do am

biente de 
m

aneira a garantir a perenidade dos recursos am
bientais 

renováveis e dos processos ecológicos, m
antendo a 

biodiversidade e os dem
ais atributos ecológicos, de form

a 
socialm

ente justa e econom
icam

ente viável), ou m
esm

o de 
Reseva Legal, ou ainda de APP. H

oje alinhado a isso, cabe 



  

com
entar que os norm

ativos legais vigentes que tratam
 da 

tem
ática am

biental, com
o é o caso do N

ovo Código Florestal 
(Lei nº 12.651/2012) e de Resoluções do CO

N
AM

A, com
o a 

Resolução nº 369, por exem
plo, a recom

posição vegetal de 
APP é nom

inada recuperação de APP. Assim
 vale tam

bém
 para 

Reserva Legal, o term
o utilizado é recuperação de RL. Já para 

unidades de proteção integral (definido com
o: m

anutenção 
dos ecossistem

as livres de alterações causadas por 
interferência hum

ana, adm
itido apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais), pode-se pensar no uso do term
o 

restauração.  

193 2.3.1.4. 
BIO

IN
SU

M
O

S (BI) 
A SEAPA aporta as recom

endações do G
AAS enviadas via ofício, e tam

bém
 

inseridas nessa plataform
a. 

 
 

 

x 
Apesar da solicitação de IN

CLU
SÃO

 a sugestão foi recusada 
integralm

ente por falta de clareza 

193 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Terceiro parágrafo da página 69: A proposta de expansão de área para esta 
SPSABC, até 2030, é de 4 m

ilhões de hectares. [substituir]: A proposta de 
expansão de área para esta SPSABC, até 2030, é de 2 m

ilhões de hectares de 
Florestas Com

erciais e de 2 m
ilhões de hectares de Recuperação de Áreas 

Degradas 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não foram
 estim

ados 
valores 

específicos 
para 

cada 
um

a 
das 

m
odalidades 

por 
entenderm

os 
que 

am
bas 

contribuem
 

com
 

o 
peso 

para 
m

itigação e adaptação  

193 2.3.1.6. FLO
RESTAS 

PLAN
TADAS (FP) 

Ú
ltim

o parágrafo da página 69: Com
o indicadores para o atingim

ento da 
m

eta, serão considerados a quantidade de estabelecim
entos agropecuários 

que possuem
 FP (em

 unidades); a área total com
 FP para fins com

erciais (em
 

hectares), [adicionar] a produtividade de florestas com
erciais (m

³.ha.ano), e; 
a área total com

 FP para fins de recuperação am
biental por fitofisionom

ia de 
cada biom

a (em
 hectares) 

 
 

x 

 
Essa contribuição foi parcialm

ente aceita, sendo as 
contribuições adequadas ao contexto original.  

193 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

Enunciado antes dos tópicos da pág. 119 Para execução dessa estratégia são 
propostas [adicionar: três] ações: [Adicionar] 3 - Capacitação da Assistência 
técnica e de agricultores sobre utilização de fluxo de caixa e planejam

ento 
econôm

ico da produção, com
 noções básicas de análise de potencial de 

suprim
ento local e logística de fornecim

ento da entrega de produção e 
chegada de insum

os. Fom
entar ainda o conhecim

ento básico do m
ercado 

financeiro, de ações e bolsas de valores, sobre as opções de m
ercado futuro, 

do barter e hedge, dentro dos conceitos básicos de travam
ento correto do 

parâm
etro de venda, além

 da nova m
etodologia ASG

 (Am
biental, Social e 

G
overnança). D

essa form
a então será desenvolvido o fortalecim

ento de toda 
a cadeia, com

 os agricultores aum
entando seu poder de resiliência econôm

ica 
que por consequência fortalecerá o uso dos sistem

as m
ais produtivos, para 

cada região dos SPSabc. Com
 isso será com

batido tam
bém

 o êxodo rural, os 
endividam

entos, aum
entar-se-a a capacidade de investim

ento e será 
fortalecido a sucessão fam

iliar. 

 
 

 

X 

A sugestão foi integralm
ente recusada, pois o item

 é referente 
a instrum

entos de gestão de risco clim
ático, e não se aplica 

inserir ferram
entas de gestão que, apesar de m

uito 
im

portantes, são instrum
entos-m

eio, e serão incorporadas nas 
atividades previstas em

 outros eixos (capacitação). Assim
, 

justifica-se a recusa integral da proposta de inclusão 
apresentada pelo  
Contribuinte  



  

193 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

Inclusão de agenda 

 
 

 

X 

Apesar da solicitação de inclusão a sugestão foi recusada 
integralm

ente por falta de clareza 

194 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

EXCLU
IR: “Aum

enta a captura da água em
 m

aior profundidade, e dinam
iza o 

ciclo da água do entorno. Cria habitat para diversas espécies anim
ais e 

vegetais, com
 aum

ento da biodiversidade. Possui alto potencial para gerar 
produtos e bioprodutos de diferentes usos.” e IN

CLU
IR: “Áreas destinadas 

para conservação e restauração am
biental aum

entam
 a captura da água em

 
m

aior profundidade, e dinam
izam

 o ciclo da água do entorno. Além
 disso, 

criam
 habitat para diversas espécies anim

ais e vegetais, com
 aum

ento da 
biodiversidade. O

s plantios florestais para fins produtivos criam
 habitat para 

diversas espécies anim
ais e vegetais, com

 aum
ento da biodiversidade” 

 
 

 

X 

A sugestão foi recusada integralm
ente um

a vez que os 
benefícios de adaptação apresentados na Tabela 1 referem

-se 
às florestas plantadas em

 am
bas m

odalidades propostas no 
ABC+, não distinguindo entre as florestas para conservação e 
restauração am

biental de plantio para fins com
erciais. 

 

194 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 
Corrigir “Dentre os desafios as...” retirar o S. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

194 2.5. EIXO
S 

ESTRATÉG
ICO

S DO
 

ABC+ 

(Página 76) IN
CLU

IR: O
 prim

eiro passo para avançar na im
plem

entação da 
nova fase do plano será realizar um

a análise da efetividade e barreiras dos 
avanços ocorridos até 2020, incluindo um

a análise econôm
ica. Esse 

levantam
ento perm

itirá ao M
APA identificar as principais barreiras e pontos 

de sucesso a serem
 considerados no planejam

ento dessa nova etapa. N
esse 

sentido, a estratégia de im
plem

entação considerará um
 plano de ação por 

biom
a, com

 m
etas detalhadas por região, um

a vez que se torna inviável agir 
com

 os m
esm

os critérios nos diferentes cenários do País. A realidade do 
biom

a Cerrado, por exem
plo, é diferente daquela do biom

a Am
azônia, 

portanto, as estratégias adotadas para cada região precisam
 ser selecionadas 

e desenhadas em
 função de peculiaridades relacionadas aos aspectos 

econôm
icos, sociais e am

bientais dessas diversas circunstâncias. Esse 
planejam

ento pode inclusive dim
inuir im

pactos sociais e conflitos locais. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada, pois não está alinhada aos 
fundam

entos do ABC+. O
 ABC+ foi elaborado com

 base nas 
lições aprendidas em

 sua prim
eira fase, Plano ABC. Após um

 
ano de consultas e realizações de diagnósticos, que incluíram

 a 
avaliação da viabilidade econôm

ica das tecnologias ABC foi 
proposto e elaborado o ABC+, por isso considera-se que a 
proposta apresentada já foi realizada. Em

 relação a 
regionalização do ABC+ a estratégia de continuar fom

entando 
a elaboração de planos estaduais alinhados as bases nacionais 
m

as que considerem
 as especificidades locais e regionais já é 

um
a das principais estratégias do Plano. Portanto considera-se 

tam
bém

 contem
plada a segunda sugestão apresentada. Ao 

longo dos próxim
os 10 anos o ABC+ trabalhará conjuntam

ente 



  Tam
bém

 está prevista um
a análise econôm

ica de im
plem

entação do plano. 
Além

 disso, pretende-se m
elhor distribuir os recursos direcionados às 

diferentes estratégias do plano, um
a vez que em

 sua prim
eira fase, grande 

parte foi alocada para a recuperação das pastagens degradadas. 

com
 os G

rupos G
estores Estaduais e focará nos biom

as 
brasileiros e em

 suas particularidades. Em
 relação aos recursos 

para RPD
, no âm

bito do Program
a ABC a tom

ada de crédito é 
feita diretam

ente para o produtor. 

194 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

(Página 79) IN
CLU

IR: Ao final do item
 4 “O

 CAR será um
 critério inicial para 

acessar as linhas de crédito do Plano ABC. 

 
 

 

x 

A proposta do autor, buscando incluir ao final do parágrafo, 
definido entre as linhas 1090 e 1100, com

 a redação - “O
 CAR 

será um
 critério inicial para acessar as linhas de crédito do 

Plano ABC", não cabe nesse m
om

ento, pois aqui estam
os 

falando das tecnologias do ABC+ e dos projetos a serem
 

elaborado junto aos produtores rurais, que devem
 ser criados 

levando em
 conta os conceitos da gestão integrada da 

paisagem
, bem

 com
o tendo com

o unidade básica de 
planejam

ento a m
icrobacia hidrográfica Assim

, justifica-se a 
recusa integral da inclusão apresentada pelo Contribuinte, 
pois este tópico não trata da linha de crédito do  
ABC+, nem

 tão pouco de critérios de acesso 

194 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

(Página 80) IN
CLU

IR: assim
 com

o nos dem
ais quadros, inserir tam

bém
 atores 

da sociedade civil com
o atores envolvidos. 

 
 

x 

 
A proposta do autor contribuirá com

 o ABC+. Contudo, foi 
aceita com

 reform
ulação, sendo, então, descrita nos eixos 

estratégicos quem
 são os atores envolvidos diretam

ente. 
Assim

, justifica-se o aceite parcial da inclusão de texto 
apresentada pelo Contribuinte.  

194 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

(Página 102, ITEM
 4) IN

CLU
IR: Considera-se, ainda, a utilização da Plataform

a 
Conecta, um

a ferram
enta de qualificação, rastreabilidade e transparência 

com
 cobertura integral da cadeia produtiva de carne bovina, para facilitar a 

troca de dados segura entre os diferentes elos da cadeia utilizando tecnologia 
blockchain. A plataform

a CO
N

ECTA atrela m
edidas públicas com

 gestão 
socioam

biental. 

 
 

 

x 

Essa contribuição não foi acatada tecnicam
ente, pois não 

possui em
basam

ento científico em
 literatura nacional para sua 

inclusão. Adem
ais, a plataform

a citada é para pecuária, sendo 
ABC+ abrangente (considerada outras cadeias). O

 SIN
ABC 

poderá convidar os representantes da plataform
a CO

N
ECTA 

para um
a apresentação do seu uso e funcionam

ento, e para 
entenderm

os de que form
a poderem

os utilizar a ferram
enta 

para apoiar as ações de governança do ABC+ 

194 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

(Página 108) IN
CLU

IR: “LAPIG
/U

FG
” com

o um
 dos atores envolvidos 

 
 

 

x 
Essa proposta não foi acatada, pois com

preende-se que a 
entidade sugerida para inclusão é que deve se m

anifestar para 
tal 

194 2.5.8. PRO
G

RAM
A 

DE CO
O

PERAÇÃO
  

ESTRATÉG
ICA 

Q
uadro 8 – página 125) IN

CLU
IR: O

 plano de capacitação de analistas dos 
bancos será fortalecido, bem

 com
o a estratégia de incentivos por apoio 

prestado para fins de credenciam
ento ao Plano. 

 
 

 

x 

 O
 tem

a proposto já está contem
plado no item

 "2.6.2 
ESTRATÉG

IA D
E ASSISTÊN

CIA TÉCN
ICA E EXTEN

SÃO
 RU

RAL, 
CAPACITAÇÃO

 E TRAN
SFERÊN

CIA DE TECN
O

LO
G

IA". Proposta 
já constante de atividade existente no quadro 2 – “Fom

entar a 
capacitação de técnicos (extensionistas, projetistas, 
agentes/analistas financeiros) e a sensibilização de produtores 



  

rurais quanto aos SPSABC.” Assim
, justifica-se a recusa integral 

da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

196 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Estím

ulo à criação de novos m
ecanism

os de financiam
ento via econom

ia 
verde. N

o ABC+, novos instrum
entos econôm

icos serão incentivados para que 
os produtores sintam

-se estim
ulados a adotarem

 e m
anterem

 SPSABC. N
essa 

ação, serão fom
entados iniciativas e projetos em

basados nos SPSABC, 
passiveis de financiam

ento via econom
ia verde, com

o crédito privado, títulos 
e valores m

obiliários rotulados com
o verdes/sustentáveis. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

 

196 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Incluir na coluna Atividade “estim
ular a divulgação da” Frase final: Realizar 

diálogo com
 o setor bancário visando [o estabelecim

ento de m
etas para as 

agências - excluir] "estim
ular a divulgação" (incluir) da linha de crédito do 

Program
a ABC.[, com

o form
a de estím

ulo a divulgação desta linha específica - 
excluir] 

 
 

 

x 

A redação proposta não abarca a necessidade vislum
brada 

pelo governo de identificar possíveis pontos que dificultam
 a 

expansão da linha de crédito (Program
a ABC) e o 

planejam
ento de atividades que possam

 suplantar estas 
dificuldades. Assim

, justifica-se a recusa integral da proposta 
de inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

196 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Inserir “FEBRABAN
” na , na coluna “atores envolvidos”. 

 
 

 

x 
N

o quadro em
 questão, som

ente estão inseridos os órgãos de 
governo. Instituições de direito privado poderão ser instadas a 
participar. 

196 Q
uadro 8 – Ações 

propostas para 
Program

a de 
Cooperação 
Estratégica, no 
âm

bito do ABC+. 

Ação 3 - Inserir “FEBRABAN
” na coluna “atores envolvidos”. 

 
 

 

X 

A expressão "Agências im
plem

entadoras; entidades 
executoras; fontes de financiam

ento e outros" já contem
pla 

entidades com
o a Febraban. Assim

, justifica-se a recusa 
integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

197 2.5.1. PRO
G

RAM
A 

DE ESTÍM
U

LO
 À 

ADO
ÇÃO

 E 
M

AN
U

TEN
ÇÃO

 
DO

S SPSABC 

Linhas 1090 a 1100: consideração dos im
pactos ao clim

a e aos serviços 
ecossistêm

icos associados ao clim
a na ação de estím

ulo à adoção e 
m

anutenção de  
SPSABC, considerando a Abordagem

 Integrada da Paisagem
 – AIP na 

propriedade rural, de form
a a tornar efetivam

ente sustentável a produção 
agropecuária. 

 
 

 

x 

A proposta do autor foi toda no sentido de qualificar m
elhor a 

Ação 4, do 2.5.1 - Program
a de Estím

ulo à Adoção e 
M

anutenção dos SPSABC, definida entre as linhas 1090 e 
1100. Contudo, deve-se levar em

 conta que o plano ABC+ foi 
todo estruturado para atender as condições e prem

issas sobre 
a tem

ática M
udanças Clim

áticas, bem
 com

o atender aos 
objetivos da Política N

acional sobre M
udança do Clim

a (Lei nº 
12.1187/2009). N

esse sentido, não cabe incluir a proposta 
apresentada, haja vista o program

a 2.5.1 estar todo 
estruturado em

 cim
a daqueles pontos considerados. Assim

, 
justifica-se a recusa integral da inclusão do texto apresentado 
pelo Contribuinte, pois o m

érito do plano engloba todas as 
considerações apresentadas, o que tornaria o texto m

uito 
repetitivo.  



  

197 Q
uadro 1 – Ações 

propostas para o 
Program

a de 
estím

ulo à adoção 
e m

anutenção dos 
SPSABC, no âm

bito 
do ABC+. 

Q
uadro 1: consideração dos im

pactos ao clim
a e aos serviços ecossistêm

icos 
associados ao clim

a na ação de estím
ulo à adoção e m

anutenção de SPSABC, 
considerando a Abordagem

 Integrada da Paisagem
 – AIP na propriedade 

rural, de form
a a tornar efetivam

ente sustentável a produção agropecuária. 

 
 

 

x 

A proposta do autor foi toda no sentido de qualificar m
elhor a 

Ação 4, do 2.5.1 - Program
a de Estím

ulo à Adoção e 
M

anutenção dos SPSABC. Contudo, deve-se levar em
 conta 

que o plano ABC+ foi todo estruturado para atender as 
condições e prem

issas sobre a tem
ática M

udanças Clim
áticas, 

bem
 com

o atender aos objetivos da Política N
acional sobre 

M
udança do Clim

a (Lei nº 12.1187/2009). N
esse sentido, não 

cabe incluir a proposta apresentada, haja vista o program
a 

2.5.1 estar todo estruturado em
 cim

a daqueles pontos 
considerados. Assim

, justifica-se a recusa integral da inclusão 
do texto apresentado pelo Contribuinte, pois o m

érito do 
plano engloba todas as considerações apresentadas, o que 
tornaria o texto m

uito repetitivo.  

197 2.5.3. PRO
G

RAM
A 

DE ACESSO
 À  

CRÉDITO
 E 

FIN
AN

CIAM
EN

TO
S Linhas 1223 a 1228: Inclusão do condicionam

ento da concessão de crédito 
rural à recuperação de pastagens na ação de estím

ulo à criação de novos 
m

ecanism
os de financiam

ento via econom
ia verde 

 
 

 

x 

A inserção desta restrição a RPD
 poderia incorrer em

 não 
atingim

ento das m
etas de m

itigação e de adaptação desta 
tecnologia, além

 de prejudicar a pecuária nacional ao im
pedir 

a renovação/recuperação de áreas de pastagens degradadas 
até que se tenha m

ecanism
os de financiam

ento via econom
ia 

verde im
plantados e reconhecidos, em

 volum
e e quantidade 

que atendam
 a dem

anda apresentada. Assim
, justifica-se a 

recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

197 Q
uadro 3 – Ações 

propostas 
para 

o 
Program

a 
de 

Acesso à Crédito e  
Financiam

entos, 
no âm

bito do 
ABC+. 

Q
uadro 3: Condicionam

ento da concessão de crédito rural à recuperação de 
pastagens na ação de estím

ulo à criação de novos m
ecanism

os de 
financiam

ento via econom
ia verde 

 
 

 

x 

A inserção desta restrição a RPD
 poderia incorrer em

 não 
atingim

ento das m
etas de m

itigação e de adaptação desta 
tecnologia, além

 de prejudicar a pecuária nacional ao im
pedir 

a renovação/recuperação de áreas de pastagens degradadas 
até que se tenha m

ecanism
os de financiam

ento via econom
ia 

verde im
plantados e reconhecidos, em

 volum
e e quantidade 

que atendam
 a dem

anda apresentada. Assim
, justifica-se a 

recusa integral da proposta de inclusão apresentada pelo 
Contribuinte. 

197 2.5.5. ESTRATÉG
IA 

DE G
O

VERN
AN

ÇA,  
M

O
N

ITO
RAM

EN
TO

 
E AVALIAÇÃO

 

Linhas 1354 a 1382, inclusão de tópico depois da linha 1454: Ação: Publicização 
das inform

ações obtidas e dos sistem
as de inform

ação visados na estratégia 
de governança, m

onitoram
ento e avaliação 

 
 

x 

 
Essa contribuição foi acatada com

 alterações, pois está 
alinhada aos fundam

entos do ABC+. A sugestão não foi 
incluída com

o Ação, m
as foi incluído na linha 1453 destaque, 

ficando: “Após anuência do CEN
ABC ao relatório anual de 

execução do m
onitoram

ento do ABC+ apresentado pelo 
CTABC estes serão publicizados na página w

eb do Plano.” 
 

197 Q
uadro 5 – Ações 

propostas para a  
Estratégia de 
G

overnança,  
M

onitoram
ento e 

Avaliação no 
âm

bito, no âm
bito 

do ABC+   

Q
uadro 5: Inclusão de ação Publicização das inform

ações obtidas e dos 
sistem

as de inform
ação visados na estratégia de governança, m

onitoram
ento 

e avaliação 

 
 

x 

 
Essa contribuição foi acatada com

 alterações, pois está 
alinhada aos fundam

entos do ABC+. A sugestão não foi 
incluída com

o Ação, m
as foi incluído na linha 1453 destaque, 

ficando: “Após anuência do CEN
ABC ao relatório anual de 

execução do m
onitoram

ento do ABC+ apresentado pelo 
CTABC estes serão publicizados na página w

eb do Plano.” 



  

197 2.5.7 
ESTRATÉG

IA 
DE 

IN
TELIG

ÊN
CIA 

EM
  

G
ESTÃO

 D
E RISCO

S 
CLIM

ÁTICO
 

Linhas 1498 a 1507, inclusão de tópico despois da linha 1567 : Ação: 
Publicização das inform

ações integradas na estratégia de inteligência em
 

gestão de riscos clim
áticos 

 
 

 

X 

A "Publicização das inform
ações" está prevista e será feita 

através de plataform
a específica com

 a "integração e  
disponibilização de inform

ações estratégicas para o processo 
de tom

ada de decisão e m
eta-análises" por tem

a, com
 um

 
m

odelo de gestão de dados para a inteligência clim
ática para 

agricultura que será discutido e definido durante a 
im

plem
entação do ABC+. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

197 Q
uadro 7 – Ações 

propostas para 
Estratégia de 
Inteligência em

 
G

estão de Risco 
Clim

ático, no 
âm

bito do ABC+. 

Q
uadro 7: Inclusão de ação Publicização das inform

ações integradas na 
estratégia de inteligência em

 gestão de riscos clim
áticos 

 
 

 

X 

A "Publicização das inform
ações" está prevista e será feita 

através de plataform
a específica com

 a "integração e  
disponibilização de inform

ações estratégicas para o processo 
de tom

ada de decisão e m
eta-análises" por tem

a, com
 um

 
m

odelo de gestão de dados para a inteligência clim
ática para 

agricultura que será discutido e definido durante a 
im

plem
entação do ABC+. Assim

, justifica-se a recusa integral 
da proposta de inclusão apresentada pelo Contribuinte. 

200 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Entre as linhas 437 e 440 sugiro incluir SAF biodiversos e enriquecim
ento 

ecológico. 

 
 

 

X 
A sugestão foi integralm

ente recusada, pois não há m
enção 

específica a quais tipos de tecnologias, dentre as consideradas 
dentro de SAF, pois serão fom

entadas sem
 distinção 

200 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Linha 453, incluir a descrição por extenso da A
bordagem

 Integrada de 
Paisagem

. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

200 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Entre as linhas 450 e 452, incluir culturas de ciclo curto, com
o por exem

plo, 
olerícolas e tuberosas, considerando a produção de alim

entos nos SAF. 

 

x 

 
 

A contribuição apresenta m
érito técnico, político, legal, form

al 
e tem

ático do ABC+, sendo, então, aceita na sua integralidade. 

200 2.3.1.3 SISTEM
AS 

DE IN
TEG

RAÇÃO
 

Entre as linhas 500 e 520 sugiro incluir: 1) dar escala para produção, com
 

técnicas m
ais eficientes de form

a a otim
izar m

ão de obra e endereçar outros 
gargalos atuais; 2) Estim

ular a regularização am
biental de produtores 

agroflorestais frentes a legislação am
biental; 3) Inserir produtos agroflorestais 

em
 m

ercados estabelecidos, tanto com
 em

presas privadas quanto com
 

com
pras governam

entais, além
 da criação de novos m

ercados para produtos 
desconhecidos ou apenas com

 m
ercados locais com

o frutas e castanhas 
nativas. 4) Criar incentivos de créditos para produtores e produtoras 
agroflorestais. 

 
 

x 

 

A proposta foi aceita parcialm
ente, com

 reform
ulação do texto 

que foram
 distribuídos nos principais desafios para 

atingim
ento da m

eta de SAF.  Assim
, sua inclusão tem

 
pertinência técnica, legal, política e form

al, sendo apenas 
realizadas alterações no texto para sua inclusão do ABC+. 



  

201 Tabela 1. 
Com

prom
issos de 

am
pliação da área 

de adoção (em
 

m
ilhões de 

hectares), em
 

volum
e de dejetos 

tratados (m
ilhões 

de m
3) ou em

 
núm

ero de anim
ais 

(m
ilhões), do 

potencial de 
m

itigação de 
em

issões de G
EE 

(m
ilhões de M

g 
CO

2eq) e as 
contribuições para 
adaptação dos 
SPSABC no âm

bito 
do ABC+.  

Excluir Sistem
a Plantio Direto e substituir por Sistem

a Plantio Direto na Palha 
(SPDP) O

nde se lê 12,5 deve-se ler 5,0 O
nde se lê 46,71 deve-se ler 9,25 

Excluir rodapé 3, 4 e 5 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 

especialistas no tem
a, inclusive com

 participação do 
proponente. As sugestões foram

 bem
 vidas e pertinentes, 

porém
 não foram

 acatadas na integra necessitando de 
reform

ulações para inclusão no texto. A Proposta de alterar 
SPD

 para SPDP pode ser novam
ente discutida com

 o grupo de 
especialista para inclusão futura no ABC+ 

 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linha 167: onde se lê ‘Sistem
a Plantio Direto (SPD)’ sugere-se redigir 

'Sistem
a Plantio Direto na Palha (SPDP)'; 

 
 

 

x 

Em
 relação a m

udança de nom
e de SPD para SPD na palha, a m

esm
a foi 

negada em
 função da sigla SPD

 já ser term
inologia consolidada conform

e   a 
publicação 
https://w

w
w

.alice.cnptia.em
brapa.br/bitstream

/doc/841141/1/SP15419.pdf) 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linha 197-199 onde se lê “...N
o ABC+, além

 do estím
ulo à am

pliação da 
adoção do SPD para cultivo de grãos (SPDG

), será tam
bém

 fom
entado 

seu uso para o cultivo de hortaliças (SPDH
), m

enos conhecido. O
 SPDH

 
absorve os conceitos do SPD

, e surge com
o um

a alternativa de m
itigar 

os im
pactos negativos gerados pelo sistem

a de produção convencional 
de hortaliças....”, sugere-se redigir “...N

o ABC+, além
 do estím

ulo à 
am

pliação da adoção do SPD
P para cultivo de grãos  

(SPDPg), será tam
bém

 fom
entado seu uso para o cultivo de hortaliças 

(SPDPh), m
enos conhecido. O

 SPD
Ph engloba os 3 princípios da 

agricultura conservacionista presentes no SPD
P e surge com

o um
a 

alternativa ao sistem
a de produção convencional de cebola, tom

ate, 
brássicas e abóboras....”; 

 
 

 

x 
As discussões de SPD

 foram
 feitas no âm

bito do G
T com

 especialistas no 
tem

a, inclusive com
 participação do proponente. As sugestões são bem

 
vindas e oportunas, porém

 não foram
 acatadas na integra, necessitando de 

reform
ulações para inclusão no texto na form

a com
o está. A proposta de 

revisão da PD e sua contribuição para a contribuição na m
itigação de G

EE 
poderá ser novam

ente discutida com
 o G

T de especialistas e incluída na 
próxim

a revisão do ABC+.  

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linha 236-242: O
nde se lê “...D

os 36 m
ilhões de ha cultivados em

 PD
, 

correspondente a cerca de 65%
 da área com

 lavouras tem
porárias no 

Brasil, apenas 10 a 15%
 (i.e., 3,6 a 5,4 m

ilhões de ha) aplicam
 na sua 

totalidade os eixos do conceito SPD. O
utros 30 m

ilhões de ha atendem
 

apenas um
 ou dois dos referidos pilares, representando assim

 um
a 

grande oportunidade de m
elhoria nos sistem

as de produção (Fuentes 
Llanillo et al., 2021; FEBRAPDP, 2021)...”, sugere-se redigir “...Em

 2017 
a área cultivada sob plantio direto atingiu cerca de 33 m

ilhões de ha 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 especialistas no 

tem
a, inclusive com

 participação do proponente. As sugestões são bem
-

vindas e oportunas, porém
 não foram

 acatadas na íntegra, necessitando de 
reform

ulações para inclusão no texto na form
a com

o está. A proposta de 
revisão da PD e sua contribuição para a contribuição na m

itigação de G
EE 

poderá ser novam
ente discutida com

 o G
T de especialistas e incluída na 

próxim
a revisão do ABC+.  



  (Fuentes Llanillo et al., 2021; FEBRAPDP, 2021) e representa 
aproxim

adam
ente 60%

 da área com
 lavouras tem

porárias 
(principalm

ente produção de grãos) no Brasil. Atualm
ente, considerase 

que 10 a 15%
 dessa área (3,3 a 5,0 m

ilhões de ha) enquadram
-se no 

SPDP nos seus 3 princípios básicos e 85 a 90%
 (28,0 a 29,7 m

ilhões de 
ha) encontram

-se basicam
ente sob sem

eadura direta (FEBRAPDP, 
2021)...”; 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 
Linha 246: O

nde se lê “SPD” deve-se ler “SPD
Pg”; 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 especialistas no 

tem
a, inclusive com

 participação do proponente. As sugestões foram
 bem

-
vindas e pertinentes, porém

 não foram
 acatadas na íntegra necessitando de 

reform
ulações para inclusão no texto. Assim

, a proposta de alterar SPD para 
SPDP deverá ser novam

ente discutida com
 o grupo de especialista para 

inclusão futura no ABC+ 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 
Linha 250, 262 e 269: O

nde se lê “SPD” deve-se ler “SPDPg” 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 especialistas no 

tem
a, inclusive com

 participação do proponente. As sugestões foram
 bem

-
vindas e pertinentes, porém

 não foram
 acatadas na íntegra necessitando de 

reform
ulações para inclusão no texto. Assim

, a proposta de alterar SPD para 
SPDP deverá ser novam

ente discutida com
 o grupo de especialista para 

inclusão futura no ABC+ 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linha 290-300. O
nde se lê '... Com

o indicadores para o atingim
ento da 

m
eta, 

serão 
considerados 

a 
quantidade 

de 
estabelecim

entos 
agropecuários que adotam

  
PD, SPDG

, PPR e SPDH
 (em

 unidades), a área total expandida (em
 

hectares) com
 Plantio Direto (PD), a área total expandida (em

 
hectares) com

 Sistem
a de  

Plantio com
 Preparo Reduzido (PPR), a área total expandida (em

 
hectares) com

 Sistem
a Plantio Direto para cultivos de grãos (SPDG

), a 
área total expandida (em

 hectares) com
 página 4 / 15 Sistem

a Plantio 
Direto para cultivos de hortaliças (SPDH

), o aum
ento relativo (em

 
porcentagem

) do uso do SPD
G

 em
 relação ao PD, o aum

ento relativo 
(em

 porcentagem
) do uso do PPR em

 relação ao cultivo convencional 
de hortaliças, e o aum

ento relativo (em
 porcentagem

) do uso do SPDH
 

em
 relação ao cultivo convencional de hortaliças...', sugere-se redigir 

'...Com
o indicadores para o atingim

ento da m
eta, serão consideradas a 

quantidade de estabelecim
entos agropecuários que adotam

 SPD
Pg e 

SPDPh (em
 unidades), área total expandida em

 hectares com
 SPDPg e 

SPDPh, o aum
ento relativo do uso do SPDPg e SPDPh em

 relação ao 
cultivo convencional. Para isso, será utilizado além

 do censo 
agropecuário e pesquisa agrícola m

unicipal do IBG
E, acom

panham
ento 

das safras da CO
N

AB; de dados de uso de sem
entes de plantas de 

cobertura (ex. aveia preta, aveia branca, braquiária, m
ilheto) e adubos 

verdes (ex. ervilhaca, crotalária, guandu) por ano; vendas de 
sem

eadoras plantio direto; no período de outubro a início de 
dezem

bro com
 presença de solo descoberto (contra-prova) e 

terraceam
ento ou plantio em

 nível. Adicionalm
ente, produtores ou 

instituições de financiam
ento do Plano ABC devem

 disponibilizar para 

 
 

 

x 
A sugestão foi integralm

ente recusada, pois não foram
 considerados bancos 

de dados específicos ou m
eios de m

onitoram
ento para nenhum

 SPSABC, pois 
esta decisão cabe à governança do ABC, constituída por outros atores. 



  o M
APA e Em

brapa as coordenadas geográficas dos locais onde SPDPg 
ou SPDPh serão im

plantados para o acom
panham

ento parcial por m
eio 

de m
apeam

entos das terras. Já os dados de uso e cobertura da terra 
podem

 ser obtidos a partir de iniciativas de m
apeam

entos de uso das 
terras, viabilizadas por ações públicas e/ou privadas para escalas 
nacionais...'. 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linhas 222 e 228 excluir o texto onde se lê “...N
o processo de transição 

entre o cultivo convencional de hortaliças e o SPDH
, pode-se haver a 

adoção do Sistem
a de Plantio com

 Preparo Reduzido (PPR) que, apesar 
de interm

ediário, é tam
bém

 capaz de m
elhorar a qualidade do solo, 

com
 rápido aum

ento da sua fertilidade por prom
over a incorporação 

das plantas de cobertura em
 seus prim

eiros 10 cm
. O

 SPDH
, por sua 

vez, apresenta um
a m

elhora m
ais gradual e consistente da qualidade 

do solo, em
bora seja necessário m

ais tem
po para que o ápice seja 

alcançado...”; 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 especialistas no 

tem
a, inclusive com

 participação do proponente. As sugestões foram
 bem

-
vindas e pertinentes, porém

 não foram
 acatadas na íntegra necessitando de 

reform
ulações para inclusão no texto. Assim

, a proposta de alterar SPD para 
SPDP deverá ser novam

ente discutida com
 o grupo de especialista para 

inclusão futura no ABC+. 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linhas 274-278. O
nde se lê '... A proposta de expansão para esta 

SPSABC para produção de grãos (SPDG
), até 2030, é de 12,5 m

ilhões de 
hectares, sendo 4,5 m

ilhões de hectares em
 SPD

 (cerca de 35%
) e 8,0 

m
ilhões de hectares em

 PD
 (cerca de 65%

). Para SPDH
, a m

eta é 
converter 0,08 m

ilhões de hectares (10%
) da área de produção de 

hortaliças sob sistem
a convencional, para o PPR ou SPDH

...' sugere-se 
redigir '...Até 2030, a proposta de expansão do SPDPg é de 5,0 m

ilhões 
de hectares. Para SPD

Ph a m
eta é aum

entar a adoção da prática em
 

0,08 m
ilhão de hectare.'; 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 especialistas no 

tem
a, inclusive com

 participação do proponente. As sugestões foram
 bem

-
vindas e pertinentes, porém

 não foram
 acatadas na íntegra necessitando de 

reform
ulações para inclusão no texto. Assim

, a proposta de alterar SPD para 
SPDP deverá ser novam

ente discutida com
 o grupo de especialista para 

inclusão futura no ABC+ 

 

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

Linhas 279-286. O
nde se lê '... Isto equivale a um

 potencial total de m
itigação 

de em
issões de G

EE de 47,59 m
ilhões de M

g CO
2eq, considerando a área 

total de expansão de 12,58 m
ilhões de hectares (SPDG

 + SPDH
). Sendo as 

taxas de sequestro para SPDG
 de 46,71 m

ilhões de M
g CO

2eq, calculado com
 

base em
 um

a taxa de sequestro de C de 1,14 M
g C ha-1ano-1 para SPD em

 
clim

a tropical (e área de expansão 8,0 m
ilhões de hectares), e 0,82 M

g C ha-
1ano-1 para SPD

 em
 clim

a subtropical (e área de expansão 8,0 m
ilhões de 

hectares). E de SPDH
 de 0,88 m

ilhões de M
g CO

2eq, calculado...', sugere-se a 
seguinte redação '...Isto equivale a um

 potencial total de m
itigação de 

em
issões de G

EE de 18,88 m
ilhões de M

g CO
2eq, considerando a área total 

de expansão de 5,08 m
ihões de hectares (SPDPg e SPDPh). O

 potencial de 
m

itigação de em
issões de G

EE para a SPSabc denom
inada SPDPg é de 18,0 

m
ilhões de M

g CO
2eq calculado com

 base na taxa de sequestro de C pelo solo 
de 0,5 t CO

2 ha-1 ano-1 , a 0-30 cm
, para SPDPg e área de expansão em

 5,0 
m

ilhões de hectares. Para SPDPh alm
eja-se atingir 0,88 m

ilhão de M
g CO

2eq, 
calculado com

 base...'; 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 

especialistas no tem
a, inclusive com

 participação do 
proponente. As sugestões foram

 bem
-vindas e pertinentes, 

porém
 não foram

 acatadas na íntegra necessitando de 
reform

ulações para inclusão no texto. Assim
, a proposta de 

alterar SPD
 para SPD

P deverá ser novam
ente discutida com

 o 
grupo de especialista para inclusão futura no ABC+ 



  

201 2.3.1.2. SISTEM
A 

PLAN
TIO

 DIRETO
  

(SPD) 

N
as linhas 168-196 todos os parágrafos e textos devem

 ser excluídos e 
substituídos pela seguinte redação: '...O

 Sistem
a Plantio Direto na Palha 

(SPDP) de grãos (culturas anuais) é fundam
entado por três princípios básicos 

da agricultura conservacionista: a) ausência de revolvim
ento do solo (restrito 

à linha de sem
eadura); b) m

anutenção da cobertura perm
anente e total do 

solo ao longo do ano (plantas vivas ou palhadas; > 6 t m
atéria seca/ha) e; c) 

diversificação de plantas na rotação de cultivos (gram
íneas e legum

inosas). O
 

SPDP difere do plantio direto (PD) pelo fato do últim
o consistir apenas do não 

revolvim
ento do solo por aração ou gradagens antes da sem

eadura. O
 PD

 
aplicado ao m

onocultivo de soja em
 sucessão a trigo ou m

ilho ou ao pousio 
invernal, resulta em

 longos períodos de entressafra, que se estendem
 por até 

seis m
eses; cobertura de solo descontinuada no decorrer do ano; e produção 

de restos de cultura, em
 quantidade, qualidade e frequência, inadequada 

para prom
over um

 solo de qualidade. D
eve haver rotação com

 plantas de 
cobertura e adubos verdes sem

eados em
 nível e com

 a presença de 
terraceam

ento para controle de enxurrada ou perda de água, resultando em
 

m
aior proteção dos cultivos à m

udança do clim
a. Dessa m

aneira proporciona-
se sequestro de carbono pelos solos de m

aneira persistente até capacidade 
m

áxim
a e ainda prom

over a m
aior adaptação do cultivo de grãos à m

udança 
do clim

a, especialm
ente chuvas erosivas e longos períodos de estiagem

 na 
estação chuvosa do ano, os veranicos...'; 

 
 

 

x 

As discussões de SPD
 foram

 feitas no âm
bito do G

T com
 

especialistas no tem
a, inclusive com

 participação do 
proponente. As sugestões foram

 bem
-vindas e pertinentes, 

porém
 não foram

 acatadas na íntegra necessitando de 
reform

ulações para inclusão no texto. Assim
, a proposta de 

alterar SPD
 para SPD

P deverá ser novam
ente discutida com

 o 
grupo de especialista para inclusão futura no ABC+ 

202 Figura 2 – 
Program

as e 
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perativo do 
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S  
ESTRATÉG

ICO
S DO

 
ABC+) 

Program
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as - ABC Sem
iárido 

 
 

x 

 
A sugestão é de extrem

a pertinência e a abrangência do ABC+ 
foi explicitam

ente citada no item
 2.3 "VIG

ÊN
CIA, 

ABRAN
G

ÊN
CIA E PÚ

BLICO
-ALVO

", ficando o texto "A 
abrangência do ABC+ é nacional, porém

 com
 um

 recorte por 
biom

a, considerando suas especificidades. As U
nidades 

Federativas e os m
unicípios serão estim

ulados a aderirem
 

form
alm

ente à sua execução, por m
eio dos G

rupos G
estores 

Estaduais (G
G

E) e respectivos Planos de Ação ABC+. Assim
, 

justifica-se o aceite parcial com
 reform

ulação da proposta de 
inclusão apresentada pelo Contribuinte.  

 


