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Contexto



 recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;

 fomento à adoção de sistemas de integração Lavoura-Pecuária-
Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs) em 4 milhões de 
hectares;

ampliação da utilização de Sistemas de Plantio Direto (SPD) em 8 
milhões de hectares;

ampliação do uso da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) em 5,5 
milhões de hectares;

expansão da  área com florestas plantadas em 3 milhões de 
hectares; e

ampliação do uso de tecnologias para tratamento de dejetos 
animais em 4,4 milhões de m³.

Metas do Plano de Agricultura de 
Baixo Carbono (Plano ABC)



Resolução SEAPA n° 1.233, de 9 de 

janeiro de 2013

recuperar 2.031.327 hectares de pastagens degradadas;

expandir a prática de plantio direto na palha em 700.000 
hectares;

ampliar o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta 
em 260.000 hectares;

expandir a fixação biológica de nitrogênio em 148.166 
hectares de áreas de cultivo, em substituição ao uso de 
fertilizantes nitrogenados;

expandir o plantio de florestas em 81.702 hectares;

ampliar o uso de tecnologias para tratamento de 766.500 
m3 de dejetos de animais.



Perguntas a serem respondidas

O País está em uma trajetória para cumprimento das 
metas? E Minas Gerais?

E o impacto em termos de mitigação de emissões de 
carbono?



Panorama

• Minas Gerais lidera o ranking de projetos financiados

• No período de 2013 a 2016, foram investidos R$ 
1.720.806.536

• Queda significativa no número de projetos em 2016



Figura 1. Empréstimos contratados do Plano ABC por municípios mineiros (valores em mil R$ para o período 2013-2016)



Figura 3. Distribuição dos empréstimos contratados nos subprogramas do Programa ABC em MG, atualizado até

maio/2017 (Fonte: BCB)



Projeções e estimativas de 
remoção de carbono em 

Minas Gerais
Resultados preliminares



• Avaliação ex-post

Figura 4. Estimativas de evolução de áreas recuperadas (ha) por meio da aplicação do Plano ABC



• Avaliação ex-post

Figura 5. Evolução das áreas recuperadas (ha) e das remoções de CO2e por meio da aplicação do Plano ABC



• Avaliação ex-post

Figura 6. Gráfico de relação custo/efetividade de remoção de CO2e.



• Avaliação ex-ante

Tabela 1. Cenários de projeção decorrentes da implantação das tecnologias “Recuperação de 

pastagens degradadas" e "iLPF" previstas no Plano ABC em Minas Gerais. 

 

Descrição Sigla

1º Cenário - Manutenção dos investimentos de

2016 para o período 2017-2020
MV16

valores anuais 

fixos
          535.625 

2º Cenário - Investimentos de valores anuais fixos

para cumprimento da meta em 2020
VF20

valores anuais 

fixos
       1.676.066 

Investimento 

anual

(mil R$)

Tipo de 

projeção

Cenário



• Avaliação ex-ante

Tabela 1. Resultados obtidos para cada cenário de projeção 

 

Invest. 

Acumulado

(mil R$)

Área Recuperada 

Acumulada

(ha)

%  Meta

Remoções 

Acumuladas

(MtCO2e)

Invest. 

Acumulado

(mil R$)

Área Recuperada 

Acumulada

(ha)

%  Meta

Remoções 

Acumuladas

(MtCO2e)

2016 824.394 250.902 11% 0,9 824.394 250.902 11% 0,9

2017 1.360.018 413.918 18% 2,5 2.500.460 761.008 33% 3,9

2018 1.895.643 576.934 25% 4,6 4.176.526 1.271.114 55% 8,8

2019 2.431.268 739.950 32% 7,3 5.852.592 1.781.220 78% 15,7

2020 2.966.893 902.966 39% 10,7 7.528.658 2.291.327 100% 24,5

Total 2.966.893 902.966 39% 10,7 7.528.658 2.291.327 100% 24,5

Ano

1º Cenário (MV16) 2º Cenário (VF20) 



• Avaliação ex-ante

Figura 7. Evolução de investimento, área recuperada e remoções de CO2e (Cenário MV16)



• Avaliação ex-ante

Figura 8. Evolução de investimento, área recuperada e remoções de CO2e (Cenário VF20)



Pontos para discussão
Resultados preliminares



• O potencial teórico da implantação das tecnologias 
representa cerca de 25% das emissões (até 2030) do setor  
agropecuário em 2014 (FEAM, 2016)

• Os resultados sugerem que, caso seja mantido o volume de 
empréstimos contratados de 2016, as metas propostas só 
seriam atingidas nos anos de 2028 e 2060 para recuperação 
de pastagens degradadas e iLPF, respectivamente. 

• As áreas potencialmente recuperadas até o ano de 2020 
representariam 39% da meta. Para consecução da meta em 
2020 seria necessário um grande aporte de recursos a 
partir de 2017, com investimentos anuais cerca de 213% 
superiores aos valores praticados em 2016
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