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I. Introdução e Contexto 

 Contexto do País 

 

O Brasil experimentou um notável crescimento desde 2000, exceto em 2009 devido à crise financeira, 

com um desaceleramento em 2011 e 2012. Embora tenha perdido importância relativa na economia, o 

setor agrícola cresceu significativamente nas últimas décadas, e mais de 25% nos últimos cinco anos. 

A agricultura e a pecuária contribuem com 8% do Produto Interno Bruto (PIB), representam 30% das 

exportações do país e 19% do emprego. O Brasil ocupa o terceiro lugar entre os maiores exportadores 

agrícolas do mundo, quarto lugar em produtos alimentícios e segundo na produção de bioetanol. O 

Brasil hoje possui o maior rebanho bovino depois da Índia. É o maior exportador mundial de aves, 

cana de açúcar e etanol. Grande parte desse crescimento agrícola ocorreu no bioma do cerrado, um 

mosaico de florestas e savanas. Somente 8% de todas as propriedades agrícolas (424.000 

propriedades) no país são responsáveis por 85% da produção total. Essas propriedades são as 

principais beneficiárias de políticas agrícolas sobre regulação de preços, controle de qualidade, crédito 

rural, exportações, inovação e conservação ambiental.  

 

Desde 1992, quando o Brasil recebeu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, o compromisso do Brasil com respeito à mudança climática tem sido constante. 
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Para atingir seus objetivos, o Brasil estabelece políticas nacionais ambiciosas. Em 29 de dezembro de 

2009, o Governo Brasileiro aprovou a Lei Nº 12.187 que institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima (PNMC) e estabelece uma meta nacional voluntária de redução dos gases de efeito estufa entre 

36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Isso implica uma meta de mitigação para reduzir as 

emissões de 1,2 bilhão de toneladas equivalentes de CO2. 

  

Atualmente, o Brasil emite o maior volume de GEE na região (52% das emissões da América Latina), 

sendo que 60% provêm da agricultura e silvicultura. O sucesso de iniciativas para reduzir a emissão de 

carbono da economia brasileira depende de melhoras nas emissões de carbono desses setores. Os 

efeitos da mudança climática também têm consequências econômicas para a agricultura brasileira, 

com efeitos sobre a renda e a viabilidade das áreas de produção.  

 

Um dos principais desafios para o Brasil é adotar tecnologias de produção e processamento que 

emitam menos gases de efeito estufa (GEE) sem impedir um maior crescimento nos setores agrícola e 

pecuário. 

 Contexto Setorial e Institucional 

 

O bioma do Cerrado, localizado no centro do Brasil, ao sul e leste da Região Amazônica, cobre quase 

um quarto, ou 2,04 milhões de km
2
, do país. Inclui um mosaico de ecossistemas com 23 tipos de 

vegetação consistindo principalmente de savanas tropicais, pastagens e florestas. O Cerrado tem sido 

palco de uma expansão sem precedentes da produção agrícola no Brasil, primordialmente através da 

criação de gado em pastagens naturais e plantadas desde os anos 1940 e através da produção comercial 

mecanizada de soja, milho e algodão desde os anos 1970.   

 

O Cerrado é um bioma estratégico por motivos econômicos e ambientais e também pela segurança 

alimentar. Cobre uma grande área com estoques significativos de carbono, recursos hídricos e 

biodiversidade substancial. A região centro-oeste tem a maior porção de terra ocupada por 

propriedades rurais (32% do total) do Brasil e tem a maior média de área por propriedade de todas as 

propriedades no país (397,2 ha). Também há um grande número de pequenas e médias propriedades 

que usam técnicas de produção mais tradicionais e não têm necessariamente acesso a tecnologias 

inovadoras. 

 

A região do Cerrado hoje tem uma oportunidade única de desenvolver novos paradigmas combinando 

agricultura moderna e sustentável com a conservação de recursos naturais e a promoção do bem-estar 

humano.  

 

A agricultura e a pecuária representam 25% das emissões brutas do Brasil. O uso de fertilizantes, a 

mineralização de nitrogênio no solo, o cultivo de arroz irrigado, a queima de cana de açúcar e o uso de 

equipamentos agrícolas movidos a combustível fóssil são responsáveis pelas emissões agrícolas. As 

emissões pecuárias resultam em sua maioria dos processos digestivos do gado bovino. Como parte do 

PNMC, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desenvolveu o "Plano Setorial de 

Mitigação e Adaptação à Mudança Climática para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Agricultura", também conhecido como Plano ABC (Plano de Agricultura de 

Baixa Emissão de Carbono). O objetivo geral do Plano ABC é promover a redução das emissões de 

GEE ou o aumento do sequestro de CO2 na agricultura melhorando a eficiência na utilização de 

recursos naturais, aumentando a resiliência dos sistemas de produção e das comunidades rurais e 

possibilitando a adaptação do setor agrícola à mudança climática.   

 

Para alcançar esse objetivo o Plano ABC promove seis tecnologias agrícolas climaticamente 

inteligentes: (i) recuperação de pastagens degradadas; (ii) integração lavoura-pecuária-floresta; (iii) 



sistema de plantio direto; (iv) fixação biológica de nitrogênio; (v) florestas plantadas; (vi) tratamento 

de dejetos animais. O principal instrumento do Plano ABC é a provisão de uma linha de crédito 

diferenciada que pode ser acessada pelos agricultores para converter suas práticas agrícolas 

tradicionais nas tecnologias acima mencionadas para minimizar o impacto da emissão de GEE e 

aumentar a produtividade.   

 

Contudo, existem vários obstáculos à adoção de tecnologias climaticamente inteligentes. Há falta de 

informação sobre as linhas de crédito disponíveis dentro do Plano. Os agricultores percebem que as 

tecnologias de produção com baixa emissão de carbono causam uma diminuição na produtividade e na 

eficiência. Parece haver falta de entendimento entre os agricultores acerca das tecnologias promovidas 

no Plano ABC, assim como altos custos iniciais envolvidos na adoção de tecnologias de baixa emissão 

de carbono e ecologicamente corretas. Há falta de treinamento e assistência técnica para agricultores 

que adotam as tecnologias promovidas pelo Plano ABC. Ademais, pequenos e médios produtores 

rurais têm dificuldade de acessar as linhas de crédito do Plano ABC. Os intermediários financeiros 

impõem padrões ambientais, mas há recursos financeiros limitados para sua adoção. Os recursos 

disponibilizados através do Plano ABC destinam-se ao crédito rural e não podem ser utilizados para 

outros propósitos. Atualmente, não existe outra fonte de financiamento numa escala suficientemente 

grande para superar os obstáculos enfrentados por pequenos e médios agricultores no acesso ao crédito 

disponível no Plano ABC. 

 

PLANO DE INVESTIMENTOS DO BRASIL (BIP) PARA O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

EM FLORESTAS (FIP)  

 

O Fundo Estratégico para o Clima (SCF) oferece financiamento para novas formas de desenvolver ou 

ampliar atividades que buscam responder a um desafio específico relacionado à mudança climática ou 

fornecer uma resposta setorial por meio de programas direcionados. O Programa de Investimentos em 

Florestas (FIP) é um desses programas direcionados que catalisa políticas e medidas e mobiliza fundos 

para facilitar a redução do desmatamento e degradação das florestas. O programa visa a promover uma 

gestão florestal mais sustentável, reduzindo as emissões e melhorando a conservação dos estoques de 

carbono florestal.  

 

O Plano de Investimentos do Brasil (BIP) do Programa de Investimentos em Florestas (FIP) foi 

aprovado pelo Subcomitê do FIP em maio de 2012. O BIP visa a promover o uso sustentável do solo e 

melhorar a gestão das terras produtivas do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil e da América do 

Sul. O BIP contribuirá para reduzir a pressão sobre as florestas remanescentes, reduzindo as emissões 

de GEE e aumentando o sequestro de CO2. O Subcomitê do FIP aprovou um financiamento de US$ 

50-70 milhões em recursos do FIP.   

 

Os objetivos específicos do BIP são: (1) melhorar a gestão ambiental em áreas previamente 

antropizadas; (2) produzir e disseminar informação ambiental sobre o bioma. O BIP engloba ações 

coordenadas por três ministérios: o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MTCI) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

  

Cada um dos projetos do BIP financiará investimentos e atividades que apoiam ações das várias 

agências implementadoras e suas relações com outras entidades. Além de abordar os diferentes 

aspectos da coordenação entre agências, o BIP também contribuirá para resolver desafios 

operacionais, regulatórios e administrativos. A conservação da natureza, o respeito às comunidades 

tradicionais e a redução das emissões de GEE decorrentes de mudanças no uso do solo no Cerrado são 

desafios relacionados à melhora no uso e na gestão do solo e dos recursos naturais nas propriedades. O 

Cerrado representou um papel importante no crescimento da produção de alimentos e o desafio agora é 



assegurar que a agricultura possa continuar a se desenvolver adotando práticas mais sustentáveis que 

preservem os recursos naturais e reduzam as emissões de GEE.   

 

A estratégia do BIP dirige-se principalmente às seguintes áreas de investimento do FIP: (i) 

investimentos fora do setor florestal necessários para reduzir a pressão sobre as florestas; (ii) 

capacidade institucional, gestão florestal e informação. Como medida complementar, o BIP também 

focaliza a terceira área de investimento apoiando ações de mitigação relativas a florestas, como 

encorajar a recuperação de florestas de Reservas Legais (RL) e Áreas de Preservação Permanente 

(APP) nas propriedades.   

 

O BIP possui duas áreas temáticas e quatro projetos, a serem implementados como um conjunto 

coordenado: 

Tema 1: Gestão e uso de áreas já antropizadas – Melhor acesso dos produtores aos recursos oferecidos 

para agricultura de baixa emissão de carbono e implementação do Cadastro Ambiental Rural em todo 

o bioma, que inclui os seguintes projetos: 

      Projeto 1.1- Regularização ambiental de terras rurais (com base no Cadastro Ambiental Rural, 

CAR) - Empréstimo: US$ 32,5 milhões, BIRD  

      Projeto 1.2- Produção sustentável em áreas previamente convertidas para uso agrícola com 

base no Plano Setorial para a Mitigação e Adaptação à Mudança Climática para uma Agricultura de 

Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC) - Doação: US$ 10,72 milhões, BID e Banco Mundial 

Tema 2: Geração e Gestão de Informações sobre Florestas – Geração e disponibilidade de informação 

ambiental espacialmente e temporalmente consistente – inventários florestais, monitoramento por 

sensoriamento remoto e sistema de alerta de incêndios florestais, que inclui os seguintes projetos: 

      Projeto 2.1- Informação florestal para apoiar os setores público e privado na gestão de 

iniciativas focadas na conservação e valorização de recursos florestais - Doação: US$ 16,55 milhões, 

BIRD 

      Projeto 2.2- Implementação de um sistema de alerta para prevenir incêndios florestais e um 

sistema para monitorar a cobertura vegetal - Doação: US$ 9,25 milhões, BIRD 

 

O projeto proposto baseia-se no Projeto 1.2: Produção sustentável em áreas previamente convertidas 

para uso agrícola com base no Plano Setorial para a Mitigação e Adaptação à Mudança Climática para 

uma Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC). 

 Relação com o CAS 

 

Os objetivos do Projeto proposto estão totalmente cobertos pela atual Estratégia de Parceria do País do 

Grupo Banco Mundial, discutida pelos Diretores Executivos em 1º de novembro de 2011 (CPS 

2012-2015) (Relatório Nº 63731 BR), sob o título “Expansão da Agricultura Sustentável”, 

especificamente mediante o seguinte: “apoiar o ajuste dos serviços de extensão e a alavancagem dos 

mecanismos de financiamento de modo a acelerar a mudança para uma agricultura e pecuária de baixo 

carbono, incluindo a ampliação do plantio direto e a combinação de maior produtividade da pecuária 

com proteção florestal mais ampla” e “apoiar o mapeamento de áreas degradadas em todos os biomas 

brasileiros e ajudar a desenvolver incentivos financeiros para promover sua reabilitação, inclusive para 

uso na agricultura, silvicultura, conservação e serviços ambientais”. Além disso, apoia esforços para 

“melhora da gestão ambiental, conservação da biodiversidade e mitigação da mudança climática.” 

II. Objetivos de Desenvolvimento Propostos 

 Objetivo de Desenvolvimento Proposto (do PCN) 



 
O objetivo de desenvolvimento do Projeto proposto é melhorar a adoção de tecnologias agrícolas de 

baixo carbono no Cerrado, dento do Plano ABC, através do fortalecimento da capacidade de 

assistência técnica rural, agentes financeiros e agricultores. 

 Resultados Importantes (do PCN) 

 

O objetivo de longo prazo do projeto proposto é contribuir para reduzir as emissões e aumentar o 

sequestro de carbono nas propriedades do Cerrado melhorando a adoção pelo setor privado de técnicas 

agrícolas de baixo carbono que fazem parte do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 

(ABC) do Brasil. Junto com os outros três projetos a serem cofinanciados com recursos do FIP (veja 

acima), espera-se que o projeto proposto ajude a reduzir o desmatamento e a degradação de florestas, 

aumentar o sequestro de carbono e elevar a produtividade dos agricultores no Cerrado. O projeto 

proposto implementará uma metodologia eficaz em função do custo para aumentar a adoção de 

tecnologias por médios e grandes agricultores, alavancando um financiamento significativo da linha de 

crédito do Plano ABC (aproximadamente R$ 3 bilhões em 2012). 

 

O indicador do PDO é a taxa de adoção de tecnologias climaticamente inteligentes (medida pelo 

aumento na porcentagem ponderada de ha com tecnologias climaticamente inteligentes em 

comparação com o total de ha de propriedade dos agricultores) por agricultores e empresas agrícolas 

que se submeteram a programas de fortalecimento da capacidade e treinamento financiados pelo 

projeto. Para medir esse indicador, agricultores e empresas que participam dos programas de 

fortalecimento da capacidade fornecerão informação sobre as tecnologias que utilizam no início e um 

ou dois anos após o fim dos programas.  

 

Os resultados do projeto seriam medidos com base nos seguintes indicadores: 

 Número de fornecedores de assistência técnica, produtores e agentes financeiros treinados em 

tecnologias climaticamente inteligentes  

 Porcentagem de agricultores participantes do programa de fortalecimento de capacidade que 

obtêm acesso a recursos e outros serviços de assistência fornecidos dentro do Plano ABC 

 ha de pastagem restauradas;  

 ha de integração lavoura-pecuária-floresta;  

 ha de sistema de plantio direto;  

 ha de fixação biológica de nitrogênio;  

 ha de florestas plantadas. 

III. Descrição preliminar 

 Descrição do Conceito 

 

A doação proposta de US$ 10,62 milhões faz parte do Plano de Investimento do Brasil (BIP) e irá 

ajudar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) na promoção de seis 

tecnologias apoiadas pelo Plano ABC, com foco no bioma do Cerrado, mediante fortalecimento da 

capacidade: (i) recuperação de pastagens degradadas; (ii) integração lavoura-pecuária-floresta; (iii) 

sistema de plantio direto; (iv) fixação biológica de nitrogênio; (v) florestas plantadas; (vi) tratamento 

de dejetos animais. 

 

Áreas prioritárias. Considerando a ausência de cofinanciamento, o projeto deverá ser bastante seletivo 

na escolha dos estados e da população-alvo. O projeto será executado nos estados e municípios em que 

os agricultores e as empresas estejam mais aptos para a adoção de tecnologias climaticamente 

inteligentes (áreas conhecidas pela inovação e adoção inicial de tecnologias). Durante a preparação do 

projeto será desenvolvida uma série de critérios para medir a “aptidão para a adoção”. Os critérios 

incluirão a presença de organizações, empresas e líderes agrícolas com a visão de uma agricultura e 



pecuária mais sustentável, assim como a capacidade da agência implementadora de executar os 

programas de fortalecimento da capacidade. Os critérios de seleção não se concentrarão 

necessariamente no provável impacto sobre a mudança climática ou nos objetivos sociais. A principal 

meta da priorização de áreas é obter a adoção bem-sucedida com a esperança de que esses primeiros 

exemplos estimularão produtores e empresas em outras áreas geográficas a adotarem as novas 

tecnologias.  

 

Produtores participantes. Já que os pequenos agricultores mal podem arcar com o risco de adotar 

práticas desconhecidas, o projeto se concentrará inicialmente nos inovadores e nos primeiros a adotar 

as novas tecnologias (médios e grandes produtores), que o projeto acompanhará. Os pequenos 

produtores adotarão essas tecnologias assim que estas se mostrarem eficazes em função do custo e 

rentáveis. 

 

O projeto proposto tem três componentes: 

 

a. Componente 1:  Disseminação do Plano ABC e fortalecimento da capacidade dos produtores 

(US$ 7 milhões) – o projeto financiará campanhas de publicidade, cursos de treinamento em 

informação, eventos técnicos e participação em feiras rurais de produtores interessados (em particular, 

inovadores e os primeiros a adotar as tecnologias), associações de agricultores, empresários, 

intermediários financeiros e fornecedores de serviços técnicos relacionados à agricultura. Essas 

atividades fornecerão informação sobre o Plano ABC, seu modus operandi, requisitos e procedimentos 

(incluindo as relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural), recomendações para acessar crédito e sobre 

as novas tecnologias.   

O componente também vai elaborar modelos de negócios e ajudar os produtores no desenvolvimento 

de planos de negócios e solicitações de crédito incorporando tecnologias climaticamente inteligentes.   

Dentro deste componente o projeto poderá cofinanciar o estabelecimento de pequenos campos de 

demonstração em terras de inovadores nas áreas prioritárias e oferecer a produtores e organizações de 

agricultores assistência técnica na adoção das tecnologias. Esse acompanhamento da implementação 

da adoção irá fornecer um feedback útil e gerar lições sobre os custos (e possíveis dificuldades) que os 

produtores enfrentarão na adoção das tecnologias, assim como sobre os benefícios no curto prazo.   

 

b. Componente 2: Apoio a fornecedores de serviços e insumos (US$ 2,62 milhões) – o projeto 

financiará o treinamento de profissionais, técnicos e outros praticantes envolvidos com a produção 

agrícola nas tecnologias climaticamente inteligentes incluídas no Plano ABC e os aspectos 

operacionais do plano. A agência implementadora, com a assistência da EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), desenvolverá uma série de cursos para cerca de 2.000 técnicos e 

instrutores sobre tecnologias do Plano ABC. Esses técnicos, empregados por agências diversas, 

fornecerão serviços de extensão a produtores interessados nas tecnologias do Plano ABC e serão 

treinados na apresentação de solicitações de crédito. 

Também será oferecido treinamento sobre regularização ambiental de terras rurais, incluindo os 

benefícios de aderir ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). O componente também apoiará o 

estabelecimento de módulos técnicos para treinar profissionais, técnicos e produtores. 

 

c. Componente 3: Implementação e gestão do Projeto (US$1 milhão). O projeto apoiará 

atividades relacionadas à gestão e implementação do Projeto. O MAPA será a principal agência 

responsável por supervisar os aspectos técnicos e financeiros do projeto e monitorar os indicadores do 

projeto. O Diretor do projeto será responsável pela implementação geral do projeto. O MAPA delegou 

a parte de treinamento técnico da implementação do projeto ao SENAR. Parte da estratégia do MAPA 

consiste em se beneficiar da capacidade operacional, tecnologia e experiência pedagógica do SENAR 

para capacitar os técnicos de extensão rural, agricultores e agentes financeiros sobre tecnologias 



agrícolas de baixa emissão de carbono. O SENAR também será responsável pelas aquisições e a 

gestão financeira do projeto. 

IV. Políticas de Salvaguarda que podem ser aplicadas 

 
Políticas de salvaguarda acionadas pelo Projeto Sim Não A ser 

determinado 

 Avaliação Ambiental OP/BP 4.01 X   

 Hábitats Naturais OP/BP 4.04 X   

 Florestas OP/BP 4.36 X   

 Controle de pragas OP 4.09 X   

 Recursos Culturais Físicos OP/BP 4.11  X  

 Povos Indígenas OP/BP 4.10  X  

 Reassentamentos Involuntários OP/BP 4.12  X  

 Segurança das Represas OP/BP 4.37  X  

 Projetos em Hidrovias Internacionais OP/BP 7.50  X  

 Projetos em Áreas Disputadas OP/BP 7.60  X  

V. Financiamento (em milhões de US$) 

 
Custo Total do Projeto: 10,62 Financiamento Total do 

Banco: 

0.00 

 
Cofinanciamento total:  Déficit de 

Financiamento: 

0.00 

 Fonte de Financiamento Quantia 

 Mutuário 0.00 

 Doação do Fundo Estratégico para o Clima 10,62 

 Total 10,62 

VI. Contato 

 Banco Mundial 

 Contato: David Tuchschneider 

 Cargo: Especialista Sênior em Desenvolvimento Rural  

 Tel.: 473-7118 

 E-mail: dtuchschneider@worldbank.org 

 Mutuário/Cliente/Beneficiário 

 Nome: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Contato:  

 Cargo:  



 Tel.:  

 E-mail:  

 Agências Implementadoras 

 Nome: SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) 

 Contato: Daniel Kluppel Carrara 

 Cargo: Secretário Executivo 

 Tel.: 612109-13002109-1301 

 E-mail:  

VII. Para obter mais informações, contate: 

 The InfoShop 

 The World Bank 

 1818 H Street, NW 

 Washington, D.C. 20433 

 Telefone: (202) 458-4500 

 Fax: (202) 522-1500 

 Web: http://www.worldbank.org/infoshop 

 


