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RESUMO 

A mudança climática é um fenômeno global decorrente da emissão de gases de 

efeito estufa. Nesse contexto, o Brasil assinou o Acordo de Paris em 2016, se 

comprometendo a diminuir essas emissões por meio de sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC): metas nacionais para mitigar os efeitos da 

mudança do clima, que devem ser cumpridas até 2030. Dentre essas metas, o 

Brasil se comprometeu, até 2030, restaurar e reflorestar para múltiplos usos, 12 

milhões de hectares de florestas. Os estabelecimentos rurais podem ser 

fundamentais para o Brasil atingir esse objetivo, ao promoverem a recuperação 

florestal em suas áreas. Mas necessitam de políticas públicas, como os créditos 

rurais para viabilizar essa ação. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar 

programas e características dos beneficiários que contrataram financiamentos para 

recuperação florestal no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural para o 

período 2013-2019. Os dados foram obtidos a partir da Matriz de Dados do Crédito 

Rural (MDCR) do Banco Central do Brasil, a fim de determinar os programas 

acessados e o gênero e faixa etária dos contratantes de crédito. Os resultados 

mostraram que a maioria dos beneficiários dos créditos para fins de recuperação 

florestal eram do sexo masculino (78,69%) e da faixa etária entre 30 e 60 anos. Os 

programas de crédito acessados foram o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), Programa para Redução da Emissão de Gases de 

Efeito Estuda na Agricultura (Programa ABC) e o Programa de Financiamento em 

Apoio à Agricultura de Baixo Carbono (FNO-ABC). Estes programas e seus 

respectivos subprogramas, voltados à sustentabilidade e meio ambiente, foram 

acessados por 21.574 contratos, totalizando R$ 4,75 bilhões. São valores baixos e 

insuficientes para o Brasil cumprir as metas de restauração e reflorestamento. É 

necessário melhorar o acesso e a divulgação das linhas de crédito; atualizar ou criar 

linhas de financiamento mais atrativas economicamente; aumentar os recursos 

disponibilizados no SNCR; criar e fortalecer escritórios de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) públicos para atuar de acordo com a realidade local e 

especificidades do beneficiário, principalmente se for mulher ou jovem. A MCDR 

precisa aperfeiçoar os dados fornecidos e ter maior transparência sobre a utilização 

dos créditos contratados. 

Palavras-chave: Recuperação florestal; Crédito rural; Mudança climática 



 

ABSTRACT 

Climate change is a global phenomenon resulting from the emission of greenhouse 

gases. In this context, Brazil signed the Paris Agreement in 2016, committing itself to 

reduce these emissions through its Nationally Determined Contributions (NDC): 

national targets that aims to mitigate the effects of climate change that must be met 

by 2030. Among these goals, Brazil committed itself, by 2030, to restore and 

reforest, for multiple uses, 12 million hectares of forests. Rural establishments may 

be fundamental for Brazil to achieve this objective, by promoting forest recovery in its 

areas, but they need public policies, such as rural credits, to make this action 

achieavable. In this sense, the objective of this study was to identify programs and 

characteristics of the beneficiaries who contracted financing for forest recovery under 

the National Agricultural Credit System (SNCR) for the period 2013-2019. The data 

were obtained from the Rural Credit Data Matrix (MDCR) of the Central Bank of 

Brazil, in order to determine which programs were accessed and the credit 

contractor gender and age group. The results showed that the majority of the 

beneficiaries of the credits for forest recovery were male (78.69%) and aged 

between 30 and 60 years. The credit programs accessed were the National Program 

for the Strengthening of Family Farming (Pronaf), the Program of Low Carbon 

Agriculture (Programa ABC) and the Financing Program in Support of Low Carbon 

Agriculture (FNO-ABC). These programs and their respective subprograms, focused 

on sustainability and the environment, were accessed by 21,574 contracts, totaling 

R$ 4.75 billion. These are low values, and not enough for Brazil to comply the goals 

of the Paris Agreement: restoring and reforesting. It is necessary to improve access 

and dissemination; update or create more economically attractive lines of finance; 

increase the resources made available for the SNCR; create and strengthen public 

Technical Assistance and Rural Extension (ATER) offices to act in accordance with 

the local reality and specificities of the beneficiary, especially if it is a woman or 

young person. MCDR needs to improve the data provided and be more transparent 

about the use of contracted credits. 
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1 INTRODUÇÃO 

  Diante do fenômeno global de mudança climática, impulsionada pela emissão 

de Gases de Efeito Estufa (GEE), os estabelecimentos rurais podem se destacar 

negativamente ou positivamente, contribuindo para o aumento ou diminuição dessas 

emissões. O Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2017, possui 5.073.324 

estabelecimentos, ocupando uma área total de 351.289.816 hectares, e na sua 

maior parte por pastagens (45%), seguido de mata/floresta (29%), lavouras (18%) e 

8% por outros (IBGE, 2019a). Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e 

Remoções de Gases de Efeito Estufa – SEEG, em 2018, no Brasil, a agropecuária 

(que inclui as pastagens e lavouras) foi responsável por 25% do total de 492 Mt de 

CO2e (t) GWP-AR5 emitidos para a atmosfera (SEEG, 2019).  

  A emissão de GEE está intimamente relacionada com a mudança do clima 

cujas informações e atualizações de emissão e suas consequências são realizadas 

pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), criado pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente). Segundo dados do Quinto Relatório 

de Avaliação do IPCC, os propulsores da mudança climática são os gases de efeito 

estufa, aerossóis antrópicos e mudança do uso do solo, particularmente o 

desmatamento (STOCKER et al., 2013), o que requerem medidas de mitigação 

destes efeitos.  

Na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009, 

conhecida como COP 15, o Brasil assumiu compromisso nacional voluntário para 

reduzir a emissão de GEE, por meio de medidas mitigadoras, e para atingir esse 

objetivo, instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (SILVA; 

SAMBUICHI, 2016). O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento 

dessa política, que visa direcionar recursos para projetos, estudos e 

empreendimentos que visem à mitigação da mudança climática (BRASIL, 2018a). A 

partir desses recursos, a PNMC prevê planos de ação para a prevenção e controle 

do desmatamento nos biomas (Amazônia e Cerrado), planos setoriais para a 

Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura - 

Plano ABC e de Redução de Emissões da Siderurgia (BRASIL, 2018a). Outras 
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políticas públicas foram criadas com o propósito de mitigação e adaptação aos 

efeitos da mudança do clima, como o Plano Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa – PLANAVEG e a Política Agrícola para Florestas Plantadas – 

PAFP (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2014a). 

As políticas públicas possuem potencial para incentivar que proprietários 

rurais possam obter ao mesmo tempo retorno econômico resultante de suas 

atividades e contribuir com a baixa emissão de carbono, proteção da vegetação 

nativa e recuperação de solos degradados, por meio de mecanismos financeiros 

como empréstimos bancários e compensações ambientais (BRASIL, 2012; BRASIL, 

2017a).  

Nessa perspectiva, os financiamentos florestais disponibilizam recursos 

financeiros por meio de projetos que demonstrem ser viáveis econômica e 

financeiramente de medidas que visam à mitigação dos impactos de mudança 

climática por meio de modificação no uso do solo direcionada à diversificação da 

produção que podem promover aumento de empregos rurais e a consequente 

diminuição do êxodo rural, bem como a preservação e recuperação florestal. Os 

financiamentos florestais podem ser aplicados entre outras, em atividades como a 

silvicultura, o manejo florestal, a recuperação de áreas de preservação permanente 

(APP) e reserva legal (RL) e a implementação de sistemas agroflorestais e 

silvipastoris (SFB, 2016). 

O PLANAVEG visa a recuperação de vegetação nativa em áreas de APP, RL 

e áreas degradadas com baixa produtividade agrícola, como parte de medidas de 

mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática por meio do sequestro de 

carbono e redução de emissões de GEE com a utilização de melhores técnicas 

agropecuárias e silviculturais (BRASIL, 2017a). Esse plano é uma resposta ao 

compromisso assumido pelo Brasil em 2016 no Âmbito do Acordo de Paris em 

recuperar 12 milhões de hectares de florestas para múltiplo uso até 2030. O 

PLANAVEG também incentiva a conservação da biodiversidade brasileira, prevê a 

criação de 112.000 a 191.000 empregos rurais diretos, a diversificação da renda de 

proprietários rurais, entre outros. Para implementar essas ações de recuperação da 

vegetação nativa, esse plano prevê mecanismos financeiros como empréstimos 

bancários, compensações ambientais e isenções fiscais (BRASIL, 2017a).  



 17 

Em relação às florestas plantadas, a PAFP foi definida para promover a 

mitigação desses efeitos por meio de uma economia de baixo carbono, e 

concomitantemente incentivar “a produção de bens e serviços florestais para o 

desenvolvimento social e econômico do país” (BRASIL, 2014a). Essa política visa, 

entre outros objetivos, aumentar a produção e produtividade das florestas plantadas, 

diminuir a pressão sobre as florestas nativas e melhorar a renda e a qualidade de 

vida no meio rural, em pequenas e médias propriedades rurais. A PAFP foi 

fundamental para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas 

Plantadas (PNDF), que tem como Meta Nacional Florestal plantar mais de 2 milhões 

de hectares de florestas comerciais até 2030. O setor de florestas comerciais 

“impulsiona a economia nacional com um Produto Interno Bruto (PIB) setorial de R$ 

86,6 bilhões, representando 1,3% do PIB brasileiro e 6,9% do PIB industrial” (IBA, 

2019, p. 16) e gerou 513 mil empregos diretos em 2018 (IBA, 2019). As florestas 

plantadas contribuem para a redução na pressão sobre florestas naturais, a 

restauração de ecossistemas, o armazenamento de carbono, o refúgio e corredor de 

passagem para a fauna, entre outros (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017).  

O Censo Agropecuário de 2017 publicou que de todos os estabelecimentos 

rurais no Brasil, apenas 15% obtiveram financiamento, concentrados em sua 

maioria para fins de investimento (49%) e custeio (38%), sendo que 53% dos 

estabelecimentos obtiveram financiamento do governo, concentrados nos 

programas PRONAF (76,62%) (IBGE, 2019a). Esse censo, no entanto, não 

possibilita identificar e quantificar quais desses financiamentos foram destinados ao 

setor florestal no Brasil.  

Uma outra possiblidade de se obter informações sobre os financiamentos é 

por meio da Matriz de Dados do Crédito Rural (MDCR), vinculada ao Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), na qual é possível ter acesso aos contratos e 

valores dos financiamentos (BCB, 2020a). A maioria dos estudos nos quais este 

banco de dados foi usado analisou o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) (FOSSÁ; BADALOTTI; TONEZER, 2018; BACCARIN; 

OLIVEIRA, 2021), entretanto não foram identificadas pesquisas que abordam a 

recuperação florestal. Dessa forma, um estudo utilizando a MDCR na perspectiva de 

identificar programas e características dos beneficiários poderá contribuir para 

políticas públicas que prezem pela diminuição da mudança climática, aumento do 
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sequestro de carbono, recuperação florestal e geração de renda para a população. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os financiamentos florestais para fins de recuperação florestal, 

contratados no Brasil, no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR no 

período 2013-2019. 

2.2 Objetivos Específicos  

• Caracterizar os beneficiários dos financiamentos contratados no SNCR; 

• Identificar os programas e subprogramas de financiamento acessados 

para fins de recuperação florestal no SNCR; 

• Caracterizar os beneficiários dos financiamentos de recuperação florestal 

no SNCR; 

• Analisar o potencial dos financiamentos de recuperação florestal 

contratados no SNCR para a recuperação de 12 milhões de hectares de 

florestas no Brasil até 2030. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Mudança do clima  

Em 2013, em seu quinto ciclo de avaliação, o IPCC divulgou em seu relatório 

que a mudança climática seria um fenômeno real e principalmente causada por 

atividades antrópicas, por meio de análises das mudanças de temperatura, ciclo da 

água, nível do mar e ciclos do carbono e biogeoquímicos (STOCKER et al., 2013). 

As análises utilizadas pelo IPCC são baseadas em observações do sistema 

climático por meio de medições físicas e biogeoquímicas e de sensoriamento 

remoto (estações terrestres e satélites); além de utilizar arquivos de informações 

paleoclimáticas para se ter maior alcance cronológico (STOCKER et al., 2013).  

O Brasil também tem um Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), 

que divulgou em seu primeiro relatório nacional em 2013 que a mudança climática 

acarretará em um aumento na temperatura global em dois graus nos próximos anos, 

o que causaria desequilíbrios nos ecossistemas, com alteração nos padrões de 

chuva e temperatura, ocorrência de eventos climáticos extremos em todas as 

regiões do planeta (PBMC, 2013). O PBMC exemplifica, no Brasil, o furacão 

Catarina (que ocorreu em 2004) e a maior frequência de chuvas intensas no 

Sul/Sudeste nos últimos 50 anos como eventos climáticos extremos decorrentes de 

mudanças climáticas (PBMC, 2013). 

O meio urbano abrange mais da metade da população mundial e concentra a 

maioria das atividades econômicas, mas é vulnerável à mudança climática, como o 

aumento de temperatura e nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de 

água e alimentos, acidificação dos oceanos, além de eventos extremos, mas os 

impactos deverão ocorrer em diferentes escalas, de acordo com características e 

vulnerabilidades de cada região (PBMC, 2016). De acordo com o PBMC (2016) as 

áreas urbanas precisam se organizar frente aos desafios e atuar em função da 

mitigação e adaptação em ações de curto e de longo prazo, que envolva a 

manutenção do ecossistema, que por sua vez garante serviços como: 

provisionamento de água potável, regulação de eventos extremos, clima local, 

qualidade do ar, sequestro de carbono, tratamento da água, controle biológico; e 

prevenção da erosão. 
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Em relação à área rural, o PBMC (2013) alerta que o setor agropecuário 

também será afetado pelo aumento de temperatura, com o crescimento da 

evapotranspiração, aumento na deficiência hídrica e, para Dias (2018), também 

ocorrerá a redução da duração de ciclo de culturas, mudanças nas populações de 

pragas e aceleração da mineralização nos solos. Beddington et al. (2012) alertam 

que a mudança climática irá variar de acordo com regiões geográficas, dificultando o 

planejamento e manejo da produção por partes dos agricultores, que terão que lidar 

com a perda de colheitas frente à tempestades e pragas, além da mudança do 

padrão do clima. 

Diante desse cenário, Dias (2018) adverte a necessidade de se conhecer a 

ecofisiologia vegetal, ou seja, os fatores edáficos e climáticos que podem influenciar 

o crescimento e desenvolvimento das plantas, já que a escassez de água, por 

exemplo, pode provocar alterações em diversos fenômenos fisiológicos, como o 

crescimento, desenvolvimento e produção de uma cultura. O autor ainda afirma que 

plantas submetidas a algum tipo de estresse podem produzir etileno, fitormônio que 

induz a respostas fisiológicas como abscisão foliar e senescência vegetal, o que 

pode ocasionar instabilidade na produção de alimentos. As possíveis consequências 

de mudança climática para a agricultura são: a migração das culturas tropicais para 

as áreas ao sul do Brasil ou de maiores altitudes; a diminuição de culturas de clima 

temperado no país; expansão da cultura de café e cana-de-açúcar para áreas de 

maiores latitudes e redução de áreas de cultivo de milho, arroz, feijão, algodão e 

girassol na região Nordeste (EMBRAPA, 2008; PBMC, 2013).  

A produção de alimentos é suscetível e sensível à mudança climática, já que 

cenários apontam a redução de 25% na produção mundial dos principais grãos até 

o ano de 2050, principalmente nas áreas afetadas pela degradação do solo, 

estresse hídrico e desertificação, embora estima-se que há a necessidade de dobrar 

a produtividade para alimentar uma população de nove bilhões de pessoas 

(BEDDINGTON et al., 2012; GUERRA; ROCHA; NODARI, 2015). No Brasil, essa 

perda de produção de alimentos chegaria a R$ 14 bilhões até 2070, de acordo com 

Marengo (2014) e estimativas do PBMC (2013) preveem a redução de 11 milhões 

de hectares de áreas cultiváveis até 2030 devido à mudança climática, 

consequentemente, alguns alimentos sofrerão variações em seu preço, como o 

arroz, feijão, milho, café e mandioca, afetando o seu acesso às populações mais 
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pobres e que dependem da produção de subsistência (PBMC, 2013; MARENGO, 

2014).  

3.1.1 Acordo de Paris 

Diante dos desafios impostos pela mudança climática ao planeta, que 

ameaça os ecossistemas, a alteração nos padrões de temperatura e chuva e a 

produção de alimentos, foi realizado em Paris, em 2015, a 21ª Conferência das 

Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP-11). A 

COP-21 propôs um novo acordo internacional sobre o clima, denominado Acordo de 

Paris, que tem como objetivo principal reforçar a resposta global às consequências 

da mudança climática, em um contexto de desenvolvimento sustentável e esforços 

para erradicar a pobreza (ONU, 2015). O artigo 2o desse acordo prevê que os 

países signatários se comprometem a: 

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C 
acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento 
da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo 
que isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças 
climáticas;  
(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das 
mudanças climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento 
de baixas emissões de gases de efeito estufa, de uma forma que não 

ameace a produção de alimentos;  
(c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas 
emissões de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao 
clima. (ONU, 2015, p. 26) 

 

O diferencial do Acordo de Paris, é que pela primeira vez, cada país teve que 

assumir um compromisso de reduzir as emissões, denominada de Contribuição 

Nacionalmente Determinada - NDC (medidas mitigadoras domésticas e locais), para 

reduzir a emissão de gases de efeito estufa, em uma abordagem bottom-up (ONU, 

2015). Esse acordo reconheceu as diferenças entre as 195 partes da UNFCCC e 

pela União Europeia, em que países desenvolvidos teriam um papel de liderança, 

com maiores condições de assumir metas de redução de emissão absoluta em 

relação aos países em desenvolvimento, que devem levar em consideração as suas 

circunstâncias particulares (ONU, 2015).  

Para atingir essas metas, o acordo prevê a necessidade de financiamentos 

climáticos, e determinou que os países desenvolvidos devem investir US$ 100 
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bilhões por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação em 

países em desenvolvimento (ONU, 2015). O Acordo de Paris determinou que esse 

dinheiro investido deverá ser operado pelo Fundo Verde para o Clima (GCF) e o 

Fundo Global para o Meio Ambiente. O GCF é o maior fundo climático multilateral 

de financiamento do mundo, que aloca capital para ações de mitigação e adaptação 

e canaliza suas ações para os países em desenvolvimento, para financiamentos 

públicos e privados (GCF, 2020). 

 As partes que assinaram o Acordo de Paris se comprometeram a alcançar 

um equilíbrio entre as emissões antrópicas e a conservação e aprimoramento dos 

sumidouros e reservatórios de GEE, incluindo as florestas. Para que tais metas 

sejam alcançadas, o artigo 5o do acordo determina que ocorra abordagens políticas 

e incentivos para as atividades que reduzam a emissão, como a diminuição do 

desmatamento e degradação florestal e a conservação e o manejo de florestas 

(ressaltando a importância das florestas para o sequestro de carbono), por meio de 

abordagens de mitigação e adaptação (ONU, 2015).  

São necessárias medidas de mitigação para diminuir os efeitos da mudança 

climática, para assim preservar a segurança alimentar e nutricional da população 

brasileira, os serviços ecossistêmicos, os recursos hídricos, as reservas legais e 

áreas de preservação ambiental. Uma das medidas é reabilitar milhões de hectares 

de terra degradada, que segundo Bustamante et al (2019), existem cerca de 2 

bilhões de hectares de solos degradados em todo o planeta.  

3.1.2 O Brasil no Acordo de Paris  

Antes da realização da COP-21 em 2015, as Partes integrante da UNFCCC 

se comprometeram a apresentar a sua Pretendida Contribuição Nacionalmente 

Determinada (iNDC), inclusive o Brasil, que teve uma abordagem voltada não 

apenas para a mitigação, mas também para ações de adaptação e meios de 

implementação, entendendo que o cumprimento desse acordo exigiria esforços não 

apenas do Governo Federal, mas também dos governos locais e da população 

brasileira (BRASIL, 2015a). O documento apresentado pelo Brasil ainda acrescenta 

que as políticas, medidas e ações serão respaldadas por políticas já existentes no 

país, como a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), a Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012), a Lei do Sistema Nacional de 
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Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000) e de legislações e instrumentos a elas 

relacionadas (BRASIL, 2015a).  

A iNDC brasileira, em relação à ação de mitigação, comprometeu a reduzir as 

emissões de GEE em 37% até 2025 e 43% até 2030, em relação aos níveis de 

2005, por meio da medição do Potencial de Aquecimento Global (GWP-100), que 

contabiliza tanto a emissão antrópica quanto a remoção de GEE da atmosfera. O 

Governo brasileiro prevê a utilização de mecanismos de mercado, que é a 

possibilidade de transferir resultados de mitigação para outras Partes, mediante 

consentimento prévio do Governo Federal e dos convênios estabelecidos no Acordo 

de Paris (BRASIL, 2015a).  

Em relação às medidas de adaptação, o Governo brasileiro entende que são 

ações que visam suprir serviços ecossistêmicos e diminuir as vulnerabilidades de 

populações, ecossistemas, infraestrutura e sistemas de produção dos impactos da 

mudança do clima (BRASIL, 2015). O Plano Nacional de Adaptação (PNA) é a 

política pública citada no documento norteadora das ações de adaptação, instituída 

posteriormente, por meio da Portaria n° 150 de 10 de maio de 2016, com os 

seguintes objetivos:  

I - Orientar a ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico 
e tradicional apoiando a produção, gestão e disseminação de informação 
sobre o risco associado à mudança do clima, e o desenvolvimento de 
medidas de capacitação de entes do governo e da sociedade em geral; 
II - Promover a coordenação e cooperação entre órgãos públicos para 
gestão do risco associado à mudança do clima, por meio de processos 
participativos com a sociedade, visando à melhoria contínua das ações 
para a gestão do risco associado à mudança do clima; e 
III - Identificar e propor medidas para promover a adaptação e a redução do 
risco associado à mudança do clima. (BRASIL, 2016a, p. 6) 

 

O Plano considerou onze estratégias e temáticas: agricultura; biodiversidade 

e ecossistemas; cidades; desastres naturais; indústria e mineração; infraestrutura 

(energia, transportes e mobilidade urbana); povos e populações vulneráveis; 

recursos hídricos; saúde; segurança alimentar e nutricional e zonas costeiras, cada 

qual com seus objetivos e metas (BRASIL, 2016a). 

Em relação aos meios de implementação, o iNDC brasileiro prevê a utilização 

de recursos próprios, mas também não descarta a utilização do mecanismo 

financeiro da Convenção e outras modalidades de cooperação internacional. Para o 

setor florestal, o REDD+ é uma ferramenta utilizada para compensar/pagar por 
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resultados nacionais de redução de emissões provenientes de desmatamento, 

degradação florestal, conservação e aumento de estoques de carbono florestal e 

manejo sustentável de florestas (EULER, 2016). Existem também parcerias público-

privadas que financiam fundos para produtores que adotam práticas agrícolas 

sustentáveis, como o SAFF (Sustainable Agriculture Finance Facility), criado pela 

Lab (Global Innovation Lab for Climate Finance), que reúne investidores públicos e 

privados de diversos países. Por meio de um projeto-piloto com duração de dez 

anos criado pela Rede ILPF, esse fundo destinou ao Brasil, apenas para 2020, 

US$68 milhões, para a implantação de 90 mil hectares de iLPF, que irão contribuir 

para a mitigação dos efeitos da mudança climática (BORSCHIVER; BYRD, 2020). 

A iNDC brasileira apresentada à COP-21 baseou-se nas evidências que o 

país, no período de 2004 a 2012 conseguiu diminuir as emissões de GEE em 52% 

ao mesmo tempo que, em contramão do esperado, aumentou em 32% o PIB 

nacional e retirou 23 milhões de pessoas da pobreza (BRASIL, 2015a). Segundo 

Euler (2016), a redução de 85% de desmatamento na região Amazônica durante 

esse período foi fundamental para o Brasil conseguir diminuir essas emissões, já 

que todos os outros setores da economia tiveram aumento de emissões. Em abril de 

2016, em Nova York, o Brasil assinou o Acordo de Paris e a Pretendida 

Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) tornou-se uma Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC). Assim, o Brasil se comprometeu, até 2030, 

manter a mudança da temperatura global abaixo dos 2℃ (em relação à níveis pré-

industriais) por meio de metas estabelecidas em vários setores, como pode ser 

observado no Quadro 1. 

Quadro 1: Principais metas estabelecidas pelo Brasil ao assinar o Acordo de Paris. 

Setor Metas 

Energia 

- Aumentar participação de biocombustíveis 
sustentáveis em 18% na matriz energética do Brasil 
até 2030; 

-  Alcançar participação de 45% de energias 
renováveis na matriz energética até 2030. 

Florestal e Mudança do 

uso da terra 

- Fortalecer o cumprimento do Código Florestal nos 

três níveis de governo; 
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- Zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030; 

- Restaurar e reflorestar, para múltiplos usos, 12 

milhões de hectares de florestas até 2030; 

- Aumentar a escala de manejo sustentável de 

florestas nativas. 

Agrícola 

- Fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão 

de Carbono (Plano ABC); 

- Restaurar 15 milhões de hectares de pastagens 

degradadas até 2030; 

- Incrementar 5 milhões de hectares de sistemas de 

integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) até 2030. 

Industrial 
- Promover novas tecnologias limpas e ampliar 

medidas de eficiência energética de baixo carbono. 

Transportes 
- Melhorar eficiência e infraestrutura de transportes, 

inclusive os públicos. 

Fonte: BRASIL, 2015a. Adaptado pela autora 

 

Para implementar essas metas, foi necessário definir quais estratégias 

seriam utilizadas, tanto para os cenários de 2025 quanto de 2030. Para alcançar a 

meta da NDC de 2025, seria necessário que o Brasil investisse US$ 28,5 bilhões em 

áreas estratégicas como Afolu (agricultura, floresta e outros usos da terra), indústria, 

energia e gestão de resíduos. Já para cumprir as metas para 2030, seria necessário 

um investimento total de US$ 41,2 bilhões nas mesmas áreas, com maiores 

escopos de ações e internalizar o preço do carbono na economia (RATHMANN et 

al., 2017). 

Bustamante et al (2019) questionam se o prazo de recuperar 12 milhões de 

hectares de floresta no Brasil até 2030 é viável. Em relação às florestas, Rathmann 

et al. (2017) mostram que a meta da NDC brasileira para 2025 será mais viável se 

for cumprida por meio de instrumentos de políticas públicas regulatórias, que exigiria 

a atuação do governo: ministérios e agências reguladoras. Os autores citam dois 

instrumentos para a área: (1) inserção da lenha produzida em florestas plantadas na 

Política de Garantia de Preços Mínimos e (2) certificação da madeira de 

florestamento e implementação em âmbito nacional do Sistema Nacional de 

Controle de Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).  
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Já a meta da NDC para 2030 prevê também instrumentos regulatórios como 

estabelecimento de metas de emissões para os biomas Caatinga, Pampas e 

Pantanal; plena operacionalização do Cadastro Ambiental Rural via sensoriamento 

remoto para detectar desmatamentos; isenção e redução de impostos sobre à 

regularização de propriedade rural mediante restauração florestal (RATHMANN et 

al., 2017). Ainda para essa NDC, há a previsão de utilização de instrumento de 

mercado, com a concessão de incentivos fiscais aos estados com a condição de 

investirem nos órgãos de ATER (Assistência técnica e extensão rural) e 

regulamentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) (RATHMANN et 

al., 2017).  

Em suma, esses instrumentos de políticas públicas, sejam regulatórios ou de 

mercado, permitiriam que o Brasil atinja suas metas de redução de desmatamento, 

expansão da vegetação nativa, florestas plantadas e sistemas integrados e 

recuperação de pastagens degradadas (RATHMANN et al., 2017). O Acordo de 

Paris foi um compromisso assumido pelo Brasil perante a UNFCCC, que foi ao 

encontro com algumas políticas já adotadas previamente pelo país, em relação ao 

setor florestal e de outros usos da terra, mas também estimulou a criação de novas 

políticas. 

3.2 Recuperação Florestal 

A NDC assumida pelo Brasil e as políticas públicas brasileiras falam em 

restaurar e/ou reflorestar pastagens degradadas e florestas. Segundo Sociedade 

para a Restauração Ecológica (SER), um ecossistema nativo seja ele natural, 

seminatural ou restaurado, possui alto valor biológico, econômico e social, 

fornecendo serviços ecossistêmicos essenciais como solos saudáveis, ar limpo, 

alimentos e é essencial para reduzir impactos de desastres naturais e mudança 

climática (McDONALD; GANN; JONSON; DIXON, 2016).  A restauração ecológica 

“busca os melhores e maiores resultados viáveis de recuperação para compensar o 

dano do passado e progressivamente aumentar a extensão e funcionamento 

saudável dos ecossistemas ameaçados do planeta” (McDONALD; GANN; JONSON; 

DIXON, 2016, p. 7). A restauração florestal busca reconstruir uma floresta por meio 

do resgate da biodiversidade, estrutura, as relações ecológicas entre organismos e 

o meio físico e garantir a sustentabilidade da mesma ao longo do tempo (NBL-TNC, 
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2013).  

Segundo Bustamante et al. (2019), para o sucesso dessas medidas, é 

necessário levar em consideração a viabilidade, os biomas e ecossistemas em que 

serão implantadas e também os métodos que serão utilizados, para assim diminuir 

os altos custos da restauração. McDonald, Gann, Jonson e Dixon (2016) alertam, no 

entanto, que os benefícios trazidos pela restauração ecológica não justificam a 

destruição de ecossistemas existentes, já que os processos de restauração não 

garantem a recuperação de toda a biodiversidade de um ecossistema danificado. 

Para esses autores, a restauração ecológica não é uma substituta para a proteção e 

manejo sustentável de ecossistemas nativos existentes, medidas previstas na NDC 

brasileira, quando as metas preveem zerar o desmatamento ilegal na Amazônia e 

aumentar a escala de manejo sustentável de florestas nativas até 2030 (BRASIL, 

2015a). 

No curto prazo, os benefícios da conservação da floresta são maiores para a 

mitigação dos efeitos da mudança climática que reflorestamento e florestamento, 

fato comprovado por pesquisa de Souza et al. (2012), que em um experimento em 

uma área de 15 parcelas permanentes de floresta tropical úmida não explorada na 

Amazônia, avaliaram as taxas de recrutamento, incremento, mortalidade e estoque 

de carbono por um período de 5 anos (2005-2010) e comprovaram que essa área 

de estudo contribuiu para o sequestro de carbono da atmosfera, passando de 

173,63 t.C.ha-1 para 181,01 t.C.ha-1. Silva et al. (2015) estudaram o estoque de 

carbono em uma floresta primária no Amazonas para o período de 2005-2010 e 

mostraram que a mesma atuou como sumidouro de carbono da atmosfera (158,7 

t.C.ha-1 para 165,4 t.C.ha-1). 

Souza et al. (2018) analisaram os efeitos do manejo florestal no estoque de 

carbono em floresta tropical úmida na Amazônia. Os autores compararam quatro 

tratamentos de manejo e concluíram que o não manejo permitiu o maior estoque de 

carbono para o período de 2005-2010 do que os tratamentos que envolviam 

desbastes da área basal de árvores, reforçando os benefícios da conservação da 

floresta a curto prazo para mitigação das emissões de GEE.  

Diminuir a degradação florestal por meio da proteção da vegetação nativa é 

essencial já que uma das funções ecossistêmicas da mesma é de promover o 
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sequestro de carbono (BUSTAMENTE et al., 2019). Condé, Higuchi e Lima (2019), 

em experimento realizado em floresta Amazônica em Roraima, avaliaram os efeitos 

do corte ilegal e incêndios florestais na mortalidade das árvores e concluíram que 

houve uma redução de 3,5% da estocagem de carbono (6  3 Mg.ha-1) e 

consequente aumento na emissão de gases de efeito estufa, principalmente nos 

anos de seca causado por El Niño (2015-2017), ameaçando ecossistemas 

endêmicos da região.  

Zelarayán et al. (2015) analisaram o estoque total de carbono em florestas 

ripárias da Amazônia em diferentes níveis de degradação, e mostraram que quanto 

maior a degradação de uma área, menor é o estoque de carbono na biomassa viva 

acima do solo, na necromassa e no solo. De acordo com esse estudo, houve uma 

redução de 87,5% de carbono entre uma área de alta degradação com uma mais 

conservada. 

A NDC brasileira em relação às florestas também prevê a utilização de 

florestas plantadas para atingir seus objetivos, já que prevê a recuperação de 15 

milhões de hectares de pastagens degradadas e o incremento de 5 milhões de 

hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) até 2030 

(BRASIL, 2015a). Notadamente as florestas plantadas têm se expandido em áreas 

degradadas, principalmente nas pastagens, e quando bem manejadas, são 

utilizadas como facilitadoras de restauração ecológica de florestas nativas e de 

captura de GEE, e são provedoras de serviços ambientais (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

SCHAITZA, 2017), além de conciliar a produção florestal e a produção de alimentos 

por meio de sistemas agroflorestais (SAF) (OLIVEIRA et al., 2017). 

De acordo com Silva e Sambuichi (2016), o histórico da gestão florestal no 

Brasil passou por vários desafios, inicialmente era baseada na exploração de 

recursos, depois no desenvolvimento de políticas de proteção às florestas e mais 

recentemente, na discussão de manejo florestal sustentável. As autoras ainda 

discutem as dificuldades para o monitoramento e fiscalização das florestas 

brasileiras, assim como o cumprimento das legislações pertinentes: grande 

extensão territorial do Brasil; disparidades regionais (ambientais, diferentes 

históricos de ocupação territorial); dificuldades institucionais; e diversidade de tipos 

florestais existentes, englobando florestas plantadas/naturais, públicas/privadas, 

para fins de proteção/exploração/outros. As diversidades regionais afetam a gestão 
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de florestas de uma determinada área, como na região da Mata Atlântica, que a 

“maioria dos remanescentes florestais está situada em áreas privadas, por isso a 

necessidade de instituir uma política específica que vise à conservação dos 

remanescentes presentes nestas áreas” (SILVA; SAMBUICHI, 2016, p. 202). 

O território brasileiro possui 8.510.295,914 km2 (equivalente a 851.029.591,4 

hectares), composto por 59% de florestas (cerca de 500 milhões de hectares), 

naturais e plantadas, como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1: Áreas estimadas de florestas no Brasil em 2018. 

Tipo de Floresta Área total (ha) 
Porcentagem das 

Florestas (%) 

Floresta Natural 488.066.946 98,02 

Floresta Plantada 9.839.686 1,98 

Fonte: BRASIL, 2019a. Adaptado pela autora. 

As florestas fornecem produtos madeireiros e não-madeireiros, assim como 

serviços ambientais, sociais e econômicos (SFB, 2016), o que evidencia a 

necessidade de um sistema de gestão florestal eficiente. No Brasil, a gestão 

atualmente é compartilhada entre os níveis de governo municipal, estadual e 

federal, sendo que a gestão deste último é realizada por cinco instituições, como 

pode ser observado no Quadro 2 (BRASIL, 2019a). 

Quadro 2: Instituições federais responsáveis pela gestão florestal do Brasil. 

Instituição Função 

Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA 

Coordenação, planejamento, implementação e a 

avaliação da Política Agrícola para Florestas Plantadas. 

Ministério do Meio 

Ambiente - MMA 

Autorização da produção sustentável nas florestas 

públicas federais passíveis de concessão florestal. 

Serviço Florestal 

Brasileiro - SFB 

Gestão das florestas públicas federais para a produção 

sustentável de bens e serviços.  

Geração de informações, capacitação e fomento na área 

florestal.  

Instituto Brasileiro do Fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. 
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Meio Ambiente  

e dos Recursos 

Naturais Renováveis - 

Ibama 

Licenciamento e fiscalização ambiental das florestas 

brasileiras. 

Instituto Chico Mendes 

de Conservação  

da Biodiversidade - 

ICMBio 

Implantação, coordenação, proteção, fiscalização e 

monitoramento das Unidades de Conservação instituídas 

pela União. 

Fonte: BRASIL, 2019a. Adaptado pela autora. 

 

Silva e Sambuichi (2016) afirmam em sua pesquisa que atribuir a 

coordenação de florestas plantadas para o MAPA deve ser vista com cautela, para 

que não haja o distanciamento da temática produção com a de conservação. Para 

as autoras, devem ser adotadas produções que causem menor impacto ambiental, 

como a restauração florestal, plantios mistos comerciais, sistemas agroflorestais - 

SAFs e enriquecimento de áreas de manejo florestal com espécies nativas. O MAPA 

atualmente, em relação às florestas plantadas, tem voltado a sua atenção ao 

cumprimento das metas do Plano ABC, que prevê até 2020 a “implantação de 3 

milhões de hectares de florestas e 4 milhões de hectares de sistema de integração 

lavoura-pecuária-floresta, por meio de oferta de crédito subsidiado” (SILVA; 

SAMBUICHI, 2016, p. 220). 

O Brasil precisa proteger suas florestas nativas e garantir o seu manejo 

sustentável, mas deve concomitantemente também restaurar e recuperar milhões 

de hectares de florestas e pastagens degradadas, com a ajuda da implementação e 

bom manejo de florestas plantadas. Para cumprir essas metas, várias políticas 

públicas e mecanismos de ação foram adotados pelo governo brasileiro, como o 

Cadastro Ambiental Rural, criado na Lei de Proteção da Vegetação Nativa – LPVN, 

Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – Planaveg, Plano Nacional 

de Desenvolvimento de Florestas Plantadas – PlantarFlorestas, entre outros. 

3.2.1 A vegetação nativa brasileira e o Novo Código Florestal  

A vegetação nativa brasileira ocupou, em 2019, 566 milhões de hectares 

(66,5%) do território brasileiro, dentre florestas (formações florestais e savânicas) e 

formações naturais não florestais (formação campestre, campo alagado, área 

pantanosa, entre outros) (MAPBIOMAS, 2020). Desde 1985, a evolução da 
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cobertura e uso da terra no Brasil mostrou que a vegetação nativa teve uma perda 

líquida de 87 milhões de hectares, em detrimento do crescimento em 34,7% a área 

de pastagem e aumento em 2,6% das áreas agricultáveis (MAPBIOMAS, 2020). As 

características da vegetação nativa do Brasil não são uniformes, cada bioma 

apresenta sua especificidade, com diferentes evoluções de cobertura e uso da terra.  

O bioma Amazônia, por exemplo, sozinho apresentou uma perda líquida de 44 

milhões de hectares entre 1985-2019, metade da perda total registrada nesse 

período. 

Soares-Filho et al. (2014) alertam que 53% da vegetação nativa brasileira 

ocorre em propriedades privadas, e é responsável pelo armazenamento de 

quantidade significativa de gás carbônico e manutenção de serviços ecossistêmicos. 

Os autores ainda destacam a importância da aprovação do novo código florestal, 

que mesmo em meio a controvérsias, foi fundamental para regulamentar essas 

propriedades privadas e criar um sistema de monitoramento e manejo das mesmas 

(SOARES-FILHO et al., 2014). 

A Lei de Proteção da Vegetação Nativa – LPVN de 2012, também conhecida 

como o Novo Código Florestal, estabeleceu normas para a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente - APP e de Reserva Legal – RL, além de outras 

normas relacionadas à exploração da floresta, controle de origem dos produtos 

florestais, controle e prevenção de incêndios florestais e instrumentos econômicos e 

financeiros para atingir os objetivos (BRASIL, 2012b). Essa lei regulamentou as 

APPs, e as Reservas Legais presentes nas propriedades ou posses rurais, de 

acordo com a área/bioma onde se encontram, presença de curso d’água e de 

exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, entre outros, independente se 

o proprietário da área, possuidor ou ocupante seja pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado (BRASIL, 2012b). A regulamentação e recomposição 

dessas duas áreas são importantes já que a estimativa é que o Brasil possui 21 

milhões de hectares de déficit de vegetação nativa em APP e RL (BRASIL, 2017a). 

O novo código florestal determinou que as APPs e Reservas legais que não 

estão em acordo com os parâmetros da lei, em áreas rurais previamente 

consolidadas (ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008), devem ser 

recompostas, respeitando a diferença entre os dois tipos de áreas. Nas APPs, a 

recomposição da vegetação poderá ser feita, individualmente ou conjuntamente, 
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pelos seguintes métodos: condução de regeneração natural de espécies nativas, 

plantio de espécies nativas, plantio de espécies nativas conjugado com a 

regeneração natural de espécies nativas e/ou plantio intercalado de espécies 

lenhosas, perenes/ciclo longo, exóticas com nativas regionais (em até 50% da área) 

(BRASIL, 2012b).  

Em relação à reserva legal, quando a área destinada for menor que a 

estabelecida por lei, também há a alternativa de recomposição, regeneração natural 

e/ou compensação. Essa recomposição poderá ser realizada por um sistema 

agroflorestal, intercalando espécies nativas regionais com exóticas (não poderá 

exceder 50% da área) ou frutíferas (BRASIL, 2012b).  

O uso de espécies exóticas para a restauração florestal não é um consenso 

entre pesquisadores, que entendem que as mesmas podem promover o sequestro 

de carbono, mas também afetam ecossistemas e a diversidade genética e de 

espécies locais (BUSTAMENTE et al., 2019; PASSOS; KLOCK, 2019). A LPVN não 

especifica tecnicamente como seria essa recomposição com espécies exóticas, já 

que as mesmas podem ser invasoras e inibir o desenvolvimento da vegetação 

nativa (NBL-TNC, 2013). De acordo com Assis et al. (2013), são necessários 

maiores estudos sobre a implantação de espécies exóticas nos ecossistemas, em 

algumas situações podem impactá-los positivamente, como facilitadores no 

estabelecimento de outras espécies ou em estruturação de comunidades.  

 A Lei de Proteção da Vegetação Nativa também foi responsável pela criação 

do Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 

sobre Meio Ambiente - SINIMA, um registro público eletrônico de abrangência 

nacional. Todos os imóveis rurais devem obrigatoriamente aderir ao CAR, este 

responsável por “integrar as informações ambientais das propriedades e posses 

rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento” (BRASIL, 2012b, p. 17). O 

CAR permite que o poder público tenha o real dimensionamento e composição das 

propriedades rurais brasileira, por meio do georreferenciamento das áreas de 

remanescentes de vegetação nativa, APPs, áreas de uso restrito e as consolidadas 

e a Reserva Legal (BRASIL, 2012b). 

 A adesão ao CAR é a oportunidade do imóvel rural se regularizar 
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ambientalmente, em contrapartida, o poder público criou medidas para compensar a 

conservação ambiental das propriedades, por meio de Programas de Regularização 

Ambiental – PRA dos Estados e Distrito Federal; acesso a Programas de 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA); Cota de Reserva Ambiental – CRA; 

obtenção de crédito e seguro agrícolas com menores taxas de juros e maiores 

prazos; isenção de tributos; oferta de linhas de financiamento para iniciativas 

voluntárias de preservação, manejo florestal, agroflorestas sustentáveis e 

recuperação de áreas degradadas (BRASIL, 2012b; SFB, 2020). 

 As informações declaradas no CAR são gerenciadas, a nível federal, pelo 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, que também irá monitorar a 

manutenção, recomposição, regeneração, compensação e supressão de vegetação 

nativa e cobertura vegetal nas APP, Reserva Legal e outras áreas dos imóveis 

rurais; planejar ambientalmente e economicamente o uso do solo e conservação 

ambiental do território brasileiro e tornar essas informações sobre regularização 

ambiental públicas (SFB, 2020). A partir dessa proposta de transparências das 

informações geradas por esse sistema, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB 

disponibiliza em seu site boletins informativos desde 2015, mostrando o andamento 

da implantação dessa política, por meio do panorama nacional, regional, estadual, 

municipal e também a partir dos biomas brasileiros, além de mostrar o perfil das 

áreas e imóveis cadastrados.  

Os últimos dados disponibilizados pelo SFB referentes a janeiro de 2020 

mostram que o país já conta com 6,5 milhões de imóveis rurais cadastrados, 

ocupando uma área de 543,7 milhões de hectares (SFB, 2020). O SICAR também 

fornece informações em relação à composição desses imóveis, até a mesma data, 

foram registrados 192,9 milhões de hectares de Remanescentes de Vegetação 

Nativa – RVN nos imóveis cadastrados Brasil, sendo que 12,8 milhões 

correspondem à APP com RVN e 108,2 milhões à reserva legal com RVN. O 

percentual de área cadastrada atingiu mais de 100%, com base na área passível 

cadastrável estimada por meio do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística de 2006 (SFB, 2020). 

3.2.2 Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa - Planaveg 

Para cumprir esse objetivo de recuperação de florestas no Brasil, os 
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Ministérios do Meio Ambiente, Agricultura Pecuária e Abastecimento, e Educação, 

juntamente com Casa Civil da Presidência da República, estabeleceram o Plano 

Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – PLANAVEG (Decreto n° 

8.972/2017), que consiste em:  

(…) ampliar e fortalecer políticas públicas, incentivos financeiros, mercados, 
tecnologias de recuperação, boas práticas agropecuárias e outras medidas 
necessárias para a recuperação da vegetação nativa, principalmente em 
áreas de preservação permanente - APP e reserva legal - RL, mas também 
em áreas degradadas com baixa produtividade agrícola (BRASIL, 2017a, p. 
11).  

 

  O Planaveg prevê a recuperação mínima de 12 milhões de hectares até 

2030, ao mesmo tempo atender às demandas da Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa de 2012, entendendo que para a regularização ambiental das propriedades 

rurais, são necessárias informações, acesso a insumos, recursos financeiros, 

assistência técnica, entre outros. Para facilitar e implementar a recuperação da 

vegetação nativa, o Planaveg está baseado em oito iniciativas (Quadro 3): 

Quadro 3: Iniciativas do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa - Planaveg para a 
recuperação da vegetação nativa. 

Iniciativa Descrição 

Sensibilização 

Conscientizar a população, agricultores, 

tomadores de decisão sobre o que é e quais os 

benefícios da recuperação da vegetação nativa. 

Sementes e mudas 

Promover a cadeia produtiva da recuperação da 

vegetação nativa, otimizando funcionamento de 

viveiros e melhorando a qualidade, quantidade e 

acessibilidade de sementes e mudas de 

espécies nativas. 

Mercados 

Estimular mercados que gerem receitas para 

proprietários rurais, a partir de serviços e 

produtos oriundos da recuperação da vegetação 

nativa. 

Instituições 

Definir responsabilidades entre governo, 

empresas e sociedade civil e integrar as 

políticas públicas sobre recuperação da 

vegetação nativa já existentes com as novas.  
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Mecanismos financeiros 

Desenvolver mecanismos financeiros 

(empréstimos bancários e isenções fiscais 

específicas, compensações ambientais, títulos 

florestais e doações) que incentivem a 

recuperação da vegetação nativa. 

Extensão rural 

Capacitar proprietários rurais sobre as técnicas 

de recuperação da vegetação nativa por meio da 

expansão dos serviços públicos e privados de 

extensão rural. 

Planejamento espacial e 

monitoramento 

Implementar sistema nacional de planejamento 

e monitoramento espacial para auxiliar na 

recuperação da vegetação nativa. 

Pesquisa e desenvolvimento 

Investir em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação para otimizar custo, qualidade e 

eficiência da recuperação da vegetação nativa, 

sob os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais. 

Lei de proteção da vegetação 

nativa 

Implementar determinações e instrumentos da 

Lei n°12.651/2012.  

Regularização fundiária 
Ampliar o número de título de terra à 

proprietários rurais. 

Fonte: BRASIL, 2017a. Adaptado pela autora. 

 

 Com o intuito de ser um plano duradouro, que acompanha o cenário político, 

econômico e social de um país, o Planaveg é revisado a cada quatro anos, para se 

ajustar aos resultados, desafios e demandas encontradas, assim como acompanhar 

a implementação do Cadastro Ambiental Rural (BRASIL, 2017a). A implantação do 

Planaveg é respaldada por fundos de financiamento, que podem ser 

governamentais, de instituições financeiras nacionais ou multilaterais, do setor 

privado e até provenientes de doações. 

Para além dos benefícios ambientais esperados pelo processo de 

recuperação da vegetação nativa, o Planaveg também prevê benefícios sociais e 

econômicos, entendendo que não há como cumprir metas sem a combinação 

desses três elementos (BRASIL, 2017a). Em relação ao aspecto ambiental 
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(BRASIL, 2017a), espera-se a melhora da estrutura dos solos, com a maior 

disponibilidade de matéria orgânica e água, aumento da fertilidade e ciclagem de 

nutrientes e redução da erosão. A recuperação e ampliação da cobertura vegetal 

também aumentaria a biodiversidade, por meio da diminuição da fragmentação de 

habitat, do aumento do fluxo gênico, pela manutenção de espécies ameaçadas de 

extinção, além de criar ecossistemas estáveis e resilientes frente às adversidades 

(BRASIL, 2017a). Outro benefício esperado com o Planaveg é o aumento do 

sequestro e estoque de carbono e redução das emissões de GEE, contribuindo para 

a mitigação dos efeitos da mudança climática. A recuperação da vegetação nativa 

também proporcionaria a melhoria do abastecimento de água e dos lençóis 

freáticos, além de contribuir para a diminuição do assoreamento dos recursos 

hídricos. 

  Em relação aos aspectos econômicos (BRASIL, 2017a), a recuperação da 

vegetação nativa proporcionaria o estabelecimento da cadeia produtiva da mesma, 

com o aumento da oferta de produtos madeireiros e não-madeireiros, pelo 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e com grandes potencialidades para o 

ecoturismo e atividades de lazer. A recuperação em larga escala poderia gerar até 

191 mil empregos diretos/ano, principalmente na área rural, com atividades que vão 

desde a coleta de sementes à assistência técnica e extensão rural. Além do mais, 

instituir um plano nacional de recuperação da vegetação nativa é prevenir desastres 

futuros decorrentes da degradação ambiental provocada por ação antrópica, 

evitando assim gastos financeiros em deslizamentos e assoreamento de rios em 

encostas, enchentes em zonas ripárias, entre outros e sobretudo salvar vidas 

humanas (BRASIL, 2017a). 

 Não menos importante, o aspecto social também se beneficiaria com a 

recuperação da vegetação nativa (BRASIL, 2017a), com a potencial redução da 

pobreza e desigualdade por meio do aumento e/ou diversificação da produção de 

pequenos e médios produtores e também pelo aumento de oportunidades de 

profissionalização com atividades ligadas à essa cadeia produtiva, contribuindo para 

o aumento da renda dessas famílias. A segurança alimentar também seria garantida 

para as pequenas propriedades e comunidades, que podem usar sistemas 

agroflorestais e/ou plantios de espécies frutíferas, em áreas de recuperação, para 

consumo e também geração de renda. Espera-se que as atividades ligadas à 
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recuperação incentivem o resgate da identidade cultural do indivíduo com a terra e a 

importância de valorizar o meio ambiente em que está inserido (BRASIL, 2017a). 

3.2.3 Florestas Plantadas e o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas 
Plantadas - PlantarFlorestas  

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) estima que a área de florestas plantadas 

no Brasil em 2018 correspondeu a 9.839.686 hectares, ou seja, 1,97% do total de 

florestas (BRASIL, 2019a). O Mapbiomas, por meio de análise geoespacial, estimou 

que em 2018, o país apresentava 7.911.925 hectares de floresta plantada, 

correspondendo a uma porcentagem de 1,50% do total de florestas para aquele ano 

(MAPBIOMAS, 2020). Para esse mesmo ano de 2018, a Indústria Brasileira de 

Árvores (Ibá) estimou que as florestas plantadas ocupavam uma área de 7,83 

milhões de hectares (IBÁ, 2019). Seja qual fonte de dados adotada para análise, é 

fato que o setor de florestas plantadas brasileiro “impulsiona a economia nacional 

com um Produto Interno Bruto (PIB) setorial de R$ 86,6 bilhões, representando 

1,3% do PIB brasileiro e 6,9% do PIB industrial” (IBÁ, 2019, p. 16), além de gerar 

milhares de empregos diretos e indiretos para a população brasileira. 

As duas principais espécies de árvores utilizadas para floresta plantada são o 

eucalipto e o pinus, fato identificado tanto pelo IBGE, por meio pesquisa Produção 

da Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS, como pela Ibá (BRASIL, 2019a), 

seguidas pelas espécies seringueira, acácia, teca e paricá (IBA, 2019). De acordo 

com Moreira e Oliveira (2017), o Brasil possui grande competitividade no mercado 

de produtos florestais, tanto interno e externo, devido às nossas condições 

edafoclimáticas e pelo desenvolvimento de pesquisas e tecnologias em silvicultura e 

manejo florestal. Esse fato explicaria o Brasil possuir maior produtividade em 

volume de madeira por área ano e rotações mais curtas (IBA, 2019), apesar de 

ocupar a nona posição mundial em relação à área plantada (2,7% do total dos 

plantios florestais mundiais) (OLIVEIRA; MOREIRA, 2017).  

O custo de produção de plantios florestais comerciais depende de vários 

fatores, como nível tecnológico, da escala de produção, de técnicas de manejo, 

fertilidade e tipo de solo, entre outros, mas Moreira e Oliveira (2017) afirmam que 

dependendo dos fatores, esse custo pode ser menor que de culturas agrícolas 

tradicionais como soja, milho, trigo, arroz, café arábica, entre outros. Esse tipo de 
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plantio também tem um grande potencial de geração de emprego, sendo que em 

2018 foi responsável por 513 mil empregos diretos, 1,49 milhões indiretos e 1,75 

milhões em decorrência do efeito de renda, totalizando 3,8 milhões de postos de 

trabalho (IBA, 2019).  

 Além do efeito social de geração de emprego e renda proporcionada pela 

cadeia produtiva das florestas plantadas, deve-se se atentar que a mesma também 

afeta o meio ambiente, seja impactando os solos, a água, a biodiversidade, a 

paisagem e também pode contribuir para a mitigação dos efeitos da mudança 

climática. Em relação ao solo, Maeda e Medrado (2017), ao analisarem vários 

estudos de erosão hídrica em solo de florestas plantadas, observarem que a perda 

de solo em áreas de florestas plantadas se assemelha com as de floresta nativa, 

resultados que dependem do tipo de manejo realizado na área (manutenção dos 

resíduos florestais no solo) e o tipo de uso da terra (mata nativa, florestas plantadas, 

solo degradado, pastagem, culturas agrícolas, entre outros). A compactação dos 

solos em plantios florestais comerciais, principalmente durante atividades de 

colheita, pode aumentar a erosão, a redução no comprimento e peso das raízes e 

também reduzir a produtividade do sítio, mas tem mostrado significante diminuição 

devido à modernização dos equipamentos e práticas de manejo durante a colheita 

(MAEDA; MEDRADO, 2017). 

 Os efeitos das plantações florestais dependem da hidrologia florestal e 

propriedades do solo, da paisagem de referência e da configuração dos sistemas 

hídricos (FRITZSONS; PARRON, 2017). Fritzsons e Parron (2017), ao analisarem 

estudos sobre os impactos das florestas plantadas em bacias hidrográficas, 

mostraram que nos primeiros anos do plantio há uma redução do deflúvio da bacia, 

mas que tende a se equilibrar quando os plantios atingem maior idade ou quando se 

trata de uma floresta nativa. Os mesmos autores mostram que plantios de eucalipto, 

por exemplo, podem contribuir para a redução do deflúvio de uma bacia 

hidrográfica, assim como outro cultivo agrícola, se a região em questão já apresenta 

balanço hídrico negativo ou deficitário. Um manejo florestal sustentável, com a 

adoção de práticas silviculturais adequadas, podem reduzir a perda de água pelas 

florestas e aumentar o deflúvio, por meio de escolha de ciclos de colheita mais 

longos e operações como desbaste e desrama (FRITZSONS; PARRON, 2017).  

 Em relação aos aspectos de conservação do solo e da água, a recuperação 
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de pastagens degradadas por meio de florestas plantadas é uma alternativa, esse 

tipo de plantio florestal diminui a erosão superficial e deslizamentos, melhora a 

qualidade da água, permite a retenção de nutrientes e regulamenta as vazões 

máximas de uma região (FRITZSONS; PARRON, 2017). 

 A vegetação nativa ainda é o habitat ideal para as várias espécies, a fauna e 

flora estão adaptadas a esse ecossistema e deve-se ser preservada, mas quando 

uma área está previamente degradada, as plantações florestais podem exercer 

papeis fundamentais na biodiversidade, vegetal e animal, de uma determinada 

região, dependendo da função da floresta, da idade do povoamento e do tipo de 

manejo (OLIVEIRA; OLIVEIRA; SCHAITZA, 2017). Pesquisa realizada por Oliveira, 

Oliveira e Schaitza (2017) mostrou que plantações mais antigas são o habitat mais 

adequado para outras espécies florestais e animais, já que possuem mais 

heterogeneidade e solos mais desenvolvidos. Os autores ainda acrescentam que 

quando manejadas com finalidades multifuncionais, há a possibilidade dessas 

florestas plantadas permitirem a regeneração natural e crescimento de espécies 

florestais nativas em sub-bosque, prover serviços ambientais e serem fontes de 

captura de GEE, de forma mais eficiente que os cultivos agrícolas tradicionais.  

 Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são métodos baseados na ecologia de 

florestais tropicais, que aliam a produção florestal e agrícola com a produção de 

alimentos (OLIVEIRA et al., 2017) e com a conservação dos recursos naturais, que 

incorporam as áreas de passivo ambiental das propriedades ao sistema produtivo 

familiar de alimentos (WWF, 2020). Estudo realizado pela WWF-Brasil mostrou que 

a restauração florestal por meio de agroflorestas na Amazônia, em área de 

pastagem degradada e em área alterada sem mecanização, mostrou viabilidade 

financeira dos sistemas produtivos, remunerando a mão de obra familiar, gerando 

trabalho e renda e contribuindo para serviços ambientais, como captura de carbono 

e conservação do solo e da biodiversidade (WWF-BRASIL, 2020)  

Seja por meio de sistemas integrados como SAFs e Integração-Lavoura-

Pecuária (ILPF) ou por plantações comerciais, o crescimento das florestas 

plantadas tem ocorrido em áreas degradadas, principalmente as pastagens 

(OLIVEIRA et al., 2017). O Atlas Digital das Pastagens Brasileiras calculou, para o 

período entre 2011-2016, o Índice de Degradação das pastagens brasileiras, e 

mostrou que a pastagem degradada apresentou uma área equivalente a 94,85 
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milhões de hectares (56,17%) do total de área de pastagem analisada (168,85 

milhões de hectares) (LAPIG, 2020). Esses dados evidenciam que o crescimento 

das florestas plantadas pode ser realizado em áreas degradadas sem causar 

pressão sobre a vegetação nativa, e ainda contribuir para o cumprimento da meta 

brasileira perante o Acordo de Paris de restaurar 15 milhões de hectares de 

pastagens degradadas e incrementar 5 milhões de hectares de sistemas de 

integração lavoura-pecuária-florestas (iLPF) até 2030. 

Por meio do Decreto n° 8375/2014, foi criada a Política Agrícola para 

Florestas Plantadas – PNDF, para fins de promover a mitigação da mudança 

climática (por meio de uma economia de baixo carbono), e concomitantemente 

incentivar “a produção de bens e serviços florestais para o desenvolvimento social e 

econômico do país” (BRASIL, 2014a). Essa política visa, entre outros objetivos, 

aumentar a produção e produtividade das florestas plantadas, diminuir a pressão 

sobre as florestas nativas e melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural, 

em pequenas e médias propriedades rurais e foi fundamental para a elaboração do 

Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas - PlantarFlorestas. 

O PlantarFlorestas, coordenado pelo MAPA, foi lançado em 2018 e tem como 

objetivo “definir linhas de ações para todos os atores setoriais, de forma que 

florestas plantadas gerem emprego e renda; e também contribuam com o 

desenvolvimento humano e a qualidade ambiental do espaço rural brasileiro” 

(BRASIL, 2018b, p. 9), para até 2030 plantar mais de dois milhões de hectares de 

florestas comerciais. Esse plano, além de apresentar um diagnóstico do setor de 

florestas plantadas, enfatiza os aspectos socioeconômicos e ambientais 

relacionados ao manejo dessas florestas e propõem uma lista de doze Objetivos 

Nacionais Florestais (ONF) (BRASIL, 2018b) (Quadro 4):  

Quadro 4: Objetivos Nacionais Florestas e suas principais ações indicativas. 

Objetivos Nacionais Florestais - ONF Principais Ações Indicativas 

1. Fortalecer institucionalmente o 

setor de florestas plantadas 

Fortalecer a governança institucional do 

setor de florestas plantadas (esferas 

federal e estadual); 

Fortalecer a coordenação entre os 

diversos planos setoriais com a área de 

mudança do clima. 
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2. Desburocratizar, aprimorar e 

fortalecer o sistema de defesa 

sanitária florestal 

Ampliar a capacitação de Auditores 

Fiscais Federais Agropecuários nas 

questões de defesa sanitária florestal; 

Ampliar o número de Engenheiros 

Florestais dentro do quadro do MAPA.  

3. Ampliar a base de dados e 

informação sobre florestas plantadas 

Realizar o inventário florestal nacional de 

florestas plantadas, conectando-o à 

iniciativa do inventário nacional de 

florestas nativas e de emissões e 

remoções de gases de efeito estufa; 

4. Ampliar a capacitação da mão-

de-obra, a difusão do conhecimento e 

a extensão rural em florestas 

plantadas 

Incentivar que conversão de áreas de 

baixa aptidão agrícola para florestas se 

torne um programa de Estado. 

5. Atrair mais investimentos 

privados e adequar as políticas de 

crédito e gestão de risco rural ao setor 

de florestas plantadas 

Contemplar a atuação de florestas 

plantadas como sumidouros de CO2 em 

mecanismos de valorização e comércio 

de carbono.  

6. Investir em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor 

de florestas plantadas e seus produtos 

Financiar ações de Pesquisa e 

Desenvolvimento relacionadas ao 

incremento de usos da madeira.  

7. Aumentar a demanda por 

produtos florestais 

Criar mecanismos de valorização dos 

créditos de carbono no Brasil;  

Incentivar a utilização de madeira e 

produtos de base florestal nos 

programas de governo.  

8. Desburocratizar os processos de 

concessão de licenças ambientais 

Capacitar os técnicos dos órgãos 

competentes; 

Promover a certificação florestal, como 

uma alternativa de facilitação dos 

processos de licenciamento .  

 

9. Simplificar e o sistema tributário, 

reduzir alíquotas de impostos e 

encargos sobre o setor 

Aprovar medidas que visem a reduzir IPI, 

PIS/COFINS e ICMS.  

10. Ampliar a comunicação e a 

promoção comercial do setor de 

florestas plantadas e seus produtos 

Criar campanhas de promoção do setor 

de florestas plantadas, enfatizando seus 

benefícios econômicos, sociais e 
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ambientais.  

11. Propor medidas para a 

equalização da matriz brasileira de 

transportes, a melhoria da 

infraestrutura viária e a expansão 

portuária, para ampliar a 

competitividade na exportação dos 

produtos agroflorestais 

Induzir a expansão da malha ferroviária, 

hidroviária e a intermodalidade de 

transportes para ligar as regiões de 

produção aos centros de consumo e 

portos exportadores.  

 

12. Aumentar a participação da 

biomassa de madeira na matriz 

energética 

Incentivar a instalação de usinas 

termelétricas baseadas em biomassa 

madeireira. 

Fonte: BRASIL, (2018b). Adaptado pela autora. 

A implementação de florestas plantadas está prevista em normativos legais 

nacionais e de acordo com compromissos internacionais assumidos pelo país 

(Quadro 5). 

Quadro 5: Normativas e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil relacionadas às 
florestas plantadas. 

Normativos nacionais/ 
Compromissos Internacionais 

Descrição 

Lei n° 12.187/2009 (Política Nacional 

sobre Mudança do Clima – PNMC) 

- Redução emissões antrópicas 

quantificáveis e variáveis 

 

Decreto n° 7.390/2010 

 

- Regulamenta a Lei N° 12.187/2009 

- Expansão do plantio de florestas em 3 

milhões de hectares até 2020.  

Acordo de Paris (COP-21) 

- Redução de emissões de GEE para 

37% até 2025 e para 43% até 2030. 

- Restauração e o plantio de 12 milhões 

de hectares de florestas até 2030 

Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS (Organizações das 

Nações Unidas) 

 

- Gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e a perda 

de biodiversidade.  

- Restaurar florestas degradadas e 

aumentar o florestamento e o 

reflorestamento globalmente até 2020.  
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- Favorecer renda familiar por meio da 

produção florestal. 

- Construir com madeira. 

- Estabilizar o clima por meio de florestas 

plantadas. 

Fonte: BRASIL, 2018b. Adaptado pela autora. 

3.3 Financiamentos no Brasil 

3.3.1 Sistema Nacional de Crédito Rural 

 O Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR foi instituído pelo Governo 

Federal em 1965, que consolidou o crédito rural como uma política agrícola para 

promover o crescimento e desenvolvimento econômico e social do setor 

agropecuário nacional, já que fornecem condições especiais à atividade 

agropecuária, frente às incertezas e riscos decorrentes de problemas sanitários e 

climáticos, além dos riscos associados ao comportamento dos preços (RAMOS; 

MARTHA JÚNIOR, 2010).  

Desde a instituição do SNCR, os dados acerca da evolução do crédito rural 

no Brasil (1969-2016) mostram que o país passou por três principais momentos, 

entre 1969-1979, 1980-1996 e 1997-2014 (Figura 1) (SOUSA et al., 2020). O 

primeiro período corresponde ao início da modernização agrícola brasileira e 

expansão de fronteiras agrícolas; o segundo período, de retração de 

aproximadamente 87% na oferta de crédito rural; e o terceiro período, que 

acompanha o aumento das exportações brasileiras de produtos agrícolas, 

principalmente soja e carne bovina, devida à estabilidade do Plano Real e pelo 

crescimento do comércio Brasil-China (SOUSA et al., 2020). Segundo Sousa et al. 

(2020), em 2015 houve uma redução em 14,2% do montante disponibilizado para o 

crédito rural, seguida de uma redução de 5,0% para 2016, relacionada à crise no 

cenário político e econômico que o Brasil vivenciou, assim como reflete na queda 

das exportações de soja e carne bovina. 

Os beneficiários e as instituições financeiras que operam no SNCR são 

subordinados ao Manual do Crédito Rural (MCR), que sintetiza as normas 

aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central e é atualizado à 

medida que são divulgadas novas normativas (BCB, 2020a). Segundo o MCR, é 
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função do SNCR conduzir os financiamentos de acordo com as políticas formuladas 

pelo Conselho Monetário Nacional e em acordo com a política de desenvolvimento 

agropecuário (BCB, 2020a). 

Figura 1: Evolução do Crédito Rural (1969 – 2016). 

 

¹Valores constantes para dezembro de 2016.  
Fonte: Sousa et al (2020)  

 É importante salientar que os créditos contratados no âmbito do SNCR são 

do tipo reembolsáveis, ou seja, o beneficiário deve fazer o pagamento do crédito de 

uma só vez ou em parcelas, de acordo com o ciclo das explorações financiadas, a 

partir dos primeiros rendimentos após o período de carência (BCB, 2020a). Os 

beneficiários podem solicitar a prorrogação da dívida em casos de dificuldade de 

comercialização de produtos, frustração de safras e eventuais ocorrências 

prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, exceto em casos específicos 

(BCB, 2020a). 

O SNCR é constituído por órgãos básicos, vinculados e articulados (Quadro 

6), sendo que o Conselho Monetário Nacional pode admitir que outras entidades 

sejam incorporadas ao SNCR (BCB, 2020a). 

Quadro 6: Órgão básicos, vinculados e articulados do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR. 

Órgãos Básicos Vinculados Articulados 
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Banco Central do Brasil 

Banco do Brasil S.A. 

Banco da Amazônia S.A, 

Banco do Nordeste do 

Brasil S.A. 

Banco Nacional do 

Desenvolvimento 

Econômico e Social 

(BNDES)  

Auxiliares: agências de 

fomento, bancos 

estaduais, bancos 

privados, Caixa 

Econômica Federal (CEF), 

cooperativas, sociedades 

de crédito, financiamento 

e investimento  

Incorporados: instituições 

integrantes do Sistema 

Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE)  

Órgãos oficiais de 

valorização regional 

Entidades de prestação de 

assistência técnica  

Fonte: BCB (2020a). 

 O Banco Central do Brasil possui a atribuição de controlar o SNCR, sob todos 

os aspectos, principalmente: 

a) dirigir, coordenar e fiscalizar o cumprimento das deliberações do 

Conselho Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito rural; (Circ 1.536)  

b) sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua 
coordenação com os que prestam assistência técnica e econômica ao 

produtor rural; (Circ 1.536)  

c) elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer sua 
execução, tendo em vista a avaliação dos resultados para introdução de 

correções cabíveis; (Circ 1.536)  

d) determinar os meios adequados de seleção e prioridade na distribuição 
do crédito rural e estabelecer medidas para zoneamento dentro do qual 
devem atuar os diversos órgãos financiadores, em função dos planos 

elaborados; (Circ 1.536)  

e) estimular a ampliação dos programas de crédito rural, em articulação 

com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN); (Circ 1.536)  

f) incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito rural, 

especialmente através de cooperativas; (Circ 1.536)  

g) executar o treinamento do pessoal dos órgãos do SNCR, diretamente ou 
mediante convênios. (Circ 1.536) (BCB, 2020a, p. 9) 
 

De acordo com MCR, é considerado beneficiário do crédito rural o produtor 

rural (pessoa física ou jurídica); as cooperativas de produtores rurais e ainda 

aqueles (pessoa física ou jurídica) que não são conceitualmente produtores rurais, 

mas se dedicam às atividades vinculadas ao setor: pesquisa ou produção de mudas 

ou sementes fiscalizadas ou certificadas; pesquisa ou produção de sêmen para 
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inseminação artificial e embriões; prestação de serviços mecanizados, de natureza 

agropecuária, em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo; prestação de 

serviços de inseminação artificial, em imóveis rurais; medição de lavouras; e 

atividades florestais (BCB, 2020a). Os silvícolas (não emancipados) também podem 

ser beneficiários do crédito rural, se assistidos pela Fundação Nacional do Índio 

(Funai), que também deve assinar o instrumento de crédito (BCB, 2020a). É 

importante ressaltar que estrangeiro residente no exterior; sindicato rural; e parceiro 

(se o contrato de parceria restringir o acesso de qualquer das partes ao 

financiamento) não podem ser beneficiários do crédito rural (BCB, 2020a). 

O produtor rural é classificado de acordo com a Receita Bruta Agropecuária 

Anual (RBA) ou na falta desta, a receita estimada. O pequeno produtor rural é 

aquele que apresenta receita de até R$415.000,00 ou que detenha a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP); o médio produtor é aquele que possui renda acima de 

R$415.000,00 ou o beneficiário que for enquadrado nas condições do Programa 

Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp); e o grande produtor é 

aquele que possui receita acima de dois milhões de reais (BCB, 2020a). 

O MCR regulamenta a contratação de assistência técnica e extensão rural 

(ATER), embora caiba ao produtor decidir sobre a contratação de serviços de 

ATER, exceto quando são exigidos pelo financiador ou regulamentado em 

operações de recursos oficiais (MDR, 2020a). A ATER pode envolver elaboração de 

plano ou projeto, assim como a orientação técnica para o imóvel ou empresa e 

deverá ser realizada no local das atividades, por profissionais registrados no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho 

Federal ou Regional dos Técnicos Agrícolas, Conselho Regional de Medicina 

Veterinária (CRMV) ou no Conselho Regional de Biologia (CRB), mediante convênio 

com instituição financeira ou com o beneficiário (BCB, 2020a). 

A partir de 01 de janeiro de 2019, a concessão de crédito rural para 

financiamento atividades agropecuárias ficou condicionada à apresentação de 

recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e em 2020 também se 

tornou obrigatória para beneficiários do Grupos “A” e “A/C” do Pronaf, podendo 

apresentar inscrição de lote individual ou do perímetro do projeto de assentamento; 

com exceção de beneficiários como pescadores artesanais e extrativistas que não 

sejam proprietários de imóveis rurais e que não sejam ocupantes de Unidades de 



 48 

Conservação (UCs) (BCB, 2020a). Povos e comunidades tradicionais que habitam 

ou utilizam as Unidades de Conservação de Uso Sustentável ou territórios de uso 

coletivo, deverão apresentar o CAR da área, este realizado por órgão ou instituição 

responsável pela sua gestão (BCB, 2020a). O beneficiário que possui imóveis rurais 

parcialmente ou integralmente no interior de UCs, também deverá apresentar recibo 

de inscrição no CAR. Os povos indígenas ficam isentos de apresentar o CAR, na 

condição que habitem Terras Indígenas designadas pela Funai e que não sejam 

proprietários de imóveis rurais (BCB, 2020a). 

Os créditos podem ser do tipo custeio, investimento, comercialização e 

industrialização. Os créditos de custeio são classificados como agrícola ou de 

pecuária, e se destinam às despesas normais do ciclo produtivo de lavouras 

periódicas, entressafra de lavouras permanentes, extração de produtos vegetais 

(espontâneos ou cultivados) e da exploração pecuária (BCB, 2020a). O MCR 

considera como financiáveis os seguintes itens de custeio:  

(a) Agrícola: tratos culturais, colheita, replantios parciais de cana-de-açúcar; 

aquisição de silos e de insumos (antecipados). 

(b) Pecuário: aquisição de animais para recria e engorda (limitado a produtor 

rural independente) e de insumos; verbas para limpeza e restauração de pastagens. 

(c) Agrícola e pecuário: insumos para restauração e recuperação de áreas de 

RL e APP, controle de pragas e espécies invasoras, manutenção e condução de 

regeneração natural de espécies nativas e prevenção de incêndios. 

O SNCR limita a cada beneficiário, por ano agrícola até 3 milhões de crédito 

de custeio, com exceção para os fundos constitucionais provenientes de 

financiamento regional e possibilita que o crédito de custeio seja ampliado em 10% 

para itens como restauração e recuperação de RL e APP e para beneficiário que 

apresentar o CAR do imóvel rural objeto do financiamento (BCB, 2020a). 

No crédito de investimento rural predomina verbas para investimentos fixos e 

semifixos em bens e serviços relacionados à atividade agropecuária (Quadro 7), 

além de prever o uso da verba para despesas com plano/projeto de custeio e de 

administração; para recuperação ou reforma de máquinas e equipamentos; para 

geoprocessamento e financiamento da regularização ambiental de uma propriedade 

rural (BCB, 2020a). 
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Quadro 7: Investimentos fixos e semifixos financiáveis de acordo com o Manual de Crédito Rural 
(MCR). 

Investimentos 

Fixos Semifixos 

Construção, reforma ou ampliação de 

benfeitorias e instalações permanentes  
Animais para reprodução ou cria. 

Aquisição de máquinas e equipamentos 

(duração útil > 5 anos) 

Instalações, máquinas, equipamentos 

(duração útil < 5 anos) 

Obras de irrigação, açudagem, 

drenagem;  

Veículos, tratores, colheitadeiras, 

implementos, embarcações e aeronaves. 

Florestamento, reflorestamento, 

desmatamento e destoca 

Aquisição de equipamentos empregados 

na medição de lavouras 

Formação de lavouras permanentes - 

Formação ou recuperação de pastagens - 

Eletrificação e telefonia rural - 

Proteção, correção e recuperação do 

solo, inclusive a aquisição, transporte e 

aplicação dos insumos para estas 

finalidades 

- 

Fonte: BCB (2020a). 

 

O crédito de comercialização viabiliza ao produtor ou, às suas cooperativas 

agropecuárias, os recursos necessários à comercialização de seus produtos no 

mercado, evitando que os mesmos vendam à preço baixo para cumprir 

compromissos. O crédito de industrialização destina ao manufaturamento de 

produtos agropecuários, quando realizadas pelo produtor ou cooperativas na própria 

propriedade rural (BCB, 2020a), em atividades como beneficiamento, aquisição de 

insumos, despesas de mão–de-obra e manutenção de equipamentos, seguros e 

impostos relacionados ao processo de industrialização.  

As fontes de financiamento do SNCR podem ser públicas ou privadas, de 

acordo com o tipo de fundo originário (Quadro 8). As taxas de juros variam quando a 

fonte de financiamento não é controlada pelo governo, como é o caso dos recursos 
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livres (LOPES; LOWERY; PEROBA, 2016). 

Quadro 8: Tipo, fontes de financiamento, recursos aplicados e taxa anual de juros dos créditos. 

Tipo Fonte Descrição 

Recursos 

aplicados 

(%)* 

Taxa anual 

de juros em 

2020 (%)  

Recursos 

Obrigatórios 

Pública e 

privada 

Porção preestabelecida de 

depósitos à vista que os 

bancos comerciais e oficiais 

devem dedicar a linhas de 

crédito rural, conforme 

definido por lei. 

32,73 Até 6,0 

Poupança 

Rural 

Pública e 

privada 

Instrumento de investimento 

operado por bancos 

elegíveis. Bancos 

comerciais e oficiais devem 

dedicar uma porção dos 

investimentos capturados à 

linhas de crédito rural, 

conforme definido por lei. 

31,58 Até 6,0 

Recursos do 

BNDES 
Pública 

Recursos do Banco 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social 

(BNDES). 

9,99 5,0 – 7,5 

Fundos 

Constitucionais 
Pública 

Capitalizados por 3% das 

receitas provenientes de 

Imposto de Renda e 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados. Voltados a 

reduzir disparidades 

econômicas inter-regionais. 

Existem três fundos 

regionais: fundos 

constitucionais de 

financiamento Norte (FNO), 

Centro-Oeste (FCO) e 

Nordeste (FNE). 

7,94 4,38 – 5,78 
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Recursos 

livres 
Privada 

Recursos próprios ou 

captados por instituições 

financeiras, sem porção 

predefinida por lei. 

Distribuem os recursos 

livres na forma de crédito 

rural de acordo com seus 

próprios termos e critérios. 

4,59 Livre 

Outros 
Pública e 

privada 
Várias fontes. 13,18 Livre 

Fonte: Lopes; Lowery; Peroba (2016); BCB (2020a); BCB(2020c). 
* Percentuais dos valores contratados referentes aos anos 2013-2019.  

 

É importante destacar que o SNCR não é a única fonte de financiamento 

agrícola no Brasil. Em 2003, por exemplo, 72% foram provenientes de outras fontes 

como: fundos próprios dos produtores, empréstimos familiares, manufaturadoras de 

insumos, processadoras, traders e bancos privados (LOPES; LOWERY; PEROBA, 

2016). 

3.3.2 Financiamentos Florestais 

A recuperação florestal, tanto por meio de espécies nativas ou florestas 

comerciais, exige investimento por parte dos proprietários rurais, sejam eles 

pequenos, médios, associações, fundações, entre outros. É fundamental que 

existam estratégias governamentais que incentivem e facilitem ações de 

recuperação e regularização ambiental das propriedades rurais. O PLANAVEG, por 

exemplo, dentre as iniciativas estratégicas, prevê incentivos a proprietários de terra 

para que possam gerar receitas por meio da comercialização de produtos 

madeireiros e não-madeireiros e outros serviços ambientais provenientes da 

recuperação da vegetação nativa (BRASIL, 2017a). Para que essa iniciativa seja 

uma realidade, são necessários mecanismos financeiros de incentivo, tais como 

empréstimos bancários, doações, compensações ambientais, isenções fiscais e 

títulos florestais (BRASIL, 2017a).  

O PBMC (2013) também já citava em seu relatório que crédito e 

financiamento estavam sendo concedidos pelo Governo Federal para incentivar 
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uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura, como o Plano 

Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), por meio de tecnologias 

sustentáveis desenvolvidas para condições tropicais e subtropicais. O 

PlantarFlorestas destaca a importância do fomento ao cultivo de espécies florestais, 

já que o mesmo “demanda investimentos cujo retorno se dá, de maneira plena, após 

o ciclo de rotação da cultura florestal, que pode variar de 5 até 35 anos (…)” 

(BRASIL, 2018b, p.20).  

É importante destacar o papel da regularização fundiária para o acesso a 

incentivos e créditos para financiar, por exemplo, atividades de recuperação de 

vegetação nativa (BRASIL, 2017a). Se o proprietário não tem entendimento de 

posse ou titularidade de sua terra, é pouco provável que invista na recuperação de 

sua propriedade rural (BRASIL, 2017a), assim como sem a inscrição da propriedade 

no CAR, o proprietário não tem acesso a linhas de financiamento, já que desde 

2019 o cadastro é obrigatório para a concessão de crédito rural (BRASIL, 2020). 

Para facilitar a procura por financiamentos específicos para a área de 

florestas, o Guia de Financiamento Florestal 2016 elaborado pelo Serviço Florestal 

Brasileiro – SFB aglutinou em um documento todas as informações sobre como 

financiar os diversos tipos de atividades florestais: linhas e programas de crédito, 

beneficiários, limites de valores, taxas de juros, prazos de reembolso e carência, 

garantias estipuladas e agentes financeiros que as operam (SFB, 2016).  O uso 

sustentável da floresta pode ser incentivado pelas diversas linhas de financiamento, 

que atendem demandas de empresas, cooperativas, comunidades, agricultores 

familiares e povos e comunidades tradicionais, com atividades que contemplam: 

[...] o manejo florestal, a recuperação da vegetação nativa em áreas de 
preservação permanente (APP) e Reserva Legal, o plantio de essências 
nativas e de sistemas agroflorestais, silvipastoris, o plantio de florestas 
industriais, o beneficiamento de produtos florestais, assim como a 
comercialização e o capital de giro (SFB, 2016, p. 11).  

 

Os financiamentos florestais relacionados à recuperação florestal 

relacionados no Quadro 9. 

Quadro 9: Principais financiamentos florestais relacionados à recuperação florestal. 

Linha de Crédito Beneficiários Finalidade 
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Pronaf Floresta 
Agricultores familiares 

(enquadrados Pronaf) 

Plano de manejo; exploração extrativista 

ecologicamente sustentável; SAFs; 

enriquecimento de áreas florestais; 

recomposição e manutenção de APP e RL; 

recuperação de áreas degradadas.   

Pronaf 

Bioeconomia 

(antigo Eco)  

Agricultores familiares 

(enquadrados Pronaf) 

Silvicultura;  adequação à legislação 

ambiental; planos de manejo florestal 

sustentável; recuperação da RL e APP; 

recuperação de áreas degradadas; 

implantação de viveiros de mudas de 

essências florestais e frutíferas; 

implantação das culturas de dendê e 

seringueira.   

Pronaf 

Agroecologia 

Agricultores familiares 

(enquadrados Pronaf) 

Sistemas de base agroecológica ou 

orgânicos. 

Pronaf custeio 

Agricultores Familiares 

enquadrados no 

Pronaf, exceto Grupos 

“A” e “A/C”. 

Cultivo de espécies florestais ou sistemas 

de produção de base agroecológica ou de 

transição. 

Pronaf Mais 

Alimentos 

Agricultores familiares 

(enquadrados Pronaf) 

Práticas conservacionistas de uso, manejo 

e proteção dos recursos naturais. 

Pronaf  Mulher 

Mulheres agricultoras, 

integrantes de 

unidades familiares de 

produção enquadradas 

no Pronaf, 

Investimento para atendimento de 

propostas de crédito de mulher agricultora; 

para fins de adoção de práticas 

conservacionistas de uso, manejo e 

proteção dos recursos naturais. 

Pronaf Produtivo 

Orientado 

Agricultores familiares 

(enquadrados Pronaf) 

(regiões de atuação 

dos Fundos 

Constitucionais de 

Financiamento.) 

Planos de manejo e manejo florestal; 

exploração extrativista ecologicamente 

sustentável; implantação de SAFs; 

recomposição e manutenção de APP e RL; 

recuperação de áreas degradadas; 

enriquecimento de áreas com cobertura 

florestal natural. 

Pronamp 

Médios produtores 

rurais (pessoas físicas 

ou jurídicas) que se 

enquadrem nas 

Despesas normais da extração de produtos 

vegetais espontâneos ou cultivados, 

inclusive produtos florestais extrativistas; 
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exigências. 

Programa ABC 

Produtores rurais 

(pessoas físicas ou 

jurídicas), e suas 

cooperativas, 

Adequação ou regularização das 

propriedades rurais frente à legislação 

ambiental (ABC Ambiental).  

Implantação, manutenção e melhoramento 

do manejo de florestas comerciais (ABC 

Florestas). 

Implantação de iLP, iLF, iPF ou iLPF e de 

SAFs (ABC Integração). 

Implantação, melhoramento e manutenção 

de florestas de dendezeiro (ABC Dendê). 

Recuperação de pastagens degradadas 

(ABC Recuperação). 

Implantação, melhoramento e manutenção 

de plantações de açaí, cacau, oliveira e 

nogueira (ABC Cultivos Permanentes). 

Implantação e melhoramento de sistemas 

de plantio direto "na palha" (ABC Plantio 

Direto). 

BNDES Finem - 

Meio Ambiente 

Pessoas jurídicas de 

direito privado e 

público, empresários 

individuais, 

associações e 

fundações. 

Recuperação de matas ciliares e controle 

de erosão; formação, recuperação, 

manutenção, preservação, monitoramento 

e compensação de RL e APP; recuperação 

de passivos ambientais.   

BNDES – 

Programa Fundo 

Clima – Florestas 

Nativas 

Pessoa jurídica de 

direito privado e de 

direito público. 

Manejo florestal sustentável; plantio 

florestal com espécies nativas; 

recomposição da cobertura vegetal com 

espécies nativas, incluindo APP e RL; 

apoio à cadeia produtiva de produtos 

madeireiros e não madeireiros de espécies 

nativas. 

FCO Verde 

Conservação da 

Natureza 

Produtores rurais, PF 

ou PJ, suas 

cooperativas e 

associações 

(equipara-se a 

produtor rural a 

Manejo florestal sustentado de baixo 

impacto; regularização e recuperação de 

RL e APP degradadas; SAFs; 

florestamento e reflorestamento; 

implantação de viveiros regionais para 

fornecimento de mudas; implantação de 
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pessoa jurídica que se 

dedica a atividades 

florestais). 

culturas permanentes para aproveitamento 

fitoterápico, alimentar e energético; 

despesas com regularização fundiária.   

FCO Verde 

Integração 

Lavoura- 

Pecuária-Floresta 

 

 

Produtores rurais, PF 

ou PJ, suas 

cooperativas e 

associações 

(equipara-se a 

produtor rural a 

pessoa jurídica que se 

dedica a atividades 

florestais). 

Implantação de sistemas de integração 

lavoura-floresta, pecuária-floresta, iLPF; 

intensificação do uso da terra em áreas já 

desmatadas. 

FNE Verde 

Produtores rurais (PF 

e PJ), suas 

cooperativas e 

associações; 

empresas rurais, 

industriais, comerciais 

e de prestação de 

serviços. 

Manejo florestal, reflorestamento, sistemas 

agroflorestais e agrossilvopastoris; 

produção de sementes e mudas; 

recuperação ambiental e convivência com 

o semiárido; produção de base 

agroecológica, com beneficiamento de 

produtos.  

FNO Programa 

ABC 

 

Pessoas físicas e 

jurídicas de direito 

privado, inclusive 

populações 

tradicionais da 

Amazônia (povos 

indígenas, 

comunidades 

quilombolas, 

ribeirinhos, 

extrativistas, 

pescadores 

artesanais, entre 

outros povos da 

floresta) não 

contempladas pelo 

Pronaf; 

empresários/empresas 

individuais, 

Plantio de florestas, incluindo o 

reflorestamento com espécies nativas para 

recuperação de APP.  

Reflorestamento e florestamento com 

espécies nativas e/ou exóticas, em áreas 

degradadas/alteradas de uso alternativo do 

solo e para recuperação de RL.  

Sistemas de Integração de produção e 

SAFs.  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associações e 

cooperativas. 

FNO 

Biodiversidade 

Pessoas físicas e 

jurídicas de direito 

privado do setor rural; 

populações 

tradicionais da 

Amazônia não 

contempladas pelo 

Pronaf. 

Manejo florestal sustentável; recuperação 

da vegetação nativa; serviços ambientais, 

fauna silvestre; plantas medicinais e 

aromáticas; proteção, preservação, 

recuperação e utilização sustentável de 

mananciais.   

 

Fonte: SFB (2016). Adaptado pela autora. 

 

As agências financiadoras podem ser bancos, fundos, agências, assim como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e cooperativas 

singulares de crédito. Esse tipo de cooperativa, de acordo com Política Nacional de 

Cooperativismo, é aquela constituída por um número mínimo de vinte pessoas 

físicas, “sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que 

tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas 

físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos” (BRASIL, 1971).  

Dentre os bancos, destacam-se o Banco do Brasil, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento – BNDES, que possuem abrangência nacional e bancos regionais, 

como o Banco de Brasília - BRB, Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento), 

Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil, Agência de Fomento de 

Mato Grosso (MT Fomento), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 

entre outros (SFB, 2016).  

As linhas de crédito podem ser de abrangência nacional, como por exemplo, 

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf (com os 

subprogramas Agroecologia, Floresta, Mulher, Jovem, entre outros), o BNDES 

Florestal ou o Programa ABC. Esses créditos também podem ser específicos para 

alguma região, como é o caso por exemplo do Pronaf Semiárido, do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte – FNO Programa ABC, exclusivo para 

beneficiário da região Norte brasileira e o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste 

– FCO Verde Conservação da Natureza, para beneficiários que desenvolvem suas 

atividades na região Centro-Oeste (SFB, 2016). De acordo com o Manual de Crédito 
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Rural, para o Pronaf, a instituição financeira deve dar preferência ao atendimento 

das propostas que objetivem a produção agroecológica ou que promovam a 

remoção ou redução da emissão dos GEE; em que as beneficiárias sejam do sexo 

feminino; seguido por destinatários jovens; e que obrigatoriamente os beneficiários 

estejam inscritos no CAR (BCB, 2020a). 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, é 

um programa de financiamento de crédito de serviços agropecuários e não 

agropecuários, que estimula a geração de renda da mão de obra familiar em 

propriedades rurais (BCB, 2020a). Esse programa foi criado em 1995 para estimular 

o desenvolvimento sustentável do meio rural à agricultura familiar, com taxas de 

juros, prazos e limites mais acessíveis que o mercado oferece (MAPA, 2020).  A 

concessão de créditos no âmbito do Pronaf por parte de instituição financeira deve 

dar preferência a propostas que envolvam agroecologia ou promoção de emissão 

de gases de efeito estufa; beneficiárias mulheres, seguido de beneficiários jovens; e 

aqueles que possuem o CAR (BCB, 2020a). Possuir a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) é condição obrigatória para acessar esse programa, para tal, “a área 

rural que a família detém não pode ultrapassar 4 módulos fiscais; a mão-de-obra 

utilizada deve ser predominantemente familiar; a renda brutal anual de até R$ 415 

mil e no mínimo 50% de toda a renda deve vir das atividades desenvolvidas na área 

rural em posse da família” (MAPA, 2020, p. 28). 

O Pronaf atende agricultores familiares, silvicultores, extrativistas, indígenas, 

povos e comunidades tradicionais, cooperativas e empreendimentos familiares 

rurais (SFB, 2016). Existem duas linhas do Pronaf, que além de incentivar 

atividades florestais, também são específicos para mulheres e jovem; o primeiro 

engloba mulheres agricultoras integrantes de unidades familiares de produção, 

enquanto o segundo abrange jovens entre 16 e 29 anos que integram unidades 

familiares do Pronaf (BCB, 2020a). A criação de uma linha de crédito só para 

mulheres é uma política pública que visa fortalecer a autonomia financeira e gerar 

renda para as mulheres do campo (SILVA PONCIANO; SOUZA, 2021). 

De acordo com o guia de financiamento florestal, a assistência técnica para 

algumas linhas de créditos é facultativa, a depender da instituição financeira, 

enquanto em outras é obrigatória (dependendo da situação, pode ser financiada 

com recursos do próprio empréstimo) (SFB, 2016). No caso específico do FNO-
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ABC, exige-se que os projetos florestais sejam elaborados, executados e 

acompanhados por engenheiro/engenheira florestal ou por outro/outra professional 

habilitado/a com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (SFB, 2016). 

Estudo realizado por Oliveira, Araújo e Queiroz (2017) no estado de Goiás mostrou 

a importância da assistência técnica para a obtenção de financiamentos no âmbito 

do PRONAF, já que são esses profissionais que elaboram e acompanham os 

projetos de financiamento e foram responsáveis por aglutinar 87,1% do valor 

recebido para o Pronaf em municípios que possuem uma unidade local da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - Emater. 

O Programa de Financiamento em Apoio à Agricultura de Baixo Carbono 

(FNO-ABC) é concedido pelo Banco da Amazônia, exclusivo para a região Norte 

brasileira e é voltado para pessoas físicas e jurídicas de direito privado, e incluem 

populações tradicionais da Amazônia (povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas, 

entre outros) e empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade 

limitada, associações e cooperativas (SFB, 2016). O objetivo geral do FNO-ABC é 

de: 

Promover, induzir e apoiar a recuperação e a conservação da 
biodiversidade da Amazônia, incentivando o uso de técnicas agroflorestais 
sustentáveis, através da concessão de financiamentos a empreendimentos 
que privilegiem o uso de boas práticas produtivas e sustentáveis, bem 
como incentivar o uso de técnicas sustentáveis por meio do financiamento 
de projetos agropecuários e florestais que contribuam para a redução da 
emissão de gases de efeito estufa na Região Norte, visando à consolidação 
de uma economia de baixo consumo de carbono (BASA, 2020, p. 56) 

 

Esse programa possui uma taxa de juros prefixada entre 5,62% - 6,51% ao 

ano e carência de até 12 anos para investimentos fixo ou misto, 10 anos para 

investimentos semifixo ou misto e dois anos para custeio não associado a 

investimento (BASA, 2020) e possui o diferencial de exigir que os projetos florestais 

devem ser elaborados, executados e monitorados por engenheiro florestal ou outro 

profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (SFB, 

2016).  

Dentre as várias linhas de crédito, destaca-se o Programa ABC, que faz parte 

do Plano ABC, que visa promover a redução de emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) na agricultura, além de incentivar a adoção de sistemas de produção 

sustentáveis e garantir a renda dos produtores. Ademais esse plano promove 
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esforços para reduzir o desmatamento de florestas. Esse plano é estruturado em 

sete programas (BRASIL, 2012a):  

• Recuperação de Pastagens Degradadas;  

• Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais 

(SAFs);  

• Sistema Plantio Direto (SPD);  

• Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN);  

• Florestas Plantadas;  

• Tratamento de Dejetos Animais;  

• Adaptação às Mudanças Climáticas.  

Miccolis et al. (2017), ao discutir a restauração ecológica com SAFs, alerta 

para as limitações estruturais ao implantar um projeto com esse tipo de sistema, tais 

como baixo acesso a ATER para atender às demandas dos agricultores e técnicos 

com baixo conhecimento em restauração florestal e agroecologia; baixo acesso a 

linhas de crédito rural que envolvem agroflorestas e agroecologia pelo 

desconhecimento dos produtores sobre esses tipos de atividades; adversidades do 

meio físico como má distribuição de chuvas e baixa disponibilidade de nutrientes no 

solo; desconhecimento por parte de produtores e consumidores dos benefícios das 

SAFs; entre outros. Diante do exposto, conclui-se que apenas criar linhas de 

créditos diferenciadas não é suficiente para que agricultores, produtores e outros 

interessados tenham acesso às mesmas.  

Espera-se que essas iniciativas que aliam a produção com o viés da 

sustentabilidade realmente auxiliem no combate à mudança climática, ao 

desmatamento, à degradação do solo, entre outros. As florestas brasileiras estão 

em constante pressão pelo agronegócio, segundo o Mapbiomas (2020), durante o 

período de 1985-2019, no território brasileiro, a área de agricultura cresceu 2,6 

vezes e aumentou em 34,7% a área de pastagem, em detrimento da diminuição da 

área de floresta nativa em 87 milhões de hectares. Para Miccolis et al (2017), a 

mudança nas formas de uso do solo degradou os recursos naturais e colocou 

populações em vulnerabilidades sociais: em relação ao primeiro, o desmatamento e 

as atividades agropecuárias no meio rural vem causando a extinção de espécies de 

plantas e animais, aumento de temperatura, mudanças no clima, erosão do solo e 



 60 

diminuição da produtividade agrícola; em relação às vulnerabilidades sociais, as 

populações do campo estão abandonando essas áreas, contribuindo para o êxodo 

rural.  

  



 61 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Base de dados 

Para identificar as linhas de crédito contratadas no período 2013-2019 no 

âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR, foram consultados os dados 

disponíveis na Matriz de Dados do Crédito Rural - MDCR, que faz parte do Portal de 

Dados Abertos do Banco Central e está em consonância com o Manual do Crédito 

Rural (BCB, 2020a). Os dados de domínio público, disponibilizados em meio digital, 

como a MDCR, são uma obrigatoriedade legal exigida pela Lei de Acesso à 

Informação e permite a transparência dos dados governamentais relacionados às 

ações e realizações de políticas públicas (MOREIRA et al., 2020). Para estudar a 

qualidade da recuperação de dados governamentais, Moreira et al. (2020) 

analisaram a MDCR em aspectos como acurácia, consistência, confiabilidade, 

pontualidade e concluiu que é uma base de dados confiável, com poucas chances 

de subnotificações das operações. 

Os dados obtidos na MDCR foram consultados em dois tipos diferentes de 

plataforma, a “Matriz de Dados do Crédito Rural” e “Matriz de Dados do Crédito 

Rural – MDCR – v2”. O primeiro pode ser encontrado no site institucional do Banco 

Central, enquanto o segundo na Plataforma Ágil de Serviços de Dados – Olinda. 

Para acessar a “Matriz de Dados do Crédito Rural”, o seguinte caminho foi 

percorrido no site institucional do mesmo: Home > Estabilidade financeira > 

Supervisão > Crédito Rural > Matriz de Dados do Crédito Rural – Contratações 

(Figura 2). Essa base faz uma cobertura geográfica de dados do Brasil, unidades da 

federação e cidades, com uma frequência de atualização e disponibilização de 

dados mensais, a partir de 2013. É possível realizar doze tipos de consultas para os 

dados de financiamentos contratados, cada uma com suas subcategorias: 

Definições, conceitos e esclarecimentos; Evolução dos recursos financeiros; 

Evolução dos encargos financeiros; Região, Unidade da Federação - UF, Município 

(18 subcategorias); Produto (12 subcategorias); Segmento e Instituição Financeira 

(9 subcategorias); Pessoa, Gênero e Idade (4 subcategorias); Faixa de valores (14 

subcategorias); Programa e subprograma (4 subcategorias); Fonte de recursos (4 

subcategorias); Tipo de beneficiário (4 subcategorias) e Modalidade (4 

subcategorias) (BCB, 2020b). 
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Figura 2: Página principal da Matriz de Dados do Crédito Rural – MDCR. 

 

  

A primeira categoria é um arquivo PDF com esclarecimentos e conceitos 

sobre o MCR e a MDCR; a segunda e terceira categoria (evolução dos recursos e 

encargos financeiros) são arquivos no formato XLSX (Excel) que contêm dados com 

o histórico dos recursos. As demais categorias, ao serem selecionadas, 

encaminham para uma página de pesquisa mais específica, onde é possível, por 

meio de filtros, selecionar o período (ano e mês), o tipo de programa e 

subprograma, fonte de recursos, produtos, entre outros, dependendo da 

subcategoria selecionada. A programação do banco de dados não distingue os 

resultados separadamente, ou seja, se o período desejado de pesquisa corresponde 

a 2013 – 2016, por exemplo, o banco de dados mostrará o resultado da somatória 

desses três anos, e não de cada um. Portanto é necessária essa cautela ao 

preencher o banco de dados para obter as informações desejadas.  

 Após a seleção das informações desejadas, foi gerado um relatório que pode 

ser exportado em formato XLSX, CSV ou PDF. A escolha do formato é fundamental, 

já que “(…) alguns destes formatos podem ser processados apenas por tecnologias 

proprietárias (ex.: XLS), enquanto outros dificultam o reuso do conteúdo (ex.: PDF). 

Na contra mão (sic) destes problemas, destaca-se a utilização do formato CSV, pois 

o mesmo permite uma certa flexibilidade na transferência de dados entre 

aplicações. “ (MOREIRA et al., 2020, p.125).  
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A “Matriz de Dados do Crédito Rural – MDCR – v2” se encontra no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos e para acessá-la, foi realizado o seguinte caminho no 

site institucional: Home > Organizações > Banco Central do Brasil - BCB > Matriz de 

Dados do Crédito Rural – MDCR > API - Navegador de Dados > Explorar > Ir para 

recurso, onde foi aberta a página principal da matriz (Figura 3) (BCB, 2020c). É 

possível realizar dezessete tipos de consultas para os dados de financiamentos 

contratados (quantidade e valor): Município; Custeio por Município e Produto; 

Comercialização por Produto, Região e UF; Custeio por Produto, Região e UF; 

Faixa de Valores; Fonte de Recursos; Fonte de Recursos e Instituição Financeira; 

Faixa de Valores e UF; Investimento por Município e Produto; Investimento por 

Região, UF e Produto; Programa e Subprograma; Programa, Subprograma e UF; 

Região e UF; Região, UF e Gênero; Segmento e IF; Região, UF, Segmento e IF; 

Tipo de Pessoa, Segmento e IF. 

Ao selecionar uma categoria, foi aberta a página de pesquisa, onde foram 

selecionados os filtros desejados, como o formato do arquivo de saída (JSON, XML, 

text/CSV, text/HTML). As principais diferenças da versão da MDCR – v2 com a 

anterior são: maior cruzamento entre os dados e a inserção de todos os contratos 

por mês e ano (2013- 2020) em um mesmo arquivo. 

Figura 3: Página principal da MDCR – v2. 

 

Ao findar a coleta de dados nas duas versões da MDCR, é realizada a 

tabulação dos dados coletados no programa Excel 2010, por meio do recurso “Pivot 

Table” (Tabela Dinâmica), o qual auxilia na organização e apresentação dos dados 
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em gráficos e quadros, o que facilita a interpretação e visualização dos resultados 

auferidos.  

 4.2 Metodologia 

Para este estudo, foi realizada uma busca nas plataformas da MDCR de 

dados que contemplassem informações dos créditos contratados de acordo com o 

tipo (custeio e investimento), distribuição regional, programa/subprograma, faixa 

etária e gênero dos contratantes, para o período de 2013-2019. Primeiramente foi 

acessada a plataforma MDCR – v2 em busca de todos os dados selecionados, já 

que a visualização dos dados nela é mais fácil, permitiu maior cruzamento entre os 

dados e exibiu em uma única pesquisa todos os contratos para todos os períodos 

disponíveis. Essa plataforma disponibilizou informações de créditos para o tipo, 

programa e subprograma e para gênero. Para a pesquisa de faixa etária e 

distribuição regional dos contratos, foi utilizada a plataforma MDCR. 

Para coletar os dados na MDCR – v2, foi realizado o fluxograma mostrado na 

figura 4. Ao chegar na pagina principal de pesquisa (Figura 3), foi clicado nos títulos 

desejados: contrato de custeio, investimento ou gênero. Ao selecionar uma dessas 

categorias, a busca é encaminhada para uma segunda página, onde os critérios e 

filtros de busca foram realizados, selecionando o formato de arquivo de saída, 

ordenação dos dados, entre outros (Figura 4).  

Figura 4: Fluxograma da metodologia adotada para pesquisa na Matriz de Dados de Crédito Rural – 
v2. 
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A partir da pesquisa realizada na MDCR – v2, e com o auxílio do Manual de 

Financiamento Florestal de 2016 (SFB, 2016) e do Manual de Crédito Rural do 

Banco Central (BCB, 2020a) foi realizada uma triagem de linhas de crédito 

relacionadas à recuperação florestal, assim como seus programas e subprogramas. 

Foram identificadas àquelas que incentivam a elaboração de plano de manejo 

florestal, implementação do manejo florestal madeireiro ou não-madeireiro, 

recuperação da vegetação nativa e regularização ambiental e sistemas integrados 

de produção com agricultura e/ou pecuária, entre outros. 

A partir dessa análise, identificou-se três linhas de crédito que atenderam aos 

critérios: o Pronaf, com os subprogramas Bioeconomia e Floresta; o Programa ABC, 

com os subprogramas Ambiental, Cultivos permanentes, Florestas, Integração, 

Plantio direto e Recuperação e o programa FNO-ABC, com os subprogramas 

Florestas, iLPF/SAF e Plantio direto. Com essas informações foi possível realizar a 

pesquisa na segunda plataforma, a MDCR, em busca de dados de faixa etária e 

regiões geográficas (Figura 5). Ao acessar página principal do MDCR (figura 2), 

selecionou-se as categorias de estudo, e a pesquisa foi encaminhada para uma 

segunda página, onde se definiu critérios de busca como data, fonte de recursos e 

programa e subprograma (Figura 5). Esta etapa foi realizada para cada programa e 

seu respectivo subprograma. Ao final os dados foram exportados para um arquivo 

CSV. 

Figura 5: Fluxograma da metodologia adotada para pesquisa na Matriz de Dados de Crédito Rural. 
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Os dados obtidos nas plataformas MDCR – v2 e MDCR foram abertos no 

programa Excel 2010, e formatados para o formato XLSX. Os arquivos provenientes 

da MDCR – v2 possuíam alguns dados exibidos em códigos do Sicor, sendo 

necessário acessar a página institucional do Banco Central e adquirir os arquivos 

com a tradução dos códigos. Após esta etapa, foi utilizado o recurso de tabela 

dinâmica do programa Excel para manipular os dados de acordo com as 

informações desejadas e criar tabelas e gráficos com os dados auferidos (Figura 6). 

Figura 6: Fluxograma da metodologia adotada para pesquisa na Matriz de Dados de Crédito Rural. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Panorama Geral do Sistema Nacional de Crédito Rural  

 Para o período em que os dados foram pesquisados, realizou-se um 

levantamento geral de todos os financiamentos em relação à distribuição geográfica, 

gênero e faixa etária dos beneficiários, para contextualizar com os dados de 

financiamentos de recuperação florestal. Esse levantamento ocorreu em dois tipos 

de plataforma da MDCR e em momentos diferentes, o que pode explicar as 

discrepâncias de valores totais de número e valor de contrato entre as tabelas 

decorre dos dados obtidos da MDCR. Foram disponibilizados para os produtores 

aproximadamente R$1,14 trilhões em empréstimos, para fins de atividade agrícola e 

pecuária, entre 2013-2019, totalizando 15.833.113 contratos, a um valor médio de 

R$78.800,01/contrato.  

Observa-se que a região Nordeste é a que mais contratou empréstimos 

durante esse período (38,38%), seguida da região Sul (26,45%), Sudeste (15,82%), 

Norte (13,17%) e Centro-Oeste (6,18%) (Figura 7). No entanto, quando se avalia o 

valor médio por contrato, para esse mesmo período, o Nordeste apresenta o menor 

valor (R$15.614,06) dentre todas as regiões, em contrapartida, o Centro-Oeste 

apresenta o maior valor médio (R$247.051,33). É possível também observar uma 

diminuição brusca dos números de contratos concedidos para a região sul entre 

2017 e 2018, concomitantemente, a região Norte teve aumento significativo de 

concessão de crédito rural (Figura 7). 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, 76,62% dos 

estabelecimentos rurais acessaram os créditos do Pronaf (IBGE, 2019a), o que 

reflete na distribuição geográfica dos contratos acessados, para todos os programas 

de financiamento, no Sistema nacional de Crédito Rural (Figura 7). Baccarin e 

Oliveira (2021), ao analisarem a distribuição do Pronaf entre as regiões geográficas 

do Brasil entre 1999-2019 observou o aumento de contratos e volume financeiro na 

região Norte, que pode ser explicada pelo aumento da importância da agricultura 

familiar nessa região. Os autores também mostraram que a redução do números de 

contratos no Sul pode ter sido causada pelo “aumento da renda bruta e redução do 

número de agricultores familiares observados entre os censos agropecuários de 
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2006 e 2017, mas não se descarta a hipótese de que houve aumento da 

concentração dos recursos e da taxa de exclusão de agricultores locais do Pronaf.” 

(BACCARIN; OLIVEIRA, p. 135). O Nordeste possui o maior volume de contratos 

para o Pronaf, mas com os menores valores, já que os agricultores da região 

acessam em sua maioria a linha de crédito do Grupo B, para famílias que a renda 

bruta não ultrapasse R$ 23.000,00 (CORCIOLI; CAMARGO, 2016). 

Figura 7: (a) Evolução do número de contratos de crédito concedidos e (b) valores contratados, por 
região, no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural brasileiro, entre 2013-2019. 

 

 

Fonte: BCBb, 2020. Adaptado pela autora. 

Para o período de 2013-2019, observa-se uma predominância de concessão 

de crédito para contratantes do gênero masculino, tanto em termo de quantidade, 

como de valor total (Tabela 2). A participação feminina ainda não é expressiva, 

representando um quarto da quantidade de contratos de créditos cedidos, e 

aproximadamente 15% do valor total fornecido.  
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Tabela 2: Distribuição de créditos rurais totais para o período 2013-2019, no âmbito do Sistema 
Nacional de Crédito Rural brasileiro. 

Gênero No de contratos (%) Valor (R$) (%) 

Feminino 4.019.418 25,41 123.476.361.000,30 15,16 

Masculino 11.795.988 74,59 691.157.219.426,94 84,84 

Total 15.815.406 100 814.633.580.427,24 100 
Fonte: BCB, 2020c. 

 

Em relação à faixa etária, para o mesmo período, a matriz de dados mostrou 

que os contratantes de crédito pertenciam a todas as faixas etárias, a partir de 19 

anos. Há registro de 127 contratos de créditos para indivíduos acima de 99 anos, 

representam apenas 0,001% do total, mas equivalem a mais de 19 milhões de reais 

(Tabela 3). Segundo definições do IBGE (2019b), são considerados jovens aqueles 

com idade entre 15 e 29 anos, adultos aqueles com idade entre 30 e 59 anos e 

idosos acima de 60 anos. De acordo com essa classificação, os jovens tiveram 

acesso a 6,52% dos recursos, os adultos 64,95% e os idosos 28,54%. O Manual de 

Crédito Rural não limita o acesso a financiamentos pela idade do beneficiário, 

exceto no Pronaf Jovem, que limita à jovens entre 16 e 29 anos (BCB, 2020a). 

Tabela 3: Distribuição de créditos de acordo com faixa etária para o período 2013-2019, no âmbito do 
Sistema Nacional de Crédito Rural brasileiro. 

Faixa Etária (anos) No Total de Contratos (%) Valor Total (R$) (%) 

Até 19 119.608 0,76 2.257.516.773,53 0,28 

20 a 29 1.995.793 12,62 50.835.111.303,76 6,24 

30 a 39 3.328.205 21,04 126.541.619.223,89 15,53 

40 a 49 3.715.901 23,50 178.366.820.671,20 21,90 

50 a 59 3.642.309 23,03 224.151.119.688,66 27,52 

60 a 69 2.081.035 13,16 150.119.976.611,05 18,43 

70 a 79 780.621 4,94 64.073.861.730,50 7,87 

80 a 89 143.738 0,91 17.019.876.770,30 2,09 

90 a 99 7.997 0,05 1.241.176.469,52 0,15 

> 99 127 0,001 19.882.540,76 0,002 

Total 15.815.334 100 814.626.961.783,17 100 
 Fonte: BCB, 2020b. 

 

A maior proporção de idosos contratantes de financiamentos em relação à 

jovens pode ser explicada pelo aumento, entre 2006 e 2017 do número de 

produtores mais idosos (IBGE, 2019a). Constatou-se para esse período, que os 
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idosos acima de 65 anos representavam 23% dos produtores em estabelecimentos 

rurais e 26% em estabelecimentos da agricultura familiar (IBGE, 2019a), 

porcentagem aproximada de financiamentos contratados por idosos para o período 

2013-2019 no presente estudo (28,54%).  

O Censo Agropecuário de 2017 constatou que no período de 2006-2017 

houve uma diminuição do número de produtores jovens em estabelecimentos rurais, 

o que também pode explicar a baixa contratação de créditos por esta categoria 

(IBGE, 2019a).  Diante desse cenário, é importante salientar que o jovem em uma 

organização familiar, juntamente com a mulher, é um membro importante que 

garante a permanência das famílias no campo (IBGE, 2019a; AQUINO; GAZOLLA; 

SCHNEIDER, 2021). O baixo acesso dos jovens ao financiamento rural também 

pode ser explicado por práticas excludentes, seja pela falta de capacitação desses 

jovens para viabilizar projetos técnicos, pela pouca divulgação da linha Pronaf 

Jovem ou pelas agências bancárias estigmatizarem os jovens como inadimplentes 

(FOSSÁ; BADALOTTI; TONEZER, 2018).  

5.2 Financiamentos para fins de recuperação florestal 

5.2.1 Análise por programas e subprogramas  

Foram identificados os programas de créditos acessados no Brasil, no 

período 2013-2019, para fins de recuperação florestal, tanto para custeio quanto 

para investimento. O SNCR diferencia os créditos de acordo com a atividade 

agrícola ou pecuária. No entanto, por se tratar de análise de recuperação florestal, 

apenas foram incluídas na análise de atividade pecuária programas e subprogramas 

relacionados com integração lavoura-pecuária-floresta – iLPF. 

Em relação à créditos de custeio, foram acessados, para o período 

pesquisado, seis programas/categorias: Sem programa, FNO-ABC, Funcafé, Pronaf, 

Pronamp e “Outras linhas crédito rural não especificadas”. As categorias “Sem 

programa” e “Outras linhas crédito rural não especificadas” não foram consideradas 

para a análise, já que não possuem subprogramas e não há como saber para quais 

finalidades foram contratadas.  

O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé também não foi 

considerado na análise, já que é destinado a cafeicultores e suas cooperativas de 

produção agropecuária e financiando itens como tratos culturais, colheita das 
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lavouras, aquisição de insumos, mão de obra, operações com máquinas e 

equipamentos, arruação, transporte para o terreiro e secagem; assistência técnica, 

entre outros (BCB, 2020a).  

O Pronaf foi acessado pelos subprogramas Agroindústria, Custeio, Mais 

Alimentos, Microcrédito, Pronamp e Reforma Agrária; embora possam financiar 

atividades relacionadas à recuperação florestal, não são exclusivos para este fim e 

não foram considerados na análise. O Pronaf Mais Alimentos, por exemplo, é 

destinado ao aumento da produção e da produtividade; o Agroindústria relacionado 

ao beneficiamento, armazenagem, o processamento e a comercialização da 

produção agropecuária; o Custeio para cobrir despesas de ciclos produtivos; o 

Microcrédito custeio para atividades de produção e prestação de serviços; Reforma 

Agrária para atividades agropecuárias na propriedade (BCB, 2020a). 

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – Pronamp também 

não foi considerado na análise, já que não é específico para recuperação florestal, 

contempla créditos de custeio e investimento em despesas de entressafras e 

beneficiamento da produção (BCB, 2020a).  

O Programa de Financiamento em Apoio à Agricultura de Baixo Carbono – 

FNO-ABC foi o único programa cujos subprogramas estavam diretamente 

relacionados à recuperação florestal: florestas, integração lavoura-pecuária-

floresta/sistemas agroflorestais e plantio direto (Tabela 4). 

Os créditos de investimentos acessados para o mesmo período pertenciam a 

vinte programas/categorias: Financiamento sem vínculo a programa específico; 

FNO-ABC; Funcafé; Inovagro; Linha de Crédito Rural instituída Res. 4.147/2012 e 

4.260/2013; Modefrota; Moderagro; Moderinfra; Outras linhas crédito rural não 

especificadas; PCA, PNCF-FTRA; PRI (Circ. 3745); Procap-Agro; Prodecoop; 

Programa ABC; Pronaf; Pronamp; Prorenova-industrial; Prorenova-rural; PSI-rural. 

Ao analisar a descrição desses programas no Manual de Crédito Rural (BCB, 

2020a) e no Guia de Financiamento Florestal (SFB, 2016), observou-se que apenas 

três programas apresentavam subprogramas diretamente relacionados à 

recuperação florestal: Pronaf, Programa ABC e FNO-ABC, apresentados na Tabela 

4, com os números e valores contratados (Tabela 4). 
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Tabela 4: Programas e subprogramas acessados, número de contratos e valores contratados no 
Sistema Nacional de Crédito Rural brasileiro para atividades de recuperação florestal (2013-2019). 

Finalidade Atividade Programa Subprograma 
N° 

Contratos 
Valores  

Contratados (R$) 

Custeio 
Agrícola FNO-ABC 

Florestas 2 700.326,00 

iLPF/SAF 4 2.749.424,14 

Plantio direto 15 10.284.306,42 

  Total 1   21 13.734.056,56 

Investimento 

Agrícola 

FNO-ABC Florestas 3 607.883,89 

Programa 
ABC 

Ambiental 101 43.107.348,13 

Cultivos  
permanentes 

47 7.639.768,56 

Florestas  782 480.650.639,00 

Integração 317 228.998.829,03 

Plantio direto 4333 2.876.321.689,97 

Recuperação  667 505.196.807,99 

Pronaf 
Bioeconomia  3882 167.453.673,36 

Floresta 10743 184.807.556,31 

  Total 2   20875 4.494.784.196,24 

Pecuária 
FNO-ABC iLPF/SAF 7 5.239.307,00 

Programa 
ABC 

Integração 692 250.298.754,96 

  Total 3   699 255.538.061,96 

Total 1+2+3 21574 4.750.322.258,20 
Fonte: BCB, 2020c. 

 

 Para o período de 2013-2019, foram contratados aproximadamente 4,75 

bilhões de reais em financiamentos para fins de recuperação florestal no âmbito do 

SNCR, com um total de 21.574 contratos (Tabela 4), o que corresponde a 

aproximadamente 678,61 milhões de reais por ano. Os contratos de investimento 

representam quase 100% desse total, o que contraria as operações do SNCR das 

últimas décadas, que financiou principalmente atividades de custeio de produção de 

grãos e/ou pecuária e insumos agrícolas em detrimento de contratos de 

investimentos, que financiaram bens duráveis e representaram uma pequena 

parcela do SNCR (LOPES; LOWERY; PEROBA, 2016). A transição de sistemas de 

agricultura convencional para sistemas sustentáveis exige maior aporte de recursos 

financeiros, o que demonstra o recente aumento da disponibilidade de 

financiamentos de investimento por parte do governo (LOPES; LOWERY; PEROBA, 

2016), o que pode explicar a maior quantidade de contratos de investimentos para 
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recuperação florestal, já que engloba atividades sustentáveis como recuperação de 

áreas degradadas, regularização ambiental de propriedades, implantação de 

sistemas de iLPF e agroflorestais, florestamento e reflorestamento, entre outros.  

 No entanto, em estudo realizado por Kishinami et al. (2016), o Brasil 

precisaria investir entre R$ 31 bilhões (pior cenário, 60% de regeneração natural e 

10% de plantio) e R$ 52 bilhões (melhor cenário, 40% de regeneração natural e 

30% de plantio total) até 2030, de acordo com o cenário escolhido. Esses 

investimentos representam valores anuais entre R$ 2,2 bilhões e R$ 3,7 bilhões 

durante 14 anos. Ainda segundo os autores, há o potencial de criação de 138.000 a 

215 mil empregos e a arrecadação de R$ 3,9 a R$ 6,5 bilhões em impostos nesse 

período. A média anual de valor disponibilizado no SNCR para empréstimos para 

recuperação florestal, para o período 2013-2019, foi de 678,61 milhões de reais, 

valor inferior ao estimado pelos autores Kishinami et al. (2016).  

 Em uma escala global, os programas e subprogramas de recuperação 

florestal representam apenas 0,41% do total contratado para o mesmo período no 

SNCR (R$ 1,14 trilhões). O acesso ao crédito, de acordo com Lopes, Lowery e 

Peroba (2016) perpassa dificuldades como obtenção de assistência técnica, 

cumprimento de legislação ambiental, exigências fundiárias, documentações 

necessárias, assim como programas de viés ambiental que não são amplamente 

conhecidos pelos produtores, a ATER e os agentes financeiros não estão 

capacitados a atender produtores que desejam realizar atividades sustentáveis, 

entre outras barreiras ao uso desses créditos especiais.  

 Para ter um dimensionamento do quanto esses 0,41% de financiamentos de 

recuperação florestal (4,75 bilhões de reais) contribuiriam para o Brasil cumprir o 

Acordo de Paris, de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares até 2030, 

simulou-se o quanto esses financiamentos equivaleriam, em hectares, em sete 

cenários diferentes de recuperação florestal (Quadro 10). 

Quadro 10: Equivalência de financiamentos de recuperação florestal (2013-2019) com vários 
cenários de recuperação. 

Cenário Custo (R$/ha) Área recuperada (ha) 

1. Sistema Agroflorestal Simples três a 
dez espécies (MICCOLIS et al., 2017) 

9.709,00 489.269,98 
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2. Restauração florestal - Cerrado 
(plantio total de mudas em formações 
florestais) (BENINI et al., 2017) 

22.117,00 214.781,49 

3. Restauração florestal – Mata 
Atlântica (plantio total de mudas) 
(BENINI et al., 2017) 

21.271,00 223.323,88 

4. Restauração florestal - Amazônia 
(plantio total de mudas (BENINI et al., 
2017) 

17.492,00 271.571,13 

5. Sistema iLPF  (gado de leite + milho 
+ eucalipto) (FARIA et al., 2015) 

33.397,71 142.234,97 

6. Recuperação pastagem degradada 
com sistema silvipastoril (Zeyheria 
tuberculosa + Brachiaria decumbens) 
(SILVA et al., 2019) 

4.135,74 1.148.602,73 

7. Reflorestamento (Eucalyptus spp.) 
(QUEIROZ; SILVA, 2016) 

7.662,99 619.904,54 

 

Em todos os cenários analisados, a área a ser recuperada varia entre 200 mil 

e 1,14 milhões de hectares. Esses valores de área evidenciam que o acesso a 

esses recursos para atividades de recuperação florestal ainda é baixo, o cenário 6, 

que foi o que obteve maior área de recuperada equivale aproximadamente a 10% 

dos 12 milhões de hectares da meta brasileira.   

É importante ressaltar que em termos de área a ser recuperada, esse valor é 

insuficiente, mas garante renda, empregos e também alimentação para os 

produtores e todos os envolvidos, além de consolidar a cadeia de recuperação 

florestal, produzindo produtos madeireiros e não-madeireiros. No cenário 1, de 

sistema agroflorestal simples, por exemplo, os resultados financeiros podem chegar 

até R$49.262,00/ha em um período de dez anos, que abrange a implantação até a 

colheita (MICCOLIS et al., 2017). A do cenário 5, com iLPF, a receita ao longo de 

dozes anos pode chegar a R$44.667,00, com a venda de milho grão, leite in natura 

e vacas para descarte e madeira para energia e serraria (FARIA et al., 2015). A 

recuperação de pastagem degradada, cenário 6, poderá gerar uma renda anual de 

R$14.580,00 com a venda de madeira de Zeyheria tuberculosa, e no prazo de 20 

anos, R$ 287.464,26. 
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Rathmann et al. (2017) destacam que o Brasil precisa criar instrumentos de 

implementação em setores estratégicos para o cumprimento da meta da NDC 

brasileira até 2030. Entre os setores citados pelos autores, destacam-se o de 

redução no desmatamento e recuperação de florestas degradadas, com 

instrumentos de implementação como pagamento por serviços ambientais, incentivo 

a atividades de manejo florestal sustentável, elaboração de manuais de técnicas de 

restauração florestal, aprimoramento dos sistemas de monitoramento de 

desmatamento, investimentos em órgãos de ATER, entre outros.  Os autores 

consideram as linhas de crédito igualmente importantes para o cumprimento dessa 

meta, sugerindo implementação de novas linhas para atividades de baixo carbono, 

além de realizar campanhas publicitárias para disseminação das linhas de 

financiamento e atividades de capacitação ministradas pelas universidades. 

Percebe-se, no entanto, que na prática as linhas de crédito ambientais, que 

incentivam a recuperação florestal, não são plenamente acessadas pela população, 

como foi evidenciado neste presente estudo. Além das dificuldades técnicas de 

acesso ao crédito, como já foi citado anteriormente, deve-se considerar o contexto 

político e econômico que norteia o país desde 2016, quando o Brasil assinou o 

Acordo de Paris e assumiu mais um compromisso para a sua agenda ambiental 

nacional e internacional.  

Desde então, cenário político-econômico brasileiro foi marcado por 

instabilidade e recessão financeira, além de crise política e casos de corrupção 

amplamente noticiados (PESSOA; GOMES; FEITOSA, 2019). Essa situação gera 

incertezas sobre como o Brasil irá programar e aplicar as propostas de ação para 

combate à mudança climática em território nacional, somado ao fato, que 

orçamentos destinados à área ambiental vêm decrescendo ao longo dos anos, 

principalmente no Ministério do Meio Ambiente (PESSOA; GOMES; FEITOSA, 

2019). 

Marcovitch e Pinsky (2020) constataram que está em curso no Brasil o 

desmonte de políticas ambientais, somada à desinformação propagada pelo 

governo federal e pelo sentimento de impunidade por parte de alguns indivíduos 

para infringir as leis ambientais. É um projeto político-ideológico do governo federal: 

flexibilizar da fiscalização ambiental e desordenar a governança e os arranjos de 

implementação construídos de forma participativa nas últimas décadas, como a 
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extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas do MMA; a militarização 

da diretoria e de chefias regionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), entre outros (MARCOVITCH; PINSKY, 2020).  

No contexto da Amazônia, esses autores alertam que o governo federal está 

(1) fragilizando a atuação do IBAMA e de instrumentos de monitoramento das 

florestas, (2) fazendo uma campanha difamatória em relação aos dados sobre 

desmatamento obtidos pelo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe e 

(3) paralisou, em meados de 2019, o Fundo Amazônia. 

O Fundo Amazônia promove o desenvolvimento da região Amazônica, 

financiando projetos potencialmente mitigadores de emissões de GEE por meio de 

recursos não-reembolsáveis captados de doadores internacionais (Noruega e 

Alemanha) e a Petrobras. O desmonte da estrutura de governança desse fundo, 

praticada unilateralmente pelo governo federal em 2019, foi um dos motivos para a 

Noruega e Alemanha suspenderam as doações, o que resultou em um impasse 

entres as partes, paralisando o funcionamento do Fundo Amazônia (MARCOVITCH; 

PINSKY, 2020). Essa forma de concessão de crédito não-reembolsável não foi 

avaliada no presente estudo pelo fato de não fazer parte do SNCR, entretanto, 

evidencia a influência negativa do governo federal inibindo iniciativas de 

recuperação florestal, monitoramento de queimadas e desmatamento, entre outras. 

As (des)políticas do governo federal acerca do meio ambiente ameaçam a 

agenda ambiental brasileira, comprometendo acordos internacionais sobre mudança 

do clima assinadas pelo país. A meta de recuperar 12 milhões de florestas até 2030 

já era um desafio, por exigir grande aporte de recursos financeiros, articulação entre 

atores da cadeia produtiva da recuperação, fortalecimento de instituições públicas 

de ATER, entre outros.  Diante dessa perspectiva de aumento dos desmontes das 

políticas públicas, principalmente às relacionadas ao meio ambiente, é de se 

esperar a diminuição dos investimentos em ações mitigadoras de emissão de 

carbono, o que refletiria na diminuição na oferta de linhas de crédito verdes.  

5.2.1.1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  

Ao analisar os financiamentos contratados para fins de recuperação florestal 

no âmbito do SNCR, foi constatado que o Pronaf foi acessado por dois 

subprogramas: Floresta e Bioeconomia. Juntos foram responsáveis pela 
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concentração do maior número de contratos (67,72%) (Tabela 4), o que evidencia 

que o programa tem abrangência nacional, podendo ser encontrado em quase todos 

os municípios brasileiros, além de possuir baixas taxas de juros anuais (MAPA, 

2020). É reflexo da organização agrária brasileira, segundo o Censo Agropecuário 

de 2017, há maior número de estabelecimentos agropecuários com menos de 10 

hectares ocupando a menor área do território nacional (IBGE, 2019a). Em relação 

ao valor dos contratos, os subprogramas Floresta e Bioeconomia ocuparam o 

segundo lugar (R$352,26 bilhões - 7,39%), o que pode ser explicado pelos limites 

de crédito mais baixos que outras linhas de financiamento (MAPA, 2020). 

Observa-se que desde 2013 os recursos previstos para o Pronaf têm 

aumentado, com valor anual médio de R$20,45 bilhões (Quadro 11). Para o mesmo 

período, no entanto, os créditos contratados para fins de recuperação florestal 

(Floresta e Bioeconomia) representaram uma porcentagem pequena do potencial 

financeiro que o Pronaf oferece, que poderia ser um diferencial na meta brasileira de 

recuperar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Há recursos disponíveis no 

Pronaf, mas as linhas de para fins de recuperação não estão sendo acessadas 

pelos produtores rurais. 

Quadro 11: Recursos financeiros previstos, créditos para fins de recuperação florestal contratados no 
Sistema Nacional de Crédito Rural para o Pronaf e porcentagem do contratado em relação ao 

programado (2013-2019). 

Ano 

Recursos (R$) 

Programados  
(R$ bilhões) 

Créditos contratados 
(R$) 

Relação contratado/ 
programado (%) 

2013 21,0 - - 

2014 24,1 - - 

2015 28,9 R$37.863.255,91 0,13 

2016 30,0 R$53.450.710,84 0,18 

2017 30,0 R$49.307.782,21 0,16 

2018 31,0 R$97.918.716,96 0,32 

2019 31,2 R$113.720.763,75 0,36 

Fonte: Fonte: BRASIL, 2013a; BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015b; BRASIL, 2016b; BRASIL, 2017b; 

BRASIL, 2019b; BCB, 2020c. 
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O Pronaf Floresta tem a finalidade de financiar projetos que envolvam 

sistemas agroflorestais; exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano 

de manejo florestal (e custos para implantação e manutenção do empreendimento); 

a recomposição e manutenção de APP e RL e recuperação de áreas degradadas, 

para o cumprimento de legislação ambiental; e o enriquecimento de áreas que já 

apresentam cobertura florestal diversificada, com o plantio de uma ou mais espécie 

florestal, nativa do bioma (BCB, 2020a). O limite de crédito para esse subprograma 

varia de R$ 5.000,00 a R$ 60.000,00, com prazos de reembolso variando entre 12-

20 anos (BCB, 2020a). Para o período analisado, representou 73,46% dos 

contratos, em relação ao total de recursos do Pronaf solicitados (Tabela 4). 

O Pronaf Bioeconomia, antes conhecido como Eco (resolução nº 4.828/2020 

do Banco Central mudou essa nomenclatura), está voltado para investimentos em 

sistemas de exploração extrativistas, produtos da sociobiodiversidade, energia 

renovável e sustentabilidade ambiental, com limite de crédito de até R$165.000,00, 

com prazos de reembolso variando entre 10-12 anos (BCB, 2020a). Para o período 

analisado representou 26,54% dos contratos do Pronaf (Tabela 4). A finalidade 

dessa linha abrange a implantação, utilização e/ou recuperação de: 

I - pequenos aproveitamentos hidroenergéticos e tecnologias de energia 
renovável, como o uso da energia solar, da biomassa, eólica, miniusinas de 
biocombustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por 
renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas; (Res 4.828 art. 5o)  
II - sistemas produtivos de exploração extrativista e de produtos da 
sociobiodiversidade ecologicamente sustentável; (Res 4.828 art. 5o)  
III - tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de 
dejetos e efluentes, compostagem e reciclagem; (Res 4.483 art. 9o)  
IV - projetos de adequação ambiental como implantação, conservação e 
expansão de sistemas de tratamento de efluentes, compostagem, desde 
que definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades 
desenvolvidas na propriedade para pagamento do crédito; (Res 4.483 art. 
9o)  
V - adequação ou regularização das unidades familiares de produção à 
legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, áreas de 
preservação permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação 
e melhoramento de planos de manejo florestal sustentável, desde que 
definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades 
desenvolvidas na propriedade para pagamento do crédito; (Res 4.483 art. 
9o)  
VI - implantação de viveiros de mudas de essências florestais e frutíferas 
fiscalizadas ou certificadas; (Res 4.483 art. 9o)  
VII - silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato de implantar ou manter 
povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, madeireiros e 
não madeireiros; (Res 4.483 art. 9o) (BCB, 2020a, p. 156). 
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Esses dois subprogramas do Pronaf, Floresta e Bioeconomia, fazem parte do 

chamado Pronaf Verde, uma linha de financiamento voltada para uma agricultura 

ambientalmente sustentável, criada a partir da demanda da agricultura familiar e de 

movimentos e organizações da sociedade civil em resposta a um Pronaf que 

incentiva a modernização produtivista, principalmente de commodities (FOSSÁ; 

BADALOTTI; TONEZER, 2018; AQUINO; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2021). O Pronaf 

Verde é uma inovação na política de crédito rural, já que visa mitigar as causas do 

aquecimento global e tornar os produtores resilientes frente ao efeito da mudança 

climática, no entanto, Aquino, Gazolla e Schneider (2021) observaram que ao longo 

dos anos, houve uma baixa adesão a esses programas, seja por fatores locais ou 

globais.  

Essa tendência também foi observada neste estudo, em que esses dois 

subprogramas representaram apenas 0,2% (R$ 352,26 milhões) (Tabela 4) do valor 

total contratado para o Pronaf nesse período (R$ 162,02 bilhões). Fossá, Badalotti e 

Tonezer (2018), ao analisarem a contratação de linhas alternativas do Pronaf, como 

o Bioeconomia e Floresta, para o estado de Santa Catarina no período de 2013-

2018, também encontrou uma baixa demanda das linhas verdes, 0,16% (1.059) do 

total contratado para o programa (649.413).  

Segundo Aquino, Gazolla e Schneider (2021), ao nível municipal, há a falta 

de divulgação dessas linhas de financiamento verde por parte de bancos e por 

entidades que representam os agricultores, consequentemente os produtores não 

têm conhecimento sobre essas linhas, o que pode gerar a baixa demanda.  Os 

autores ainda relatam a burocracia que os produtores enfrentam desde o 

encaminhamento do projeto técnico-econômico “verde” até a sua efetiva aprovação 

pelas instituições financeiras, em contraste com a maior facilidade de obtenção de 

recursos de outras linhas de financiamentos do SNCR.  

O banco, em âmbito local, seja pela falta de conhecimento técnico sobre 

essas novas linhas de financiamento de caráter sustentável ou pelo posicionamento 

sociopolítico da organização, ainda prefere priorizar e direcionar os recursos para 

atividades tradicionais e modernizantes do Pronaf, como por exemplo para o 

subprograma Mais Alimentos, mostrando o porquê dessas linhas específicas do 

Pronaf (Bioeconomia, Floresta) possuírem números baixo de operações no país 
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(CAZELLA; CAPELLESSO; SCHNEIDER, 2020; AQUINO; GAZOLLA; SCHNEIDER, 

2021).  

O Pronaf Mais Alimentos permite, por exemplo, o financiamento de atividades 

semelhantes às da linha verde e com taxas de juros próximas a mesma, mas com 

menos requisito técnico e ambiental, o que faz com que os agricultores optem pela 

escolha dessa linha tradicional (AQUINO; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2021). Isso 

pode ser percebido na análise realizada por este estudo, em que 1.082.313 

contratos somando um total de 37,30 bilhões de reais, foram contratados para o 

Pronaf Mais Alimentos, no período 2013-2019, mas o Pronaf Bioeconomia e Verde 

correspondeu a apenas 1,35% dos contratos e a 0,94% do valor desse recurso para 

o Mais Alimentos. 

Outro fator que afetou, ao nível local, o acesso ao Pronaf Verde, foi a falta de 

ATER adequada para elaborar, implementar e acompanhar a execução de projetos 

de base ecológica, tanto em aspectos quantitativos, como em relação à formação 

desses profissionais (AQUINO; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2021). Os municípios 

brasileiros estão carentes de número efetivo de profissionais para atender à 

demanda, as contratações são insuficientes e descontínuas, o que segundo Aquino, 

Gazolla e Schneider (2021) reforça a importância de reestruturar o sistema de ATER 

pública, gratuita e de qualidade para difundir essas linhas verdes de financiamento 

entre agricultores. Ademais, os autores ainda acrescentam que a formação 

profissional dos técnicos de ATER, originada de uma educação tecnicista e voltada 

para os princípios da agricultura convencional, também dificulta a disseminação da 

agricultura ecológica entre os potenciais tomadores de financiamentos. 

Em termos gerais, o acesso à ATER pela agricultura familiar é influenciado 

pelas diferenças regionais e pessoais. Cruz et al. (2021) mostraram em termos 

socioeconômicos que o maior o rendimento domiciliar e escolaridade dos tomadores 

de crédito é diretamente proporcional ao maior acesso ao Pronaf e ATER, e que há 

menor probabilidade de homens terem acesso à ATER. Em termos regionais, os 

autores ainda mostraram que as regiões Norte e Nordeste fazer maior uso da ATER 

pública, enquanto às do Sul e Centro-Oeste privada, e ainda apontaram que os 

contratantes nordestinos têm menor probabilidade de acessar essa assistência 

técnica.  



 81 

A política de crédito rural precisa funcionar em conjunto com outras políticas 

agrícolas brasileiras, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Seguro 

da Agricultura Familiar (Seaf), a Assistência Técnica e Extensão Rural, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), assim como políticas de segurança 

alimentar e nutricional, políticas de desenvolvimento territorial, políticas sociais, 

políticas e projetos de reforma agrária, para que conjuntamente possam melhorar o 

desenvolvimento rural brasileiro (FOSSÁ; BADALOTTI; TONEZER, 2018). 

5.2.1.2 Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura 

Ao analisar os financiamentos contratados para fins de recuperação florestal 

no âmbito do SNCR, foi constatado que o Programa para Redução da Emissão de 

Gases de Efeito Estufa na Agricultura - Programa ABC foi acessado por cinco 

subprogramas: Recuperação, Plantio direto, Integração, Florestas, Cultivos 

permanentes e Ambiental (Tabela 4). Juntos esses subprogramas foram 

responsáveis por 32,13% do número contratado de crédito para o período 2013-

2019 (ficando atrás do Pronaf), mas concentraram 92,19% dos valores contratados. 

O Quadro 12 mostra os recursos programados e os valores de créditos para fins de 

recuperação florestal contratados para o Programa ABC para o período 2013-2019. 

Quadro 12: Recursos financeiros previstos, créditos para fins de recuperação florestal contratados no 
Sistema Nacional de Crédito Rural para o Programa ABC e porcentagem do contratado em relação 

ao programado (2013-2019). 

Ano 

Recursos (R$) 

Programados  
(R$ bilhões) 

Créditos contratados (R$) 
Relação 

contratato/programado(%) 

2013 4,5 6.785.960,50 0,15 

2014 4,5 2.621.181,34 0,06 

2015 3,0 329.036.310,46 10,97 

2016 2,99 766.970.063,30 26,45 

2017 2,13 749.035.489,50 35,67 

2018 2,0 1.220.102.433,24 61,01 

2019 2,1 1.310.022.630,74 62,38 
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Fonte: BRASIL, 2013b; BRASIL, 2014c; BRASIL, 2015c; BRASIL, 2016c; BRASIL, 2017c; BRASIL, 

201c; BRASIL, 2019b; BCB, 2020c. 

 

Observa-se que houve a diminuição de recursos destinados ao Programa 

ABC ao longo dos anos, o que não seria o esperado, já que o Brasil tem adotado 

uma agenda ambiental de combate à mudança climática, principalmente a partir de 

2016 ao assinar o Acordo de Paris, com metas a serem cumpridas até 2030. 

Esperava-se o aumento dos recursos programados ao longo dos anos, 

principalmente porque a transição de sistemas de agricultura convencional para 

sistemas sustentáveis exige maior aporte de recursos financeiros (LOPES; 

LOWERY; PEROBA, 2016). Em contraste com esse cenário, para o mesmo 

período, houve o aumento de créditos contratados para fins de recuperação 

florestal. Em 2018 e 2019, por exemplo, corresponderam a aproximadamente 60% 

dos recursos programados.  

A diminuição dos recursos disponibilizados no Programa ABC pode ser 

explicado pela baixa adesão dos proprietários rurais ao mesmo. Mesmo com a 

LPVN de 2012, ainda não havia clareza na obrigação legal de recuperar a 

vegetação nativa das propriedades rurais. O adiamento da implantação do CAR e 

do PRA em todo território nacional desde 2012 contribuiu para que os proprietários 

rurais adiassem a decisão de regularizar os imóveis rurais. Com a lei 

nº13.887/2019, a inscrição ao CAR até 31 de dezembro de 2020 daria direito aos 

proprietários à adesão ao PRA. Esse fato pode levar a um aumento de contratações 

de créditos dessa linha e consequentemente o aumento de recursos 

disponibilizados, a partir de 2021. 

O site do BNDES anunciou em 2020 a suspensão de pedidos de 

financiamento para o Programa ABC em várias linhas, incluindo as utilizadas para 

fins de recuperação florestal, como a ABC Recuperação, ABC Plantio Direto, ABC 

Integração, ABC Florestas e ABC Cultivos Permanentes em razão do 

comprometimento total dos recursos disponíveis. 

Além dos motivos políticos e econômicos citados anteriormente, que 

impedem o maior acesso aos créditos do Programa ABC, existem também as 

dificuldades técnicas. O acesso a esse financiamento exige, além dos documentos 

regulares, projeto técnico específico; croqui descritivo e histórico de utilização da 

área a ser financiada; comprovante de análise do solo; plano de manejo 
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agropecuário, florestal ou agroflorestal (dependendo da finalidade), comprovação de 

rentabilidade para pagamento de financiamento; plano de manejo aprovado por 

órgão ambiental competente (em projetos de implantação de manejo florestal 

sustentável) (BCB, 2020a). 

Esses documentos complementares exigidos para contratar os 

financiamentos do Programa ABC dificultam o processo, enquanto para outras 

linhas é mais simples e rápido (GIANETTI; FERREIRA FILHO, 2021). Desde o 

primeiro ano de vigência desse programa, a contratação foi abaixo do esperado, já 

que que até a safra 2016/2017 o governo havia disponibilizado R$ 23,45 bilhões, 

mas apenas R$ 15,64 bilhões foram contratados. Esse fato evidencia a necessidade 

de maior divulgação do programa pelos agentes financeiros e sobre sistemas de 

produção sustentáveis, reajustes de taxas de juros e reforçar a atuação da ATER 

em regiões como o Norte e Nordeste.  Em estudo realizado em município do Pará, 

foi identificado que a falta de regularização fundiária e ambiental das propriedades 

dificultavam o acesso aos financiamentos do Programa ABC, reforçando a 

importância das políticas de regularização fundiária e do CAR para solucionar essas 

questões (OBSERVATÓRIO ABC, 2015). 

Esse mesmo estudo realizado no Pará também mostrou a necessidade da 

criação de mais escritórios de ATER, além da necessidade de capacitar esses 

profissionais para atuarem regionalmente e de acordo com tecnologias de produção 

sustentáveis, para criarem projetos que efetivamente mitigarão a emissão de GEE 

de uma propriedade rural, objetivo principal do programa (OBSERVATÓRIO ABC, 

2015). 

Há uma maior concentração da distribuição dos recursos na região Centro-

Sul do país, recebendo cerca e 65% dos recursos, mas há a necessidade de levar 

em consideração áreas prioritárias, principalmente as de pastagem degradada e de 

baixa produtividade, que se encontram principalmente na região Nordeste e Norte, 

mas que foram destinadas apenas 23,2% dos financiamentos (OBSERVATÓRIO 

ABC, 2017; GIANETTI; FERREIRA FILHO, 2021). Na região Nordeste, do total 

acessado, 35% foram destinados a municípios de alta aptidão agrícola, em 

detrimento com os de baixa aptidão, evidenciando que são necessários maiores 

subsídios de taxas de juros e cooperação entre os estabelecimentos financeiros e 

ATER local (GIANETTI; FERREIRA FILHO, 2021). 

Gianetti e Ferreira Filho (2021), ao analisarem o Programa ABC entre 2013-
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2017, mostraram que há desigualdade no acesso aos subprogramas, se 

concentrando principalmente na recuperação de pastagens degradadas, seguido de 

outros subprogramas como plantio direto, florestas plantadas e integração lavoura-

pecuária-floresta/agrofloresta, fato também observado pelo Observatório ABC 

(2017) No entanto, os dados analisados neste estudo mostram que houve maior 

acesso de recursos o subprograma Plantio direto (65,49%), seguido de 

Recuperação de área degradada (11,50%), Florestas plantadas (10,94%), iLPF/SAF 

(10,91%), Ambiental (0,98%) e Cultivos Permanentes (0,17%). Essa discrepância 

pode ser explicada pelo fato do estudo de Ginetti e Ferreira Filho (2021) terem 

analisado todo o Programa ABC, enquanto o presente estudo considerou apenas os 

subprogramas que podem ser utilizados na recuperação florestal, excluiu todos os 

subprogramas praticados em atividade pecuária, exceto iLPF/Agrofloresta. 

A baixa contratação do ABC Ambiental neste estudo, também foi relatada na 

pesquisa de Gianetti e Ferreira Filho (2021), que relacionou com a baixa atratividade 

para os produtores rurais, “ (...) a não conformidade das áreas de RL e APP envolve 

a grande periodicidade de alterações na legislação, a deficiência na fiscalização e a 

não aceitação das regras pelos produtores” (GIANETTI; FERREIRA FILHO, 2021, 

p.7). É importante ressaltar que o ABC Ambiental é o principal financiamento para a 

regularização ambiental das propriedades rurais de acordo com o novo Código 

Florestal, com grande potencial para contribuir com a NDC brasileira 

(OBSERVATÓRIO ABC, 2017). 

Para a melhor alocação dos recursos do Programa ABC entre os 

subprogramas, sugere-se a reavaliação do programa, tirando o caráter exclusivo 

entre os subprogramas para ampliar a contratação de empréstimos, já que uma 

atividade de iLPF, por exemplo, pode ao mesmo tempo integrar o plantio direto, 

implementar florestas plantadas e, ao mesmo tempo, recuperar pastagens 

degradadas (GIANETTI; FERREIRA FILHO, 2021). 

Para aumentar a concessão de recursos do Programa ABC também é 

necessário que se permita aos produtores acessarem novamente os recursos de 

financiamento para implantação de iLPF ou de recuperação de áreas degradadas, 

mas para garantir a continuidade/manutenção dessas áreas, para assim não perder 

ao longo do tempo o estoque de carbono no solo e biomassa, e não tornar o 

sistema emissor de GEE novamente (OBSERVATÓRIO ABC, 2015). 
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5.2.1.3 Programa de Financiamento em Apoio à Agricultura de Baixo Carbono 

Ao analisar os financiamentos contratados para fins de recuperação florestal 

no âmbito do SNCR, foi constatado que o Programa de Financiamento em Apoio à 

Agricultura de Baixo Carbono - FNO ABC foi acessado pelos subprogramas 

Florestas, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta/Sistema agroflorestal (iLPF/SAF) e 

Plantio direto. Juntos foram os que menos tiveram contratos acessados, 

representando apenas 0,14% do total (Tabela 4).  

O baixo número e valor de contratos para o período analisado pode ser 

explicado, primeiramente, por esse programa ter começado a operacionalizar em 

2015, o que justifica não haver dados para os períodos 2013 e 2014. No entanto, na 

MDCR só constam dados para o ano de 2015. Segundo os planos de aplicação de 

recursos financeiros do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, 

constatou-se que havia recursos disponíveis/previstos para o FNO-ABC para os 

períodos 2015-2019 (Quadro 13).  

A falta de dados impede a plena análise do acesso a esse crédito. No seu 

primeiro ano de funcionamento contratou apenas 2,25% do total de recursos 

disponibilizados e no ano de 2019, em que houve o maior recurso programado para 

o FNO ABC, não há dados para averiguar se também houve esse aumento em 

créditos contratados. Ainda, ao observar o Quadro 13, percebe-se que a partir de 

2016 houve uma diminuição dos recursos programados, o que é uma contradição, já 

que nesse ano o Brasil assinou o Acordo de Paris e a tendência lógica seria 

aumentar esses recursos para cumprir a NDC brasileira até 2030. 

Quadro 13: Recursos financeiros previstos, créditos para fins de recuperação florestal contratados no 
Sistema Nacional de Crédito Rural para o FNO ABC e porcentagem do contratado em relação ao 

programado (2013-2019). 

Ano 

Recursos (R$ milhões) 

Programados  
(R$ milhões) 

Créditos contratados 
(R$) 

Relação contratado/ 
programado (%) 

2013 - - - 

2014 - - - 

2015 260,0 5.847.190,89  2,25 

2016 250,0 - - 
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2017 220,0 - - 

2018 230,0 - - 

2019 744,99 - - 

Fonte: BASA, 2014; BASA, 2015; BASA, 2016; BASA, 2017; BASA, 2019; BCB,2020c. 

Esse fato evidenciou três possibilidades: (1) houve um erro na plataforma da 

MDCR, que não atualizou os dados dos anos de 2016-2019, (2) o Banco da 

Amazônia não forneceu esses dados para a plataforma e/ou (3) não houve 

contratação de crédito para o FNO ABC para esse período. As possibilidades 1 e 2 

evidenciam as fragilidades das tecnologias de informações e a falta de 

transparência de dados que devem ser públicos. Caso seja a possibilidade 3, 

mostra que apesar das ofertas de crédito rural para fins ambientais existirem, a 

baixa utilização decorre da falta de demanda de potenciais tomadores de crédito. 

Essa situação foi constatada por Costa (2016), que apesar da criação do programa 

do BNDES Compensação Florestal em 2009, para fins de regularização das 

propriedades rurais com passivo de RL, não houve demanda até a expiração do 

mesmo em 2012. Há de se questionar também se há plena divulgação dessa linha 

de crédito por parte de governo, cooperativas agrícolas, instituições de ATER, entre 

outros.  

5.2.1.4 Gênero 

 De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, do total de estabelecimentos 

agropecuários contabilizados no Brasil (5.073.324), as mulheres são proprietárias 

de apenas 19% desse total. Essa desigualdade também pode ser percebida em 

relação à concessão de crédito rural. Pelo panorama geral (Tabela 2), a MDCR 

mostrou que as mulheres contratantes de crédito rural no Brasil representaram 

aproximadamente 25% do total, para o período de 2013-2019. Ao realizar a mesma 

análise, mas especificamente para os financiamentos para fins de recuperação 

florestal (crédito e investimento), percebeu-se a mesma tendência, maior 

prevalência de contratos concedidos para o gênero masculino (78,69%), enquanto 

as mulheres acessaram 21,31% desse total (Tabela 5). 

Tabela 5: Créditos contratados (quantidade e valor) no Sistema Nacional de Crédito Rural brasileiro 
para atividades de recuperação florestal de acordo com o gênero e programa (2013-2019). 

Gênero Atividade Programa N° Contratos Valores Contratos (R$) 



 87 

Feminino 

Agrícola 

FNO-ABC 1 999.997,53 

Programa 
ABC 

1097 641.329.944,33 

Pronaf 3346 71.034.067,03 

Pecuária 
Programa 

ABC 
116 34.950.009,98 

Total 1  4560 748.314.018,87 

Masculino 

Agrícola 

FNO-ABC 23 13.341.942,92 

Programa 
ABC 

4978 3.113.678.582,16 

Pronaf 11278 281.199.852,14 

Pecuária 

FNO-ABC 7 5.239.307,00 

Programa 
ABC 

557 204.286.035,71 

Total 2   16843 3.617.745.719,93 

Total 1+2 21403 4.366.059.738,80 
Fonte: BCB, 2020c.  

 
 Aquino, Gazolla e Schneider (2021), ao analisarem a participação feminina 

em contratos de crédito relacionados ao Pronaf Verde (Agroecologia, Floresta, 

Semiárido, Bioeconomia) para o período 2013-2015, também encontraram a maior 

predominância de contratações pelo gênero masculino, as mulheres representaram 

8,20%; 21,16%; 25,10% e 25,29% das operações do Pronaf Agroecologia, 

Semiárido, Bioeconomia e Floresta, respectivamente. No presente estudo, ao 

comparar o acesso aos Pronaf Bioeconomia e Floresta para 2013-2019, as 

mulheres continuam contratando menos que os homens, 13,96% e 26,10% dos 

contratos para Bioeconomia e Floresta, respectivamente. 

Esperava-se que essa linha verde do Pronaf incentivasse a adesão feminina 

ao programa, já que a mulher, em uma organização familiar, é um membro 

importante que garante a permanência das famílias no campo (AQUINO; GAZOLLA; 

SCHNEIDER, 2021). A divisão sexual do trabalho, que tende a delegar às mulheres 

tarefas domésticas, como cuidar das crianças, hortas, pomares e animais da 

propriedade, para consumo familiar, não são vistas como trabalho, já que não 

contabilizam valor monetário (SPANEVELLO et al., 2021). Esse fato, dentre outros, 

corrobora para o êxodo de mulheres do campo, principalmente as mais jovens, à 

procura de trabalho assalariado ou para os estudos (SPANEVELLO et al., 2020).   

 De fato, o crédito rural, somado com o acesso à terra e a disponibilidade de 

assistência técnica são fundamentais para garantir o efetivo empoderamento 



 88 

feminino no campo (SILVA; PONCIANO; SOUZA, 2021). O acesso ao crédito 

permite que a mulher tenha renda própria e assim possa contribuir e controlar os 

recursos familiares, que ela tenha mais voz ativa e seja protagonista de sua 

transformação. O pleno empoderamento da mulher, seja ela do campo ou da 

cidade, só é completo se acompanhado do empoderamento econômico, 

sociocultural e político; econômico quando tem autonomia para controlar os gastos 

da família, sociocultural quando atinge consciência de gênero e o acesso à 

educação e político quando tem conhecimento e sabe exercer seus direitos (SILVA; 

PONCIANO; SOUZA, 2021).  

O estudo de Silva, Ponciano e Souza (2021) realizado no Espírito Santo com 

mulheres tomadoras de créditos do Pronaf mostrou, no entanto, que 26% dos 

projetos acessados por mulheres foram para atender às necessidades de um 

membro do sexo masculino da família e que 52,7% não participaram da gestão dos 

recursos financeiros. Apenas as mulheres sem companheiros e sem influência 

masculina tinham autonomia em suas decisões e se envolveram em todo o 

processo, e nenhuma destas acessou o Pronaf Mulher. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Spanevello et al. (2021), em estudo no Rio Grande do Sul, 

em que as entrevistadas tomadoras de crédito Pronaf, em relação à autonomia de 

decidir o destino aos recursos, se dividiram naquelas que decidiram com a família 

ou com o esposo e naquelas em que foi decidido pelo pai ou pela família. 

O Pronaf permitiu a complementação de renda da unidade familiar, como foi 

observado por Spanevello et al. (2021), em que as mulheres relataram a aquisição 

de bens como utensílios e móveis domésticos, carro, além de custear faculdade 

para filhos. No entanto, Silva, Ponciano e Souza (2021) alertam que a autonomia 

financeira nem sempre é acompanhada pela emancipação/empoderamento das 

mulheres rurais: elas adquiriram uma certa autonomia da renda pessoal, garantindo 

o bem-estar da família, mas perpetuou-se a divisão sexual do trabalho (SILVA; 

PONCIANO; SOUZA, 2021).  

Muitas mulheres não se sentem capacitadas para elaborar um projeto 

produtivo e administrar os recursos do crédito, além de terem receio de contrair 

dívidas com o agente financeiro, o que faz com que muitas vezes desistam de tentar 

acessar o financiamento (SPANEVELLO et al., 2021). Por receio, acabam tomando 

crédito para atividades já existentes na propriedade, incentivadas também por 
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mediadores, como bancos e ATER, que direcionam as mulheres para projetos 

produtivos de atividades já existentes, em vez de criar projetos que atendam à 

necessidades das mesmas, e que exigem estudo de mercado e viabilidade 

econômica (SPANEVELLO et al., 2021). 

Silva, Ponciano e Souza (2021) também relataram a importância da 

assistência técnica e extensão rural, que precisa descentralizar o papel masculino 

como único tomador de decisão de uma unidade familiar e contribuir para o 

desenvolvimento rural e incentivar a inclusão social, reconhecendo as mulheres 

como sujeitos de direito e promovendo a redução das desigualdades de gênero nas 

famílias. As autoras ressaltam que só uma política de crédito rural voltada às 

mulheres não é o suficiente para promover sua independência econômica e dar 

visibilidade às suas atividades, é necessária a articulação com outras políticas 

públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). 

5.2.1.5 Faixa etária 

O acesso aos financiamentos de recuperação florestal, por idade, revelou 

contratantes de todas as faixas etárias, sendo que os jovens acessaram 5,19%, os 

adultos 60,94% e os idosos 33,86% dos recursos no período de 2013-2019 (Tabela 

6), o que corrobora com o encontrado no âmbito de todo o SNCR (Tabela 3). 

Ao analisar a distribuição de beneficiários por programa, observou-se que os 

jovens obtiveram 22,84% dos recursos do Pronaf Bioeconomia e Floresta, enquanto 

que os idosos acessaram 12%, o que contrasta com o achado ao avaliar apenas o 

acesso por faixa etária. Esse resultado sugere que as instituições financeiras estão 

priorizando propostas de beneficiários jovens, no âmbito do Pronaf, assim como 

preconiza o Manual do Crédito Rural (BCB, 2020a). O acesso do jovem ao 

financiamento rural é uma tentativa de evitar o êxodo rural dessa população e assim 

atenuar os efeitos do envelhecimento da população rural e a masculinização do 

campo, já que as jovens estão deixando a zona rural mais precocemente e em uma 

proporção maior que os jovens (TROIAN; BREITENBACH, 2018).  

O jovem rural, muitas vezes, não é agricultor e sim assalariado, deseja ter um 

maior convívio social e uma melhor educação, assim como poder fazer suas 

escolhas, o que na cidade é mais factível de se obter. É necessário que se criem e 
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melhorem os mecanismos ou políticas públicas que incentivem a permanência dos 

mesmos no meio rural, não apenas com a oferta de crédito rural, mas também com 

políticas de regularização fundiária, de igualdade de gênero, de educação, cultura e 

lazer, assim como envolver o jovem em atividades de extensão rural e capacitação 

(TROIAN; BREITENBACH, 2018).  

Fossá, Badalotti e Tonezer (2018) também mostram que o baixo acesso dos 

jovens ao financiamento rural, principalmente específicos como o Pronaf Jovem, 

decorre da falta de divulgação dessas linhas por parte dos agentes financeiros, ao 

mesmo tempo que esses próprios estabelecimentos rotulam previamente os jovens 

como inadimplentes, dificultando o acesso dos mesmos a financiamentos. 

Os idosos acessaram mais contratos de financiamentos que os jovens 

analisando apenas por faixa etária (Tabela 6), mas ainda assim representam uma 

pequena parcela dos recursos acessados. Segundo Cazella, Capellesso e 

Schneider (2020) essa não demanda por financiamento pode ocorrer por opção 

própria desses idosos, que por estarem aposentados e/ou não possuírem 

sucessores para comandarem a propriedade rural, preferem arrendar suas terras 

para outros agricultores. 
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Tabela 6: Créditos contratados (quantidade e valor) no Sistema Nacional de Crédito Rural brasileiro para atividades de recuperação florestal de acordo com 
a faixa etária (2013-2019). 

  FNO-ABC Programa ABC Pronaf 

Faixa Etária 
(anos) 

N° Contratos  
Valores 

Contratados (R$) 
N° Contratos  

Valores 
Contratados 

(R$) 
N° Contratos  

Valores 
Contratados (R$) 

Até 19 0 0,00 10 4.142.766,09 251 5.785.411,84 

20 a 29 2 1.582.435,26 260 140.588.079,71 3.362 74.659.333,92 

30 a 39 4 2.390.794,24 927 509.602.973,96 3.508 82.863.772,97 

40 a 49 9 4.351.397,47 1.336 750.389.589,93 3.169 76.440.385,97 

50 a 59 14 9.856.622,95 1.896 1.154.677.316,04 2.606 70.235.702,57 

60 a 69 2 1.399.997,53 1.496 951.788.353,61 1.326 32.089.034,56 

70 a 79 0 0,00 679 409.750.462,81 352 9.156.206,43 

80 a 89 0 0,00 131 68.791.789,53 45 957.404,75 

> 99 0 0,00 13 4.513.240,50 6 73.976,66 

Total 31 19581247,45 6748 3.994.244.572,18 14625 352.261.229,67 

Fonte: BCB, 2020b. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os beneficiários dos financiamentos de crédito rural no Brasil são 

predominantemente do sexo masculino, mesma tendência encontrada nos 

contratantes de financiamento de recuperação florestal, que representam mais de 

70% do total acessado no período de 2013-2019. Essa desigualdade de gênero na 

distribuição de financiamentos sugere a necessidade de reforçar as linhas de 

financiamentos em políticas agrícolas, em articulação com outras políticas públicas 

destinadas às mulheres com vistas de garantir o acesso à terra e à assistência 

técnica especializada, para incentivar a permanência das mesmas no campo.  

A faixa etária que corresponde entre 30 e 60 anos possui os maiores 

beneficiários de financiamentos no Brasil, inclusive no acesso aos de recuperação 

florestal. Os jovens até 29 anos são os que menos acessaram esses 

financiamentos, evidenciando a ausência de estratégias governamentais capazes 

de criar condições para favorecer a fixação deste grupo. Existem poucos dados 

sobre o acesso de pessoas acima de 60 anos ao crédito rural. Os idosos 

representam aproximadamente um quarto dos produtores em unidades familiares, 

mas o baixo acesso a financiamentos pode ser explicado pela aposentadoria e/ou 

pela ausência de sucessão familiar nas propriedades, quando o arrendamento das 

terras pode ser uma alternativa. 

Os programas de financiamentos de recuperação florestal identificados na 

análise de dados são o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), o Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa 

na Agricultura (Programa ABC) e o Programa de Financiamento em Apoio à 

Agricultura de Baixo Carbono (FNO-ABC).  

Os subprogramas acessados pelo Pronaf foram o Bioeconomia e Floresta; 

pelo Programa ABC foram o Ambiental, Cultivos Permanentes, Florestas, 

iLPF/Sistemas Agroflorestais, Plantio Direto e Recuperação. Finalmente, os 

acessados pelo FNO-ABC foram o Florestas, iLPF/Sistemas Agroflorestais e Plantio 

Direto. Esses subprogramas voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente e que 

priorizam a baixa emissão de carbono. Esses programas foram pouco acessados no 

período estudado, podendo ser explicado pela falta de divulgação por parte de 

agentes financeiros e de assessoramento técnico especializado para construir o 
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projeto, pela demora e burocracia na análise das propostas e destinação de baixos 

recursos financeiros. 

No âmbito da recuperação florestal os subprogramas identificados nesse 

estudo foram acessados por 21.574 contratos, no período de 2013-2019, totalizando 

R$ 4.750.322.258,20, a uma média anual de 678,61 milhões de reais. Ao simular 

cenários de recuperação florestal com essa quantia, correspondente a sete anos de 

análise, em um melhor cenário seria possível recuperar um milhão de hectares o 

que corresponde a aproximadamente 10% da meta do país para cumprir o Acordo 

de Paris.  

Essa quantia está aquém do necessário anual estimado pelos autores, que 

deveria ser no mínimo  entre 2 e 4 bilhões de reais. O sistema de financiamento é 

uma das ferramentas para o Brasil cumprir a meta preconizada em várias políticas 

públicas de recuperação de 12 milhões de hectares de florestas até 2030. O 

Governo Federal, por meio do Banco Central do Brasil, deve destinar maiores 

aportes financeiros para as linhas de créditos de recuperação florestal. Este estudo 

mostrou que o SNCR disponibilizou grande quantidade de recursos financeiros 

(mais de um trilhão de reais) para o período 2013-2019, mas destinou apenas 

0,41% para créditos de recuperação florestal. Não há um problema financeiro e sim 

um problema de acesso dos proprietários rurais a esses recursos. Seriam 

necessários apenas 4,56% (R$ 52 bilhões) do total contratado para o período 2013-

2019 para o Brasil cumprir a meta do Acordo de Paris. E ainda é uma quantia muito 

baixa, o Estado não deveria medir esforços para disponibilizar grandes aportes 

financeiros para uma política pública de financiamento de reversão de degradação 

florestal que vai colocar o Brasil e o agronegócio brasileiro em um patamar exemplar 

de sustentabilidade perante os outros países.  

Além da necessidade de destinar mais recursos financeiros para essas linhas 

de créditos, é necessário melhorar o acesso e a divulgação; atualizar ou criar linhas 

de financiamento mais atrativas economicamente; desburocratizar o acesso e 

aumentar os recursos disponibilizados no SNCR; criar e fortalecer escritórios de 

ATER públicos nos municípios para atuar de acordo com a realidade local e 

especificidades do beneficiário, principalmente se for mulher ou jovem. 

Desburocratizar o acesso a créditos de recuperação florestal permitiria o acesso de 
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quem precisa, mas não consegue devido à exigência de documentações que não 

fazem parte do dia-a-dia do proprietário rural . 

 A Matriz de Dados do Crédito Rural – MDCR possibilitou o acesso aos dados 

abertos do Banco Central acerca das contratações de financiamentos no Brasil. No 

entanto, as informações disponibilizadas são limitadas quanto à caracterização do 

beneficiário, além de não possibilitar o cruzamento de dados para uma melhor 

compreensão do processo de recuperação florestal. 

Os resultados obtidos por meio de dados secundários do SNCR sugerem 

problemas, como a falta de transparência e ausência de informações sobre o 

cumprimento das propostas e potencialidades como a identificação dos programas e 

subprogramas mais acessados. 

Este estudo sugere a necessidade de (1) ampliar as informações fornecidas 

nos bancos de dados tais como raça, gênero por idade, escolaridade e situação da 

proposta - objetivos alcançados, reembolso e (2) produzir conhecimentos com vistas 

a identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas pelos beneficiários no 

processo de solicitação, implementação, avaliação e reembolso.  

O cumprimento legal de recuperar o passivo ambiental das propriedades 

rurais brasileiras se juntou a uma agenda global de mitigação dos efeitos 

provocados pela mudança climática. É uma responsabilidade partilhada entre os 

proprietários rurais e o Estado, por meio de políticas públicas, como a do crédito 

rural. No contexto global de mudança climática, torna-se imprescindível melhorar 

e/ou adaptar os programas de financiamento para recuperação florestal de forma 

que o país cumpra os acordos internacionais, bem como, contribua para o 

desenvolvimento sustentável local.  
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