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Impactos econômicos e ambientais do Plano ABC

APRESENTAÇÃO
Os custos econômicos para o Brasil recuperar 15 milhões de hectares (Mha)
de pastagens e expandir o sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) em 4 Mha – duas das metas do Plano de Agricultura de Baixo
Carbono (Plano ABC)1 – são menores do que o previsto pelo governo
federal. O ritmo de adoção do Plano, porém, está aquém do necessário
para que os objetivos sejam atingidos até 2020 como o esperado, se
dependerem apenas dos recursos disponibilizados pelo Programa ABC2,
linha de crédito criada para viabilizá-lo. Por outro lado, o cumprimento
das metas de recuperação de pastagens e iLPF possibilitaria alcançar uma
redução de até 51,8 milhões de toneladas de carbono equivalentes (t CO2
eq.) ao ano, quando do seu atingimento, o que representa entre 32% e
39% da meta total de redução de emissões prevista para o Plano ABC
como um todo.
Esses são alguns dos resultados do estudo “Impactos Econômicos e Ambientais
do Plano ABC”, realizado pelo Observatório do Plano de Agricultura de Baixo
Carbono (Observatório ABC)3, que desenvolveu um modelo econômico-ambiental capaz de simular os efeitos da implementação dessas duas metas do
Plano ABC até 2020 em variáveis econômicas – como consumo das famílias
–, assim como projetar variações nas áreas utilizadas pela agropecuária e nas
áreas florestais e cobertas com vegetação natural.
O modelo mostra, ainda, a mudança na distribuição geográfica regional de
adoção dessas práticas, bem como os seus efeitos nas produções agropecuárias regional e nacional e na dinâmica de uso da terra. Além disso, por
meio da espacialização dos dados por município e utilizando a ferramenta
GHG Protocol Agrícola, o modelo consegue mensurar os impactos sobre as
emissões de gases do efeito estufa (GEE) diretamente associados à adoção de
recuperação de pastagens e iLPF, conforme o preconizado pelo Plano ABC.

1

O 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) foi elaborado em
2010 pelo governo federal com a intenção de reduzir as emissões do setor e contribuir para
o combate ao aquecimento global. Ele faz parte de um conjunto de nove planos setoriais da
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) do Brasil e possui grande importância para
o agronegócio brasileiro e a sua relação com o meio ambiente.

2

Lançado no ano-safra 2010/11, o Programa ABC, linha de crédito integrante do Plano
Agrícola e Pecuário (PAP), disponibiliza recursos financeiros de investimento ao produtor rural
com taxas de juros mais atrativas. Os recursos do Programa ABC devem ser empregados em
tecnologias e práticas preconizadas pelo Plano ABC.

3

O Observatório ABC tem o objetivo de engajar os diferentes setores da sociedade brasileira
na transição para uma agricultura de baixa emissão de carbono, monitorando as ações do
Plano e do Programa ABC e desenvolvendo estudos técnicos para subsidiar e facilitar o
diálogo com os diversos atores e a sociedade.
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PLANO ABC: RECURSOS E FINANCIAMENTO
O Plano ABC objetiva reduzir as emissões de GEE na agropecuária em cerca de 134 milhões a 163
milhões de t CO2 eq. por meio de práticas e tecnologias capazes de aumentar tanto a eficiência
da produção, quanto o uso dos recursos naturais. Esta redução seria alcançada via: (i) recuperação
de 15 Mha de pastagens degradadas; (ii) ampliação em 4 Mha da adoção de sistemas de iLPF; (iii)
expansão da adoção do Sistema Plantio Direto (SPD) em 8 Mha; (iv) expansão da adoção da Fixação
Biológica de Nitrogênio (FBN) em 5,5 Mha em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados; (v)
expansão do plantio de florestas em 3,0 Mha; e (vi) ampliação do uso de tecnologias para tratamento
de 4,4 milhões de metros cúbicos de dejetos animais4.
Para atingir as metas, o Plano ABC previa disponibilizar R$ 152,33 bilhões para o financiamento
do Programa ABC via crédito do PAP até 2020. Deste recurso, R$ 27,15 bilhões deveriam ser
incluídos nos Planos Plurianuais (PPA), enquanto o restante viria de outras fontes não identificadas.
O Plano previa, ainda, a aplicação de R$ 30,6 bilhões via Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
Desde o lançamento do Programa ABC até o ano-safra 2015/16, foram disponibilizados R$ 20,5
bilhões de crédito aos agropecuaristas. No ano-safra 2016/17, mais R$ 2,9 bilhões foram ofertados.
Contudo, menos de R$ 13,8 bilhões de recursos foram contratados até o final do ano-safra 2015/165.

METODOLOGIA
O modelo econômico-ambiental utilizado no estudo simula o comportamento da agropecuária e
da economia das regiões brasileiras. Para tanto, considera dois cenários de adoção de recuperação
de pastagens e iLPF, conforme as metas do Plano ABC, a partir de estímulos na forma de crédito
subsidiado, ao estilo do Programa ABC.
Nas simulações deste estudo, os subsídios são fornecidos nos cenários de implementação do Plano
ABC até que as metas sejam atingidas. A adoção dessas práticas leva a mudanças na produtividade
e na quantidade produzida de produtos da pecuária e de culturas agrícolas e florestais, alterando a
oferta destes produtos e o uso da terra. Por sua vez, essas mudanças levam a novos equilíbrios de
oferta e demanda, que se irradiam para todos os setores da economia. Quando um novo equilíbrio
é encontrado, mensuram-se as mudanças em quantidade, uso da terra e variáveis macroeconômicas,
como o consumo agregado das famílias e o Produto Interno Bruto (PIB).

4

MAPA (2012).

5

Observatório ABC (2016).
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OS CENÁRIOS
Foram considerados dois cenários para o atingimento das metas do Plano ABC até 2020, que refletem
estratégias possíveis de adoção da política:

nnCenário “Áreas Prioritárias”: recuperação de 15 Mha de pastagens degradadas nas áreas com

maior nível de degradação das pastagens observado na base de dados. Nesse caso, assume-se
que seriam despendidos esforços de divulgação, treinamento e priorização da recuperação de
pastagens nas regiões com maiores níveis de degradação, o que permitiria maior efetividade
da política em termos do seu objetivo de redução de emissões.

nnCenário “Livre Alocação”: os recursos do Programa ABC são disponibilizados para que os

agropecuaristas recuperem 15 Mha de pastagens de acordo com as oportunidades econômicas
e as vantagens relativas de produção e conhecimento de cada região. Nesse caso, o próprio
modelo econômico encarrega-se de distribuir os recursos nas regiões em que a rentabilidade
tende a ser mais atrativa.

Em ambos os cenários, foi aplicada, também, a expansão dos sistemas de iLPF em 4 Mha. As áreas
de expansão destes sistemas foram determinadas com base na distribuição dos recursos do Programa
ABC para a adoção de sistemas de iLPF observada em 2015/16 na base de dados do Sicor6.

6

Sicor (2017).
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DEFINIÇÕES
A divisão regional adotada neste estudo7 segue uma combinação de aspectos geográficos da produção agrícola e da economia do País que adota a fronteira entre os biomas Amazônia e Cerrado no
estado de Mato Grosso como separadora das regiões Norte e Centro-Oeste. Além disso, considera
uma região diferenciada dos estados do Cerrado com expansão mais recente da fronteira agrícola
na região Nordeste (incluindo Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins), que formam a região Nordeste
Cerrado, conhecida também por MATOPIBA. As regiões Sudeste e Sul foram consideradas de
acordo com suas fronteiras políticas, pois as áreas de vegetação natural remanescentes nestas
regiões possuem pouca dinâmica de alteração (Figura 1).
FIGURA 1. BIOMAS BRASILEIROS (a) E REGIÕES REPRESENTADAS NO MODELO (b)
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Fonte: Modelo BLUM (Harfuch et al., 2017)

O critério para a definição das áreas de pastagens degradadas foi de 0,75 unidades animais por
hectare (UA/ha). Áreas com taxa de ocupação média igual ou menor a este valor foram classificadas
como áreas de pasto degradado e somaram 48 Mha.
Considerou-se que as pastagens degradadas podem ser transformadas em pastagens de boa
qualidade a partir de investimentos em melhorias, que envolvem a compra e o uso de insumos,
como fertilizantes, mão de obra e horas de trabalho de máquinas e equipamentos. As pastagens
de boa qualidade, por sua vez, podem ser utilizadas para produção pecuária ou para os sistemas
de integração Lavoura-Pecuária (iLP) e Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), considerando os custos de
produção e a produtividade destas atividades.

7

Modelo Brazilian Land Use Model – BLUM (Harfuch et al., 2017).
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BALANÇO DE EMISSÕES
O potencial de emissões de GEE evitadas com a adoção das metas estabelecidas no Plano ABC
relacionadas à recuperação de pastos degradados e à adoção de sistemas integrados levou em
consideração o escopo geral do estudo e do cenário econômico “Livre Alocação”8. O balanço
anual de emissões de GEE foi calculado em dois momentos, antes e depois da adoção das metas
do Plano ABC:

nn“Pré-ABC”: antes da implementação das metas de recuperação de pastagens em 15 Mha e

expansão dos sistemas integrados em 4 Mha, de acordo com a base de dados do modelo
econômico, que reflete o ano de 2009;

nn“Pós-ABC”: após a implementação das metas de recuperação de pastagens e expansão dos
sistemas integrados, definidas para serem atingidas em 2020.

Diferentemente das análises econômicas, as estimativas do balanço de emissões foram realizadas a
partir de uma base municipal. A análise ambiental por município permite uma avaliação mais precisa
e espacializada do balanço de emissões de GEE. Para tanto, foram considerados os municípios que
captaram recursos do Programa ABC na safra 2015/16 conforme dados do Sicor. Os resultados de
mudanças em área e produtividade gerados pelo modelo econômico por região foram desagregados
por município proporcionalmente à quantidade de recursos do Programa ABC captados em cada
município.

PRINCIPAIS RESULTADOS
nnSe a recuperação de pastagens fosse priorizada nas áreas de maior nível de degradação (as de

menor capacidade de suporte de animais por hectare) – cenário “Áreas Prioritárias” –, o custo
econômico para a sociedade brasileira seria equivalente a retirar R$ 3,71 de consumo de cada
habitante para se atingirem as metas de recuperação de pastagens e iLPF.

nnCaso prevalecesse a implementação do Plano ABC de acordo com o potencial de retorno de

cada região – cenário “Livre Alocação” –, o resultado seria um ganho de R$ 41,19 de consumo
adicional por habitante no período. A livre escolha de alocação das áreas a serem recuperadas
levaria a um impacto econômico positivo sobre o consumo coletivo, porque as tecnologias do
Plano ABC permitem aumentar a produtividade agropecuária e a eficiência na produção de
alimentos.

nnO custo de implementação nas áreas prioritárias, porém, é baixo para a sociedade, levando-se
em consideração que as áreas prioritárias possuem significativos desafios econômicos, com maior
risco climático, menor proximidade de mercados e menor ganho potencial de produtividade.
Além disso, haveria um benefício ambiental indireto maior nesse caso, por conta do efeito
“poupa-terra” – disponibilização de terras para cultivo – e do acúmulo potencial no estoque de
carbono das formações florestais e da vegetação natural.

8

As metodologias utilizadas para contabilizar as emissões foram baseadas nas mesmas diretrizes utilizadas pelo Terceiro
Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC) (Brasil, 2016), no relatório dos IPCC Guidelines 2006 (IPCC, 2006), nos relatórios de referência
da Terceira Comunicação Nacional à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Brasil, 2016) e,
também, na ferramenta de cálculo GHG Protocol Agrícola (WRI, 2014).
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nnA livre alocação permitiria alcançar uma redução de 51,8 milhões de t CO2 eq. em emissões anuais

quando se alcançassem os 15 Mha de pastagens recuperadas e os 4 Mha de iLPF expandidos,
o que representa entre 32% e 39% da meta total de redução de emissões prevista para o Plano
ABC como um todo.

nnEm termos regionais, a distribuição dos efeitos do Plano ABC pode ser bem diferente, depen-

dendo da estratégia de implementação. Se o foco for na recuperação de pastagens nas áreas
prioritárias, a região Nordeste receberia maiores volumes de recursos e reduziria mais a pressão
sobre os recursos naturais. Caso a recuperação de pastagens seja feita pela livre vontade dos
mercados agropecuários, as regiões Sul e Sudeste receberiam maiores volumes de recursos e
liberariam mais áreas para conservação.

nnIndependentemente de a alocação dos recursos ser direcionada ou não para as áreas prioritárias,

o Plano ABC tende a proporcionar maior especialização das regiões Sudeste e Sul na produção
de culturas, enquanto o Centro-Oeste e o Norte tendem a se especializar mais na direção da
produção pecuária.

IMPACTOS ECONÔMICOS DO PLANO ABC
INVESTIMENTO
Seriam necessários entre R$ 26,7 bilhões e R$ 31,3 bilhões para a recuperação de 15 Mha de pastagens e entre R$ 7,7 bilhões e R$ 7,8 bilhões para a expansão de 4 Mha de sistemas iLPF (Tabela 1).
Os maiores gastos ocorreriam no cenário de recuperação de áreas prioritárias, uma vez que, nele,
as áreas a serem recuperadas não são necessariamente as áreas com maior potencial de retorno
econômico.
TABELA 1. IMPACTOS ECONÔMICOS DA RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E DA ADOÇÃO DE iLPF

IMPACTOS

CENÁRIOS
ÁREAS PRIORITÁRIAS

LIVRE ALOCAÇÃO

Gasto com recuperação de pastagens (R$ milhões)

31.288

26.685

Gasto com sistemas integrados (R$ milhões)

7.789

7.732

Total dos gastos (R$ milhões)

39.077

34.417

Variação no bem-estar (R$ milhões)

-724

8.027

Custo da recuperação (R$/ha)

2.086

1.779

Fonte: resultados da pesquisa

O estudo indica que é possível atingir as metas do Plano ABC com desembolsos menores do que
o previsto. Até o final do ano-safra 2015/16, porém, os desembolsos do Programa ABC haviam
alcançado quase R$ 13,8 bilhões, incluindo todas as linhas do programa. Estes gastos representam
apenas 16% do montante previsto somente para recuperação de pastagens e iLPF. Os gastos totais

10
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do Programa ABC observados até o final da safra 2015/16 representam entre 35% e 40% do projetado
por este estudo, que simula apenas as tecnologias de recuperação de pastos e sistemas integrados.
Essa constatação sugere que as metas do Plano ABC não serão atingidas se isso depender apenas
dos recursos públicos do Programa ABC.

CUSTOS
O custo por hectare (ha) da recuperação de pastagens nas áreas prioritárias é ligeiramente maior (R$
2.086/ha, em média), enquanto, no cenário de livre alocação dos recursos, o valor é de R$ 1.779/
ha. Esta diferença decorre de uma maior alocação de desembolsos com recuperação de pastagens
nas regiões em que o custo de recuperação é menor no cenário de livre alocação.

BEM-ESTAR
A implementação do Plano ABC nas áreas prioritárias levaria a uma perda agregada de R$ 724
milhões no total do consumo dos brasileiros. Já a implementação de acordo com as melhores oportunidades econômicas geraria um aumento de R$ 8 bilhões no consumo. Considerando a população
do ano-base do modelo (2009), o primeiro cenário indica uma perda de R$ 3,71 de consumo por
habitante, enquanto o segundo cenário levaria a ganhos de R$ 41,19 por habitante. Estes valores
consideram que os subsídios necessários para estimular os agropecuaristas a adotarem o Plano
ABC são completamente financiados pelo Governo, sem repasse dos custos diretos (subsídio) dessa
política aos consumidores.

EFEITO POUPA-TERRA
A implementação da recuperação de pastagens e da iLPF permitem um aumento de eficiência no
uso da terra, pois geram maior quantidade de produto por área. Em nível nacional, a recuperação de
15 Mha de pastagens, combinada com 4 Mha em sistema iLPF, permitiria uma redução de 2 mil ha a
1,4 Mha de áreas de culturas vegetais (Figura 2). A área de pastagens de boa qualidade9 aumentaria
entre 9,6 Mha e 10,9 Mha, o que significa que cerca de 4 Mha a 5 Mha de pastagens poderiam ser
retirados da produção pecuária. Esse “efeito poupa-terra” permitiria um aumento de, no mínimo,
4,8 Mha nas áreas de florestas e vegetação secundária não florestal, seja em área pública ou privada.
A área de florestas plantadas e manejadas poderia crescer entre 410 mil ha e 550 mil ha.

9

Pastagens de boa qualidade são representadas pela categoria “Pastagens” nas figuras a seguir.
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Milhões de hectares

FIGURA 2. MUDANÇAS NO USO DA TERRA (MILHÕES DE HECTARES)
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Fonte: resultados da pesquisa

PRODUÇÃO EM iLPF
Os sistemas integrados expandiriam predominantemente na forma de sistema de integração Lavoura-Pecuária (iLP), sendo que a integração com produção de soja ocuparia entre 3,2 Mha e 3,4 Mha,
enquanto a integração de pecuária com milho ocuparia entre 269 mil ha e 461 mil ha. Já os sistemas
de iLPF ocupariam cerca de 360 mil ha (Figura 3).

12
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Mil hectares

FIGURA 3. ÁREAS COM SISTEMAS INTEGRADOS NOS CENÁRIOS SIMULADOS (MIL HECTARES)
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Fonte: resultados da pesquisa

IMPACTOS ECONÔMICOS REGIONAIS
CENÁRIO “ÁREAS PRIORITÁRIAS”
A maior parte da recuperação das pastagens seria concentrada na região Nordeste Cerrado. As
áreas recuperadas chegariam a 6,1 Mha nesta região (Figura 4). O Nordeste litorâneo concentraria
o segundo maior nível de recuperação de pastagens, de 3,5 Mha. Assim, o Nordeste como um todo
concentraria mais da metade da recuperação de pastagens. A região Norte, onde se concentra o
bioma Amazônia, teria 570 mil ha de pastagens recuperadas, reflexo da sua participação relativamente
pequena no total de pastagens degradadas.

CENÁRIO “LIVRE ALOCAÇÃO”
As regiões Sudeste e Sul teriam os maiores níveis de adoção dos recursos destinados para recuperação
de pastagens, sendo responsáveis pelo cumprimento de mais da metade da meta em área, sendo 5,2
Mha recuperados no Sudeste e 3,9 Mha no Sul (Figura 4). A região Nordeste Cerrado (MATOPIBA)
recuperaria cerca de 2,7 Mha, enquanto a região Norte viria em quarto lugar, recuperando 1,2 Mha.
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FIGURA 4. MUDANÇAS NO USO DA TERRA NAS REGIÕES DO MODELO (MIL HECTARES)
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manejadas

Áreas Prioritárias

Pastagens
degradadas

Culturas

Pastagens

Florestas
Florestas e
plantadas e áreas naturais
manejadas

Livre Alocação

Fonte: resultados da pesquisa
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MUDANÇAS NO USO DA TERRA
Os diferentes níveis de recuperação de pastagens nos cenários simulados implicam padrões distintos
em relação à redistribuição da área “poupada” via ganhos de produtividade nas pastagens e nos
sistemas integrados. As áreas de cultivo agrícola aumentam na região Sudeste independentemente
do cenário simulado, enquanto, na região Sul, essas áreas aumentam apenas no cenário de livre
alocação dos recursos. Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste Cerrado, a recuperação de
pastagens provoca redução da área de culturas.
Esse resultado está intimamente relacionado com a mudança na área de pastagens de boa qualidade. Nas regiões Sudeste e Sul, estas pastagens aumentam menos do que a área de pastagens
recuperadas, o que significa que parte das pastagens boas é convertida em áreas de culturas ou
em florestas e áreas de vegetação secundária. Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, as áreas de
pastagens de boa qualidade crescem mais do que as áreas de pastagens recuperadas, sendo que
parte das áreas de culturas é convertida para pasto de boa qualidade.
As áreas com vegetação natural e florestas aumentam em termos líquidos em quase todas as regiões,
com destaque para as regiões Sudeste e Sul, enquanto reduzem na região Centro-Oeste. Esses
resultados sugerem que o aumento de produtividade das pastagens diminui a necessidade de áreas
agrícolas na maior parte do território brasileiro, mas leva a uma maior especialização em produção
de culturas vegetais no Sudeste e no Sul e em produção pecuária no Centro-Oeste e no Norte.

DISTRIBUIÇÃO DE iLPF
O sistema de integração soja-pecuária será o predominante e distribuído em maior proporção
nas regiões Sul (entre 1,3 Mha e 1,5 Mha) e Centro-Oeste (entre cerca de 977 mil ha e 994 mil ha)
(Figura 5). A região Norte ocupa o terceiro lugar, com áreas entre 776 mil ha e 792 mil ha. O sistema
integrado à base de produção de milho e pecuária distribui-se mais no Sul (231 mil ha), no Nordeste
Cerrado (143 mil ha) e no Norte (124 mil ha) no cenário de priorização de áreas degradadas. Os
sistemas de integração soja-pecuária-floresta distribuem-se mais nas regiões Sul, Centro-Oeste e
Norte. Entre as regiões em que os sistemas integrados se desenvolvem, a Sudeste é aquela que
tem menor incidência deles.
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Mil hectares

FIGURA 5. ÁREAS COM SISTEMAS INTEGRADOS iLP E iLPF CONFORME OS
CENÁRIOS SIMULADOS NAS REGIÕES DO MODELO (MIL HECTARES)
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Fonte: resultados da pesquisa

RENTABILIDADE
No cenário em que a recuperação de pastagens é realizada de acordo com a vontade dos agentes
econômicos, as regiões Sudeste, Sul e Norte passam a despender maiores volumes de recursos.
Este resultado sugere que as oportunidades de rentabilidade da recuperação de pastagens são mais
favoráveis nestas regiões, e não exatamente nas regiões com maiores níveis de degradação (Tabela 2).
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TABELA 2. GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E ADOÇÃO DE iLPF NAS REGIÕES (R$ MILHÕES)
REGIÕES

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

NORDESTE
CERRADO

CENÁRIO “ÁREAS PRIORITÁRIAS”						

Rec. de pastagens

2.837

4.526

454

987

11.656

10.828

Milho-pecuária

616

201

117

331

–

2

Soja-pecuária

2.363

–

1.755

1.100

–

243

Soja-pecuária-floresta

523

26

232

247

–

32

CENÁRIO "LIVRE ALOCAÇÃO"

Rec. de pastagens

6.374

8.972

964

2.146

3.479

4.751

Milho-pecuária

3.032

190

–

289

–

80

Soja-pecuária

–

19

1.800

1.134

–

105

Soja-pecuária-floresta

544

27

233

247

–

31

Fonte: resultados da pesquisa

RESULTADOS AMBIENTAIS
MAIOR PRODUÇÃO
A reestruturação da produção agropecuária e do uso do solo com a adoção de práticas de baixa
emissão de carbono possibilitaria o aumento de 5% do rebanho bovino sem a necessidade de abertura de novas áreas, passando de 205 milhões de cabeças, em 2009 (Tabela 3), para 216 milhões
de cabeças, após a implementação da recuperação de pastagens e da adoção de iLPF (Tabela 4). A
adoção das metas do Plano ABC proporcionaria, ainda, o aumento da oferta de grãos (soja e milho)
com a adoção de sistemas integrados em áreas degradadas e a expansão da área florestal e de
vegetação natural nas regiões Sul e Sudeste.
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TABELA 3. ALOCAÇÃO DE ÁREA NOS DIFERENTES SISTEMAS PRODUTIVOS E
REBANHO BOVINO NO MOMENTO “PRÉ-ABC” EM CADA REGIÃO

REGIÕES

CULTURAS

PASTAGEM
BOA

PASTAGEM
DEGRADADA

FLORESTAS1 E
ÁREAS NATURAIS

(HECTARES)

REBANHO
(NÚMERO DE CABEÇAS)

Centro-Oeste

14.988

36.510

1.232

33.864

55.500.578

Nordeste Cerrado

8.568

16.472

19.775

74.948

26.403.094

Sudeste

13.778

20.082

8.398

35.065

38.016.674

Sul

19.146

12.077

5.663

12.855

27.904.576

Norte

5.168

32.491

1.834

54.248

47.991.027

Nordeste litorâneo

3.519

2.942

11.317

20.249

9.492.005

TOTAL

65.166

120.575

48.220

231.229

205.307.954

1

Inclui florestas naturais e plantadas
Fonte: resultados da pesquisa

TABELA 4. ALOCAÇÃO DE ÁREA NOS DIFERENTES SISTEMAS PRODUTIVOS E REBANHO BOVINO
NO MOMENTO “PÓS-ABC” EM CADA REGIÃO CONSIDERADA NO PRESENTE TRABALHO,
SEGUNDO AS PREMISSAS DO MODELO ECONÔMICO NO CENÁRIO “LIVRE ALOCAÇÃO”

CULTURAS
REGIÕES

PASTAGEM PASTAGEM
iLPBOA
DEGRADADA MILHO

iLPSOJA

iLPFSOJA

FLORESTAS1
E ÁREAS
NATURAIS

REBANHO
(NÚMERO DE
CABEÇAS)

(HECTARES)

13.616

37.968

402

0

994

98

33.516

55.500.578

Nordeste Cerrado

8.204

18.651

17.053

83

63

14

75.695

30.099.527

Sudeste

14.825

21.069

3.210

79

8

9

38.123

39.917.508

Sul

20.520

11.541

1.712

0

1.514

150

14.304

31.253.125

Norte

4.428

33.321

592

107

792

89

54.412

48.950.848

Nordeste litorâneo

3.570

3.621

10.251

0

0

0

20.584

10.441.206

TOTAL

65.164

126.171

33.220

269

3.371

360

236.634

216.162.791

Centro-Oeste

1

Inclui florestas naturais e plantadas
Fonte: resultados da pesquisa

Considerando os diferentes sistemas produtivos com suas respectivas fontes (fermentação entérica,
excretas bovinas, adubação e aplicação de calcário) e sumidouro de CO2 eq. (armazenamento de
carbono no solo) em todos os municípios analisados, tem-se um saldo líquido de cerca de 30,0 milhões
de t CO2 eq. emitidos para a atmosfera no cenário agropecuário de 2009 (pré-ABC) (Tabela 5). O
fluxo de armazenamento de carbono no solo das pastagens boas existentes no momento pré-ABC
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praticamente neutraliza as emissões de GEE provenientes das pastagens degradadas, restando as
emissões líquidas das áreas agrícolas pelo uso de fertilizantes nitrogenados e calcário.
Esse resultado evidencia o elevado potencial de mitigação e de atingimento das metas de redução
do Plano ABC a partir da recuperação de pastagens no Brasil, uma vez que a conversão de pastagens degradadas em pastagens de boa qualidade é capaz de reverter as emissões do sistema de
produção de bovinos de positivas para negativas.
TABELA 5. BALANÇO DE EMISSÕES DE GEE DA AGROPECUÁRIA NO MOMENTO
“PRÉ-ABC” POR REGIÃO NO CENÁRIO “LIVRE ALOCAÇÃO”

REGIÃO

EMISSÃO ANUAL (t CO2 EQ.)1
CULTURAS

PASTAGEM BOA

PASTAGEM DEGRADADA

Centro-Oeste

1.607.359

-35.299.085

3.349.220

Nordeste Cerrado

2.519.865

-20.605.259

45.412.378

Sudeste

4.032.650

-14.242.212

21.807.301

Sul

4.014.915

-334.216

15.277.944

Norte

1.090.097

-31.908.970

4.733.588

Nordeste litorâneo

2.310.001

-1.210.059

27.014.178

TOTAL

15.574.888

-103.599.800

117.594.610

1

Sinais negativos significam sequestro de emissões
Fonte: resultados da pesquisa

No momento pós-ABC, o setor agropecuário torna-se um sumidouro de carbono capaz de remover
20,5 milhões de t CO2 eq. ao ano (Tabela 6). Isso acontece porque essas tecnologias acarretam um
aumento significativo do carbono armazenado no solo, possibilitando uma produção de alimentos
neutros em carbono e com adicional fluxo de carbono estocado no solo.
Desse balanço total de remoções do setor, o fluxo de remoção de carbono no solo dos sistemas
integrados responde por 10,7 milhões de t CO2 eq. e dos pastos bem manejados por 123,0 milhões
de t CO2 eq., enquanto as áreas de culturas emitem cerca de 16,4 milhões de t CO2 eq. e a pecuária
sobre pastagens degradadas remanescentes emite 96,8 milhões de t CO2 eq.
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TABELA 6. BALANÇO DE EMISSÕES DE GEE DA AGROPECUÁRIA NO MOMENTO
“PÓS-ABC” POR REGIÃO NO CENÁRIO “LIVRE ALOCAÇÃO”
EMISSÃO ANUAL1
REGIÕES

CULTURAS

PASTAGEM
BOA

PASTAGEM
DEGRADADA

iLP MILHOPECUÁRIA

iLP SOJAPECUÁRIA

iLPF SOJA-PECUÁRIAFLORESTA

(t CO2 EQ.)

Centro-Oeste

1.538.647 -42.029.470

1.145.122

0

-2.828.566

-212.922

Nordeste Cerrado

2.457.615 -31.516.265

49.659.936

-221.971

-168.212

-28.189

Sudeste

4.395.592 -11.739.817

9.199.952

-221.555

-23.216

-18.205

4.603.948

5.011.631

0

-3.993.469

-285.309

1.703.242

-295.460

-2.195.936

-184.272

30.042.137

0

0

0

-738.987

-9.209.400

-728.897

Sul
Norte

Nordeste litorâneo 2.344.034
TOTAL

4.232.781

1.066.915 -35.127.650
-6.835.978

16.406.751 -123.016.399 96.762.020

1

Sinais negativos significam sequestro de emissões
Fonte: resultados da pesquisa

BALANÇO DE EMISSÕES
Na comparação das emissões da agropecuária entre os momentos pré-ABC e pós-ABC no cenário de
livre alocação dos recursos do Programa ABC, as emissões de culturas solteiras aumentaram em 0,8
milhão de t CO2 eq., uma vez que a área total de culturas cresceu ligeiramente após a implementação
das metas do Plano ABC em regiões intensivas em emissões na agricultura, como o Sudeste e o Sul,
e assumiu-se que não houve expansão da área de plantio direto (Tabela 7).
Por outro lado, a recuperação de pastagens gerou uma redução nas emissões de 40,2 milhões de t
CO2 eq., sendo 19,4, milhões de t CO2 eq. provenientes da expansão das pastagens de boa qualidade
e 20,8 milhões de t CO2 eq. advindos da redução da área de pastagens degradadas.
Considerando que a meta de redução de emissões via recuperação de pastagens, pelo texto original
do Plano ABC, é de 83 milhões a 104 milhões de t CO2 eq. no intervalo de 2010 a 2020, quando
atingida a recuperação de 15 Mha, os 40,2 milhões de t CO2 eq. reduzidos naquele ano representariam
cerca de 39% a 48% da meta prevista para todo o período de implementação do Plano.
Os sistemas integrados, em conjunto, seriam responsáveis por uma redução nas emissões anuais da
ordem de 10,7 milhões de t CO2 eq. de acordo com as projeções do modelo. Isso representa 48%
a 59% da meta total de redução nas emissões previstas no texto original do Plano ABC via sistemas
integrados, planejada para atingir entre 18,0 milhões e 22,0 milhões de t CO2 eq.
Considerando o diferencial do balanço de emissões entre os momentos “pré-ABC” e “pós-ABC”, o
total de redução de emissões alcançaria 50,1 milhões de t CO2 eq. Este valor representa entre 31%
e 37% da meta total de redução de emissões do Plano ABC como um todo, prevista, em seu texto
original, em 133,9 milhões a 162,9 milhões de t CO2 eq.

20
Sumario_ABC_QuintoEUltimo.indd 20

22/09/17 17:41

Impactos econômicos e ambientais do Plano ABC

TABELA 7. VARIAÇÃO NO BALANÇO DE EMISSÕES DE GEE COM A ADOÇÃO DA
RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS E DOS SISTEMAS INTEGRADOS (EMISSÕES EM “PÓSABC” MENOS EMISSÕES EM “PRÉ-ABC”) POR REGIÃO E POR SISTEMA PRODUTIVO
VARIAÇÃO NO BALANÇO DE EMISSÕES DE GEE1
REGIÃO

CULTURAS

PASTAGEM
BOA

PASTAGEM
DEGRADADA

iLP-MILHO

iLP-SOJA

iLPF-SOJA

(t CO2 EQ.)

Centro-Oeste

-68.712

-6.730.385

-2.204.098

0

-2.828.566

-212.922

Nordeste Cerrado

-62.250

-10.911.007

4.247.558

-221.971

-168.212

-28.189

Sudeste

362.942

2.502.395

-12.607.349

-221.555

-23.216

-18.205

Sul

589.033

4.566.997

-10.266.313

0

-3.993.469

-285.309

Norte

-23.182

-3.218.680

-3.030.346

-295.460

-2.195.936

-184.272

Nordeste litorâneo

34.033

-5.625.919

3.027.959

0

0

0

TOTAL

831.863

-19.416.599 -20.832.590

-738.987

-9.209.400

-728.897

1

Sinais negativos significam redução no balanço de emissões
Fonte: resultados da pesquisa

FLORESTAS
O potencial de acúmulo de carbono pela expansão das áreas de florestas plantadas e pela liberação
de áreas para recomposição florestal e de vegetação natural atinge entre 1,7 bilhão e 1,9 bilhão de t
CO2 eq. (Tabela 8). Esse estoque pode passar de 72,0 bilhões para 73,7 bilhões de t CO2 eq. quando
se utiliza um coeficiente único de carbono na vegetação para todas as regiões.
As regiões Sudeste e Sul seriam as que mais contribuiriam para esse acúmulo de carbono, enquanto o
Centro-Oeste traria uma contribuição negativa. Utilizando coeficientes regionalizados de carbono na
vegetação, a perda de carbono no Centro-Oeste torna-se bem mais pronunciada; contudo, Sudeste,
Nordeste e Norte passam a contribuir de forma bem mais expressiva no acúmulo de carbono na
biomassa vegetal.
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TABELA 8. ESTOQUES DE CARBONO NA BIOMASSA FLORESTAL E NA VEGETAÇÃO NATURAL NOS
MOMENTOS “PRÉ-ABC” E “PÓS-ABC”, VARIAÇÃO DOS ESTOQUES ENTRE ESTES DOIS MOMENTOS NO
CENÁRIO “LIVRE ALOCAÇÃO” CALCULADA POR DOIS MÉTODOS ALTERNATIVOS E VARIAÇÃO NO ESTOQUE
DE CARBONO NO CENÁRIO “ÁREAS PRIORITÁRIAS” CALCULADA POR UM DOS MÉTODOS (EM MIL t CO2 EQ.)
MÉTODO DE COEFICIENTE ÚNICO DE CARBONO

REGIÃO

ESTOQUE DE
CARBONO
INICIAL

ESTOQUE DE
CARBONO FINAL

VARIAÇÃO NO
ESTOQUE DE
CARBONO

COEFICIENTES DE PLEVIN ET AL. (2015)
VARIAÇÃO NO ESTOQUE
DE CARBONO
CENÁRIO “ÁREAS
PRIORITÁRIAS”

CENÁRIO “LIVRE ALOCAÇÃO”
(MIL t CO2 EQ.)

Centro-Oeste

10.542.553

10.434.326

-108.227

-592.315

-154.453

Nordeste Cerrado

23.332.641

23.565.382

232.741

86.199

335.028

Sudeste

10.916.410

11.868.357

951.947

1.420.890

528.435

Sul

4.001.916

4.453.139

451.223

256.988

124.150

Norte

16.888.467

16.939.432

50.966

336.767

76.558

Nordeste

6.304.014

6.408.243

104.229

410.519

1.414.351

TOTAL

71.986.001

73.668.880

1.682.879

1.919.048

2.324.069

Fonte: resultados da pesquisa

A partir do método de coeficientes de carbono regionalizados, foi possível calcular e comparar os
números do cenário “Áreas Prioritárias” com os do cenário “Livre Alocação”, de forma a identificar
se há potencial de ganhos ambientais diferenciados entre eles. Os resultados indicam que, no
cenário “Áreas Prioritárias”, haveria um potencial bem mais expressivo de acúmulo do carbono da
biomassa florestal e das áreas de vegetação natural nas regiões com maior nível de degradação de
pastagens antes da implementação do Plano ABC, ou seja, Nordeste (litorâneo) e Nordeste Cerrado
(MATOPIBA). As demais regiões teriam potencial de acúmulo de emissões bem menor do que no
cenário “Livre Alocação”, contudo a perda de estoque de carbono no Centro-Oeste é bem menor
no cenário “Áreas Prioritárias”. No total, o aumento do estoque de carbono nas áreas de vegetação
natural e florestais no País é maior quando a recuperação de pastagens é priorizada nas regiões com
maior incidência de pastos degradados do que sob a livre alocação dos recursos do Programa ABC.
Ainda em se tratando de emissões evitadas do setor agropecuário no cenário “Livre Alocação”, considerando os 1.035 municípios que captaram recursos do Programa ABC na safra 2015/16, a Figura
7 apresenta como seria a distribuição geográfica da diferença do balanço de CO2 eq. nos sistemas
produtivos entre os momentos “pré-ABC” e “pós-ABC” assumindo que os resultados regionais
do modelo econômico se distribuíssem nesses municípios. As áreas agropecuárias tornam-se, em
grande parte, sumidouros importantes de carbono, sobretudo armazenado no solo, com destaque
para o oeste baiano e o mineiro, a região Centro-Oeste, o sudeste paraense, os estados do Acre e
de Rondônia e, de forma mais pulverizada, os estados da região Sudeste, chegando a uma redução
em emissão de quase 1,4 milhão de t CO2 eq. em alguns municípios destas áreas.
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FIGURA 7. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS EMISSÕES EVITADAS DE GEE ENTRE OS MOMENTOS “PRÉ-ABC”
E “PÓS-ABC” NOS MUNICÍPIOS QUE CAPTARAM RECURSOS DO PROGRAMA ABC NA SAFRA 2015/16

Fonte: resultados da pesquisa

Considerando a distribuição espacial das mudanças no estoque de carbono em florestas e áreas
naturais no cenário “Livre Alocação”, o aumento destas áreas estimado pelo modelo econômico na
maior parte do País indica que a quantidade de CO2 eq. armazenada na biomassa poderia crescer
em até 55 milhões de t CO2 eq. em algumas regiões do Brasil (Figura 8).
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FIGURA 8. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS EMISSÕES EVITADAS DE GEE POR CONTA DAS MUDANÇAS
NAS ÁREAS FLORESTAIS E DE VEGETAÇÃO NATURAL ENTRE OS MOMENTOS “PRÉ-ABC” E “PÓSABC” NOS MUNICÍPIOS QUE CAPTARAM RECURSOS DO PROGRAMA ABC NA SAFRA 2015/16

Fonte: resultados da pesquisa

A manutenção de florestas e vegetação natural, em conjunto com tecnologias de baixo carbono,
proporciona cobenefícios ambientais, econômicos e sociais relevantes para a sociedade em geral.
A redução na pressão para a abertura de novas áreas é sinérgica com o papel estratégico da recomposição e da manutenção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e das Reservas Legais (RLs)
nas propriedades rurais, preconizadas pelo Código Florestal. Por fim, esses benefícios podem se
tornar um ativo interessante para a entrada em novos mercados consumidores preocupados com as
questões climática e ambiental, como os mercados europeu e norte-americano, agregando serviços
e valores ambientais ao produto agropecuário brasileiro.

24
Sumario_ABC_QuintoEUltimo.indd 24

22/09/17 17:41

Impactos econômicos e ambientais do Plano ABC

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Os resultados aqui encontrados contribuem com uma primeira projeção dos impactos econômicos e
ambientais do Plano e do Programa ABC. Como tal, revelam os potenciais benefícios da agricultura
de baixa emissão de carbono para o País, seja na intensificação da produção com redução da pressão
sobre os recursos naturais, seja nos desdobramentos econômicos positivos para a sociedade e no
baixo custo agregado dessas políticas. Como tal, permitem concluir que as tecnologias do Plano
ABC devem ser fomentadas e expandidas na agropecuária brasileira, com vistas a contribuir para a
sustentabilidade do agronegócio brasileiro e a segurança alimentar futura da sociedade.
Considerando o atual ritmo de adoção dos recursos do Programa ABC e os benefícios econômicos
e ambientais identificados no presente estudo, recomenda-se:

nnrever o Programa ABC no sentido de estimular a adoção do crédito para tecnologias de baixa

emissão de carbono, considerando que as metas traçadas para o Plano ABC não serão atingidas
via crédito do Programa ABC se considerado o ritmo atual de adoção;

nnexpandir o financiamento da recuperação de pastagens degradadas para outras linhas de crédito
oficiais, dado o elevado potencial de redução de emissões dessa prática;

nnavaliar e monitorar a adoção das práticas de agricultura de baixa emissão de carbono que não
são financiadas via crédito agrícola oficial; e

nnrever o conceito de áreas prioritárias no sentido de considerar os desafios econômicos e os

potenciais benefícios ambientais associados à recuperação de pastagens nas diferentes regiões
do País.

Por fim, vale destacar que a livre alocação dos recursos do Programa ABC, sem um esforço de
direcionamento para as áreas prioritárias, aumenta o potencial de ganhos econômicos das práticas
de baixa emissão de carbono na agropecuária e, portanto, as chances de adoção pelos agropecuaristas. Os ganhos ambientais, porém, tendem a ser maiores se os recursos forem direcionados
às áreas prioritárias. Desta forma, é preciso conciliar o desafio de tornar a agropecuária brasileira
mais resiliente e sustentável ambientalmente com a necessidade de se garantir a sustentabilidade
econômica da produção. Nesse sentido, a adoção das tecnologias do Plano ABC primeiramente nas
regiões com maior chance de sucesso econômico pode contribuir para o aprendizado, o domínio e
o aprimoramento destas tecnologias, o que, posteriormente, pode reduzir os riscos de adoção nas
áreas mais degradadas e com maior potencial de benefícios ambientais.
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