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RESUMO  

 

O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a 
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na (Plano ABC) tem 
por finalidade a organização e o planejamento das ações a serem realizadas para a 
adoção das tecnologias de produção sustentáveis, selecionadas com o objetivo de 
responder aos compromissos de redução de emissão de GEE no setor agropecuário 
assumidos pelo país. O Plano ABC é composto por sete programas, seis deles 
referentes às tecnologias de mitigação, e ainda um último programa com ações de 
adaptação às mudanças climáticas: Recuperação de Pastagens Degradadas; 
Integração Lavoura, Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); 
Sistema Plantio Direto (SPD); Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN); Florestas 
Plantadas; Tratamento de Dejetos Animais; Adaptação às Mudanças Climáticas. A 
abrangência do plano é nacional e seu período de vigência é de 2010 a 2020, sendo 
previstas revisões e atualizações em períodos regulares não superiores a dois anos. 
Para o alcance dos objetivos traçados, estima-se que serão necessários recursos da 
ordem de R$ 197 bilhões, financiados com fontes orçamentárias ou por meio de 
linhas de crédito. O objetivo geral dessa pesquisa foi de compreender melhor o 
plano ABC e como ele pode ser utilizado para diminuir a emissão de carbono. A 
Metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi baseado em pesquisas em 
site especializado no assunto e bibliografias. Os resultados obtidos nessa pesquisa 
estão descritos na conclusão desse trabalho.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar o que significa o plano ABC, 

quais são os benefícios que ele pode trazer para a sociedade e também qual é o 

objetivo deste programa. 

 O Plano ABC nada mais é do que uma política pública que pretendem 

promover a ampliação da adoção de algumas tecnologias  sustentáveis, tais com 

alto potencial para evitar as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e combate 

ao aquecimento global, e que tem por objetivo recuperar pastagens degradadas; 

integrar lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais; executar o plantio direto 

entre outros.  

O Plano ABC é composto por sete programas, seis deles referentes às 

tecnologias de mitigação, e ainda um último programa com ações de adaptação às 

mudanças climáticas: Programa 1: Recuperação de Pastagens Degradadas; 

Programa 2: Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais 

(SAFs); Programa 3: Sistema Plantio Direto (SPD); Programa 4: Fixação Biológica 

de Nitrogênio (FBN); Programa 5: Florestas Plantadas; Programa 6: Tratamento de 

Dejetos Animais; Programa 7: Adaptação às Mudanças Climáticas. 

A metodologia utilizada na realização deste trabalho foram pesquisas 

bibliográficas e buscas na internet, onde as referencias das mesmas estarão 

disponibilizadas neste trabalho. 

O objetivo geral deste trabalho foi de conhecer o funcionamento do plano 

ABC e transmitir de o maior número de técnicas sustentáveis possíveis que possam 

diminuir a emissão de carbono no meio ambiente. O objetivo especifico do plano 

ABC foi reduzir as emissões de gases de efeito estufa oriundas das atividades 

agropecuárias; reduzir o desmatamento; aumentar a produção agropecuária em 

bases sustentáveis; adequar as propriedades rurais à legislação ambiental; ampliar a 

área de florestas cultivadas; e estimular a recuperação de áreas degradadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

PLANO ABC 

 

O Plano ABC consiste em uma política pública composta de um conjunto de 

ações que pretendem promover a ampliação da adoção de algumas tecnologias 

agropecuárias sustentáveis, tais com alto potencial para evitar as emissões de 

Gases do Efeito Estufa (GEE) e combate ao aquecimento global. É comandado pelo 

Ministério da Agricultura (Mapa). E tem por objetivo recuperar pastagens 

degradadas; integrar lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais; executar o 

plantio direto; fazer a fixação biológica de nitrogênio; aumentar as florestas 

plantadas; tratar dejetos animais; e adaptar às mudanças climáticas entre outros.  

 

O Plano ABC está estruturado em sete programas: 

1) Recuperação de Pastagens Degradadas: A recuperação de pastagens 

degradadas e manutenção da produtividade das pastagens contribuem para 

mitigar a emissão dos gases do efeito estufa. Esta técnica consiste em 

transformar as áreas com pastagens em degradação em áreas com 

pastagens produtivas para a produção de alimentos, evitando a abertura de 

novas áreas de florestas. 

2) Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais 

(SAFs): É uma estratégia de produção sustentável que integra atividades 

agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas na mesma área. O 

aproveitamento do mesmo espaço proporciona ganho de produtividade. O 

gado ganha sombra com as árvores, que poderão ser utilizadas para 

produção de madeira. Ao mesmo tempo, é possível cultivar grãos ou outras 

culturas. 

Nas regiões Sul e Sudeste, a adoção cada vez maior de sistemas 
integrados, como por exemplo, a integração lavoura-pecuária e a lavoura-
pecuária-floresta, têm aumentado a eficiência na produção agropecuária, 
independentemente do módulo de produção. Ao mesmo tempo em que se 
aumenta a eficiência da produção e consequentemente a renda, é 
necessário reduzir as emissões. Um grande desafio para a redução de 
emissões na agricultura familiar é medir quanto a agricultura familiar 
contribui para emissões e quanto práticas como agricultura orgânica e 
plantio direto (com medidas de proteção de solo contra erosão) contribuem 
para neutralizar emissões. (AZEVEDO, CAMPANILI e PEREIRA, 2013, 
página 30) 



 

 
 

 
 

 

3) Sistema Plantio Direto (SPD): Uma tecnologia que dispensa o revolvimento do 

solo e que evita a erosão a partir da semeadura direta na palha ou resíduos 

vegetais da cultura anterior. A palha e estes restos orgânicos protegem o solo 

e reduzem a perda de água. Assim, é possível manter a umidade, acumular 

carbono por meio da matéria orgânica do solo, aumentar a produtividade da 

lavoura e, consequentemente, diminuir despesas com maquinário e 

combustível. 

4) Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN): A técnica possibilita captar, por meio 

de microorganismos e/ou bactérias, o nitrogênio existente no ar e transformá-

lo em matéria orgânica para o plantio. Essa técnica permite a redução do 

custo de produção e melhora a fertilidade do solo. 

5) Florestas Plantadas: É o Plantio de florestas para fins comerciais, como 

eucalipto e pinus. Essa técnica garante renda extra ao produtor com balanço 

positivo na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de plantio é otimista 

para os próximos anos, devido à demanda dos setores madeireiros, 

energéticos e de celulose. A expectativa do Ministério da Agricultura é 

aumentar a área de florestas, até 2020, de seis milhões de hectares para 

nove milhões de hectares. Isso poderá reduzir a emissão de oito milhões a 

dez milhões de toneladas de CO2 equivalentes, em uma década. 

6) Tratamento de Dejetos Animais: O tratamento de dejetos animais é uma 

alternativa tecnológica para minimizar a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE). Dejetos são constituídos por fezes, urina, água desperdiçada pelos 

bebedouros e de higienização, resíduos 

7) Adaptação a Mudanças Climáticas: A adaptação às mudanças climáticas 

deve ser parte de um conjunto de políticas públicas de enfrentamento das 

alterações climáticas. A estratégia é investir com mais eficácia na agricultura, 

promovendo sistemas diversificados e o uso sustentável da biodiversidade e 

dos recursos hídricos, com apoio ao processo de transição, a organização da 

produção, a garantia de geração de renda, a pesquisa (recursos genéticos e 

melhoramento, recursos hídricos, adaptação de sistemas produtivos, 

identificação de vulnerabilidades e modelagem), dentre outras iniciativas. 

 



 

 
 

 
 

Em cada programa é proposta a adoção de uma série de ações, como; 

fortalecimento da assistência técnica, capacitação e informação, estratégias de 

transferência de tecnologia, dias-de-campo, palestras, seminários, workshops, 

implantação de Unidades de Referência Tecnológica, campanhas de divulgação e 

chamadas públicas para contratação de serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER). Onde pode ser encontrada em três grupos: adaptação às mudanças 

climáticas, mecanismos para o monitoramento e ações transversais a serem 

executadas até 2020. 

Diante da grande importância e a dimensão que o Plano ABC tomou, notou-

se a necessidade de detalhamento e modificações dos compromissos originais da 

agricultura, firmados na COP-15, que passaram a ser compostos por meio da 

adoção das seguintes ações: 

 Recuperar uma área de 15 milhões de hectares de pastagens 

degradadas por meio do manejo adequado e adubação; 

 Aumentar a adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (iLPF) e de Sistemas Agroflorestais (SAFs) em 4 milhões de 

hectares; 

 Ampliar a utilização do Sistema Plantio Direto (SPD) em 8 milhões de 

hectares; 

 Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN): ampliar o uso da fixação 

biológica em 5,5 milhões de hectares; 

Promover as ações de reflorestamento no país, expandindo a área com 

Florestas Plantadas, atualmente, destinada à produção de fibras, madeira e celulose 

em 3,0 milhões de hectares, passando de 6,0 milhões de hectares para 9,0 milhões 

de hectares. 

Ampliar o uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de 

dejetos de animais para geração de energia e produção de composto orgânico. 

Onde estão expostos no art 12 da Lei que institui a Política Nacional sobre 

Mudanças do Clima – PNMC (Lei n.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009). Que 

defini que o Poder Executivo, em consonância com a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, estabelecerá os Planos Setoriais de Mitigação e de Adaptação 



 

 
 

 
 

às Mudanças Climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo 

consumo de carbono em diferentes setores. 

 

OBJETIVOS DO PLANO ABC 

 
 Reduzir as emissões de gases de efeito estufa oriundas das atividades 

agropecuárias; 

 Reduzir o desmatamento; 

 Aumentar a produção agropecuária em bases sustentáveis; 

 Adequar as propriedades rurais à legislação ambiental; 

 Ampliar a área de florestas cultivadas; e 

 Estimular a recuperação de áreas degradadas. 

 

VANTAGENS EM ADERIR AO PLANO 

 
Programa ABC é a oportunidade de incorporar ao processo produtivo as 

tecnologias sustentáveis para uma produção mais eficiente, que proporciona o 

aumento da renda através do incremento da produtividade e da diversificação da 

produção, incentiva a recuperação do passivo ambiental, diminui a pressão sobre as 

florestas nativas e tudo isso resulta na redução da emissão de GEE, propiciando 

uma agricultura mais sustentável na produção de alimento aos brasileiros e ao 

mercado externo. 

Essa nova agricultura sustentável conta com incentivos governamentais que 

tornam o Programa uma alternativa atraente frente aos instrumentos de 

financiamento existentes no mercado. 

 

PROGRAMA ABC 

 

No Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011 foi criado o "Programa ABC 

(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)", no qual é uma linha de crédito 

instituída pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

aprovada pela Resolução BACEN nº 3.896 de 17/08/10, que disponibilizou na época 



 

 
 

 
 

o montante de R$ 2 bilhões para financiar práticas adequadas, tecnologias 

adaptadas e sistemas produtivos eficientes que contribuam para a mitigação da 

emissão dos gases de efeito estufa. 

Esse programa financiava com juros de 5,5% a.a. a implantação e ampliação 

de sistemas de integração de agricultura com pecuária ou de integração lavoura-

pecuária-florestas, correção, adubação e implantação de práticas conservacionistas 

de solos, implantação e manutenção de florestas comerciais, recomposição de áreas 

de preservação ou de reservas florestais e outras práticas que envolvem uma 

produção sustentável e direcionada para uma baixa emissão de GEE. 

No atual Plano Agrícola e Pecuário 2014/2015 o volume de recursos 

disponível é de R$ 4,5 bilhões com juros de 4,5 a 5,0% a.a. dependendo da 

classificação do produtor rural. Admite-se a concessão de mais de um financiamento 

para o mesmo cliente, por ano-safra, quando a atividade assistida requerer e ficar 

comprovada a capacidade de pagamento do cliente; e o somatório dos valores 

concedidos não ultrapassar o limite de crédito total de R$ 1 milhão. O limite acima 

previsto pode ser elevado para R$ 3 milhões quando se tratar de financiamento para 

implantação de florestas comerciais e, no tocante aos financiamentos à cooperativa 

para repasse a cooperado, refere-se a cada cooperado beneficiado pelo 

financiamento. 

 

ASPECTOS SENSÍVEIS, CRÍTICOS E ALTERNATIVAS  

 
Os principais aspectos sensíveis do Plano ABC referem-se às limitações que 

afetam o setor agropecuário de uma forma geral, como por exemplo, as limitações 

de infraestrutura e logística do País, a falta de assistência técnica, as dificuldades 

para capacitação de técnicos e produtores, disponibilidade de recursos financeiros, 

etc. 

Porém é preciso que se fortaleçam as ações de pesquisa, transferência de 

tecnologia e assistência técnica para que não se ampliem entraves durante a 

execução deste programa nos próximos anos, e que desta forma, se consiga atingir 

as metas do compromisso ao mesmo tempo em que se consolide a agricultura 

sustentável no Brasil. 



 

 
 

 
 

Para que se consiga reduzir as emissões de gases na agropecuária brasileira 

é fundamental informar a sociedade sobre os riscos oferecidos pelo aumento das 

emissões de GEE, pelo aquecimento global e pelas possíveis mudanças climáticas. 

Após dessa medida é de estrema importância fomentar ações que garantam o 

aperfeiçoamento contínuo das práticas sustentáveis de manejo que reduzam a 

emissão dos GEE, adicionalmente, que aumentem a fixação atmosférica de CO2 na 

vegetação e no solo dos setores da agricultura brasileira, enquanto elevem 

simultaneamente a renda dos produtores. 

Outro aspecto é a questão do monitoramento do Plano ABC. Para avaliar a 

efetividade das ações previstas neste Plano, é necessário que o Brasil desenvolva 

mecanismos para o monitoramento da execução dessas ações e das reduções de 

emissões delas decorrentes. Tendo em vista os compromissos voluntários de 

redução de emissões assumidas pelo País é essencial que os mecanismos de 

monitoramento sejam capazes de efetivamente comprovar o cumprimento desses 

compromissos. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Ao realizar a pesquisa bibliográfica para a sustentação teórica da pesquisa, 

evidenciou-se que existem poucos estudos direcionado ao Plano ABC (Agricultura 

de Baixo Carbono). Tendo em vista que o fenômeno de mudanças climáticas é 

apontado como decorrente do aumento nas concentrações dos gases de efeito 

estufa (GEEs) na atmosfera terrestre e segundo PARRY et al. (2007) diversas 

consequências negativas são esperadas por conta das mudanças, como a elevação 

dos níveis dos oceanos e inundação de áreas e cidades costeiras, agravamento de 

secas e enchentes, migração e extinção de espécies animais e vegetais e alterações 

consideráveis na produtividade agrícola.  

Tendo em vista as leituras e buscas realizadas, identificou-se que a 

agricultura é um setor estratégico para a composição das políticas de redução de 

emissões e sequestro de carbono, neste sentido, ainda ressalta-se que o Brasil está 

entre os países que assumiram voluntariamente um compromisso de redução das 

emissões de gases do efeito estufa.  



 

 
 

 
 

O estudo evidenciou que o Plano ABC é resultado de um esforço para adoção 

de um novo modelo agrícola, onde o desafio é combinar os ganhos de produtividade 

na agropecuária com as preocupações sobre os efeitos adversos das mudanças 

climáticas. 

Portanto, sabe-se que as ações relacionadas à este Plano ABC ainda são 

desafiadoras e complexas, mas a discussões e o aprimoramento desse Plano trarão 

a ele o desenvolvimento e consequentemente a redução da emissão de gases.  

 

 Recuperação de pastagens degradadas: A recuperação de pastagens 

degradadas é uma das alternativas tecnológicas que compõem os 

compromissos voluntários assumidos pelo Brasil na COP-15, realizada em 

Copenhague, e que preveem a redução das emissões de gases de efeito 

estufa (GEEs), projetadas para 2020, entre 36,1% e 38,9%, estimando, assim, 

redução da ordem de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. 

 

 Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: Mato Grosso do Sul conta com 16 

milhões de hectares de pastagens das quais, cerca de 50% estão 

degradadas, fator que compromete  a produtividade e, consequentemente o 

potencial econômico da pecuária. Com o objetivo de estimular a recuperação 

dessas áreas por meio da integração lavou-pecuária-floresta, pecuária-

floresta e pecuária-lavoura que, a Sepaf (Secretaria de Produção e Agricultura 

Familiar) e parceiros lançaram em março deste ano o Programa Terra Boa, 

com a meta de recuperar em cinco anos, ao menos dois milhões hectares de 

pastagens 



 

 
 

 
 

 

 Plantio direto: O Sistema de Plantio Direto (SPD) é uma tecnologia 

conservacionista que teve grande desenvolvimento a partir  da década de 

1990 no Brasil e já se encontra bastante difundida entre os agricultores, 

dispondo-se, atualmente, de sistemas adaptados a diferentes regiões e aos 

diferentes níveis tecnológicos. 

 

 Fixação biológica do nitrogênio: Na cultura da soja a bactéria utilizada no 

processo de fixação é a do gênero Rhizobium, que compreende pelo menos 

30 espécies. A bactéria é adicionada ao sistema solo-planta por meio dos 

produtos denominados inoculantes. 

 

 Florestas plantadas: As florestas plantadas são importantíssimas para a vida 

humana porque viram matéria-prima para diversas indústrias que usam madeira 

serrada, extrativos de madeira, biomassa, celulose e madeira reconstituída, por 

exemplo, para transformar em outros produtos usados o dia a dia por nós. 

Especialmente para a região, o reflorestamento tem papel fundamental nas áreas 

econômicas, sociais e ambientais. 

 

 Tratamento de dejetos animais: O tratamento adequado dos dejetos suínos 

é cada vez mais necessário, pois o solo tem capacidade limitada para 

absorver os nutrientes que neles foram aplicados. 



 

 
 

 
 

 

 Adaptação a mudanças climáticas: O desenvolvimento de medidas e 

políticas de adaptação aos impactos das mudanças climáticas tem sido um 

grande desafio, principalmente nos países em desenvolvimento. As soluções 

para se adaptar às alterações climáticas têm de levar em conta a realidade 

regional. 

 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir com este trabalho que, a Agricultura de Baixo Carbono 

(ABC), é uma politica publica que tem objetivo implementar técnicas agropecuárias 

sustentáveis, que diminuam a emissão de carbono o máximo que puderem, para 

melhorar o desenvolvimento sustentável e consequentemente a gestão da 

propriedade se for o caso. 

Podemos observar que foi comentado no trabalho acima sobre as linhas de 

crédito que o programa ABC fornece o que é muito bom, pois é mais uma ajuda para 

promover o desenvolvimento sustentável.  

Acreditamos que este trabalho aumentou ainda mais o nosso conhecimento 

sobre o assunto e de nossos colegas e que este trabalho foi positivo pois agora 

sabemos de mais uma técnica que pode ser implementada no meio em que 

vivemos. 
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