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Produção, boas práticas e 
sustentabilidade

Já avançamos muito na busca de soluções sustentáveis para a nossa 
agropecuária. Convicta da importância de expadir a produção com 
preservação ambiental, com ganhos para o setor e para o Brasil, a CNA 
(Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) vem incentivando 
os produtores a optar, cada vez mais, pelas chamadas boas práticas, 
especialmente aquelas previstas nos projetos financiados pelo 
Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura - Programa ABC, do Governo Federal. 

Criado em 2010 para contribuir com o compromisso brasileiro de 
reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e o aquecimento global, 
o ABC busca mitigar as emissões oriundas das atividades agropecuárias, diminuir o desmatamento, 
ampliar a área de florestas cultivadas e estimular a recuperação de áreas degradadas. Verificou-se, no 
entanto, que nem todos os produtores conheciam as práticas de produção e de manejo previstas no 
programa, assim como os trâmites necessários para solicitar os recursos disponibilizados pelo programa 
junto ao banco. 

Por esse motivo, fizemos uma parceria com a Embaixada Britânica e passamos a divulgar as práticas 
incentivadas pelo ABC, além do uso de processos tecnológicos que minimizam os impactos dos gases 
de efeito estufa no campo. Lançamos, inicialmente, o Guia de Financiamento da Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC), para fomentar e difundir essa nova ferramenta de crédito para a atividade. Capacitamos 
extensionistas, assistências técnicas, sindicatos e produtores rurais, em seminários realizados nas 
Federações da Agricultura, estimulando a adesão ao Programa ABC.

Esta Cartilha do Elaborador de Projetos surge agora para esclarecer pontos específicos referentes à 
elaboração dos projetos técnicos para o ABC. Selecionamos informações necessárias e suficientes para 
o responsável pela elaboração do projeto técnico, que garantirá o acesso do produtor ao financiamento 
do programa. Trazemos, também, esclarecimentos sobre os trâmites exigidos para a apresentação do 
projeto às instituições financeiras.

Aqui estão relacionadas as instituições financeiras credenciadas para aportar recursos do ABC, além da 
descrição dos documentos exigidos, garantias, critérios para o acesso ao crédito, o passo a passo do 
projeto, seus elementos e características. Encontrarão, também, as respostas para as principais dúvidas 
que surgem na hora da elaboração de um projeto para o programa, assim como os modelos de planilhas 
e a documentação exigida pelos bancos. Tudo, enfim, que é necessário para que o produtor possa aderir 
ao ABC, adotar boas práticas e obter a remuneração adequada por esse esforço para alcançar novos 
patamares de produção e sustentabilidade. 

Bom trabalho!

SENADORA KÁTIA ABREU
Presidente
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1. Escolha da instituição financeira

procurar a agência do banco de sua preferência, 
na qual possui conta corrente. O banco deve ser 
credenciado pelo BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), para que 
o produtor possa realizar a operação de crédito.

os recursos do Programa ABC podem ser 
solicitados por produtores rurais - pessoas físicas 
ou jurídicas - e cooperativas de produtores 
rurais, inclusive para repasse a associados. Para 
contratar o financiamento, o produtor rural deve 

•	 ABC-Brasil, AF Paraná, Alfa BI, Alfa CFI;

•	 Badesc, Badesul, Banco do Brasil, Bancoob, Bandes, Banese, Banestes, Banrisul BM, 
Bansicredi, Basa, BBM BM, BDMG, BES BI, BI BM, Bicbanco, BNB, BNP Brasil, Bradesco BM, 
Bradesco Leasing, BRB, BRDE, BRP BM, BTG Pactual;

•	 Caixa, Caixa Geral, Caterpillar BM, Citibank BM, CNH BM, Cresol Baser, Cresol SC-RS; 

•	 Daycoval BM, Desenbahia, Desenvolve SP, Dibens Leasing, DLL BM; 

•	 Fidis BM;

•	 Goiasfomento, Guanabara BM;

•	 HSBC BM;

•	 Indusval, ING Bank, Intercap BM, Investe Rio, Itaú BBA, Itaú Unibanco BM, Itaubank, 
Itaucard BM, Itaú Leasing;

•	 John Deere BM, J. Safra, JP Morgan;

•	 Mercedes BM, Mercedes Leasing, Moneo BM, MT Fomento;

•	 Paraná BM, Pine BM;

•	 Rabobank, Randon BM, Rendimento BM, Rodobens BM;

•	 Safra BM, Santander BM, Scania BM, Scotiabk BM, SG Brasil, Standard BI, Sumitomo BM;

•	 Tokyo-Mitsubishi, Tribanco BM;

•	 Unibanco BM, Uniprime CCM;

•	 Volkswagen BM, Volvo BM, Votorantim BM.

as seguintes instituições financeiras estão cadastradas no bndES:
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5. Implantação, manutenção e melhoramento 

do manejo de florestas comerciais, inclusive 

aquelas destinadas ao uso industrial ou à 

produção de carvão vegetal (ABC Florestas);

6. Adequação ou regularização das 

propriedades rurais frente à legislação 

ambiental, inclusive recuperação da 

reserva legal, de áreas de preservação 

permanente, recuperação de áreas degradas 

e implantação e melhoramento de planos 

de manejo florestal sustentável (ABC 

Ambiental);

7. Implantação, melhoramento e manutenção 

de sistemas de tratamento de dejetos e 

resíduos oriundos de produção animal para 

geração de energia e compostagem (ABC 

Tratamento de Dejetos);

8. Implantação, melhoramento e manutenção 

de florestas de dendezeiro, prioritariamente 

em áreas produtivas degradadas (ABC 

Dendê); e

9. Estímulo ao uso da fixação biológica do 

nitrogênio (ABC Fixação).

1. Recuperação de pastagens degradadas (ABC 
Recuperação);

2. Implantação e melhoramento de sistemas 
orgânicos de produção agropecuária (ABC 
Orgânico);

3. Implantação e melhoramento de sistemas de 
plantio direto “na palha” (ABC Plantio Direto);

4. Implantação e melhoramento de sistemas de 
integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, 
pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta 
e de sistemas agroflorestais (ABC Integração);

2. finalidades apoiadas pelo programa

os financiamentos do Programa ABC podem ser destinados a projetos de investimentos nas 
seguintes finalidades:
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9. Aquisição de sementes e mudas;

10. Implantação de viveiros de mudas florestais;

11. Operações de destoca;

12. Implantação e recuperação de cercas; 

aquisição de energizadores de cerca;

13. Aquisição, construção ou reformas de 

bebedouros e de saleiros ou cochos para sal;

14. Aquisição de bovinos, ovinos e caprinos 

para reprodução, recria e terminação, 

sêmen, óvulos e embriões dessas espécies, 

limitada a 40% (quarenta por cento) do valor 

financiado;

15. Aquisição de máquinas, implementos e 

equipamentos de fabricação nacional, 

inclusive para a implantação de sistemas 

de irrigação, para a agricultura e pecuária, 

biodigestores, máquinas e equipamentos 

para a realização da compostagem e para 

produção e armazenamento de energia, 

limitados a 40% (quarenta por cento) do 

valor do financiamento, com exceção dos 

itens relacionados ao item 7 (finalidades 

apoiadas pelo programa), cujo limite pode 

ser de até 100% (cem por cento) do valor do 

financiamento;

1. Elaboração de projeto técnico e 

georreferenciamento das propriedades 

rurais, inclusive despesas técnicas e 

administrativas relacionadas ao processo de 

regularização ambiental;

2. Assistência técnica necessária até a fase de 

maturação do projeto;

3. Realocação de estradas internas das 

propriedades rurais para fins de adequação 

ambiental;

4. Aquisição de insumos e pagamento de 

serviços destinados à implantação e 

manutenção dos projetos financiados;

5. Pagamento de serviços destinados à 

conversão para produção orgânica e sua 

certificação;

6. Aquisição, transporte, aplicação e 

incorporação de corretivos agrícolas (calcário 

e outros);

7. Marcação e construção de terraços e implan-

tação de práticas conservacionistas do solo;

8. Adubação verde e plantio de cultura de 

cobertura do solo;

3. itens financiáveis 

Poderão ser financiados os seguintes itens, desde que vinculados a projetos em conformidade com 
as finalidades apoiadas pelo programa:
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16. Construção e modernização de benfeitorias e 
de instalações na propriedade rural;

17. Serviços de agricultura de precisão, desde 
o planejamento inicial da amostragem do 
solo à geração dos mapas de aplicação de 
fertilizantes e corretivos;

18. Despesas relacionadas ao uso de mão-de-
obra própria, desde que compatíveis com 
estruturas de custos de produção regional 
(coeficiente técnico, preço e valor), indicadas 
por instituições oficiais de pesquisa ou de 
assistência técnica (federal ou estadual), 
desde que se refiram a projetos estruturados 
e assistidos tecnicamente. Admite-se, 
nessa hipótese, que a comprovação da 
aplicação dos recursos seja feita mediante 
apresentação ao Agente Financeiro de laudo 
de assistência técnica oficial atestando 

que o serviço, objeto de financiamento, foi 

realizado de acordo com o preconizado 

no projeto. O referido laudo deverá ser 

apresentado pelo menos uma vez a cada 

semestre civil; e

19. O financiamento de custeio deverá ser 

associado ao projeto de investimento, 

limitado a até 30% (trinta por cento) do valor 

financiado, podendo ser ampliado para: 

até 35% (trinta e cinco por cento) do valor 

financiado, quando destinado à implantação 

e manutenção de florestas comerciais ou 

recomposição de áreas de preservação 

permanente ou de reserva legal; ou até 40% 

(quarenta por cento) do valor financiado, 

quando o projeto incluir a aquisição de 

bovinos, ovinos e caprinos, para reprodução, 

recria, terminação e sêmen dessas espécies.
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como o produtor rural já é cliente do Banco e, 
portanto, já apresentou toda a documentação 
exigida à elaboração de cadastro, abertura de 
conta corrente e estabelecimento de limite 
de crédito, segue a lista dos documentos que 
devem ser apresentados para a obtenção de 
financiamento do programa ABC. Eventualmente, 
poderão ser solicitados pela instituição 
financeira outros documentos em decorrência 
de particularidades do cliente e/ou do projeto 
apresentado.

4.1. do imóvel rural onde será 
aplicado o financiamento

a) CCIR vigente 

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 
é o documento emitido pelo INCRA (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) que 
constitui prova do cadastro do imóvel rural, sen-
do indispensável para desmembrar, arrendar, hi-
potecar, vender ou prometer em venda o imóvel 
rural e para homologação de partilha amigável 
ou judicial (sucessão causa mortis) de acordo com 
os parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei nº 4.947, 
de 6 de abril de 1966, modificado pelo artigo 1º 
da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.

O INCRA elaborou novo Manual de Orientação 
adequado aos novos formulários, disponibilizado 
em versão eletrônica, com o objetivo de fornecer 
aos declarantes acesso ágil e moderno às 

informações necessárias ao fornecimento dos 
dados constantes da Declaração para Cadastro 
de Imóveis Rurais, a qual se constituída de três 
formulários:

•	 Declaração para Cadastro de Imóveis 
Rurais - Dados sobre Estrutura;

•	 Declaração para Cadastro de Imóveis 
Rurais - Dados sobre Uso;

•	 Declaração para Cadastro de 
Imóveis Rurais - Dados Pessoais e de 
Relacionamentos.

Para emissão do CCIR, o proprietário deverá 
acessar o link que segue abaixo, informando os 
seguintes registros:

•	 Código do Imóvel Rural;

•	 CPF ou CNPJ;

•	 CPF do Detentor Declarante;

•	 UF Sede do Imóvel;

•	 Município Sede do Imóvel;

http://ccirweb.serpro.gov.br/ccirweb/emissao/
formEmissaoccirWeb.asp 

De posse do número do CCIR, código do imóvel 
rural, área total do imóvel, data de emissão do 
CCIR, número de módulos fiscais e número de 
autenticidade, ainda é possível consultar sobre a 
autenticidade do CCIR no referido link.

4. documentos Exigidos
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•	 cnd

A Certidão Negativa de Débito de Imóvel Rural 
comprova a regularidade do sujeito passivo 
em relação às contribuições referentes àquelas 
devidas, por lei, ao proprietário rural. 

A emissão deste documento é oferecida pela 
Receita Federal do Brasil (RFB), quando não há 
pendências no sistema. 

O proprietário poderá obter a certidão mediante 
o fornecimento do número do imóvel rural no 
seguinte caminho:

http://www.receita.fazenda.gov.br > certidões 
> Emitir certidão

Ou acessar diretamente o link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/
atspo/certidao/certinter/niitr.asp

•	 darf 

O DARF (Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais)  é um documento do Ministério da 
Fazenda e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil utilizado para pagamento de tributos 
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Existem dois modelos de DARF, Comum e 
Simples, cuja emissão pode ser obtida em:

http://www.receita.fazenda.gov.br > 
Pagamentos > darf - impressão para 
preenchimento manual

Ou diretamente por meio do link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/
pagamentos/darf/default.htm

b)  Certidão Negativa de Débito (CND de Imóvel Rural do ITR vigente) ou cinco últimos  
DARF’s pagos;

Banco
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darf comum, em vigor a partir de 1º/4/97 - utilizado para pagamentos de receitas federais pelas 
pessoas físicas e jurídicas, exceto as optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) - Instrução Normativa 
RFB nº 736, de 2 de maio de 2007).

Se optar pelo DARF comum, o proprietário deverá informar:

1. Nome e telefone do contribuinte;

2. Data da ocorrência ou do encerramento do período base no formato DD/MM/AAA;

3. Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ);

4. Código da receita que está sendo paga. Os códigos de tributos e contribuições administrados pela 
RFB podem ser obtidos na Agenda Tributária, no seguinte endereço: http://www.receita.fazenda.
gov.br/agenda/default.htm

5. Preencher com:

• Código da Unidade da RFB responsável pelo despacho aduaneiro, se relativo ao recolhimento do 
Imposto de Importação e IPI Vinculado à Importação;
• Número do imóvel rural na Receita Federal (NIRF) de ITR/97 em diante; ou o número do lança-
mento, se relativo ao ITR/96 ou anteriores; 
• Código do município produtor, se relativo ao IOF - Ouro; 
• Número da respectiva inscrição, se relativo a débito inscrito em Dívida Ativa da União;
• Número do processo, se pagamento oriundo de processo fiscal de cobrança ou de parcelamento 
de débitos;
• Número de inscrição no Departamento Nacional de Telecomunicações (DNT), se relativo à taxa 
FISTEL (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações); 
• Número de inscrição do imóvel, se relativo a rendas do Serviço de Patrimônio da União (SPU);

6. Data de vencimento da receita no formato DD/MM/AAAA;

7. Valor principal da receita que está sendo paga;

8. Valor da multa, quando devida. O cálculo de acréscimos legais deverá ser consultado conforme 
segue no link http://www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/PgtoAtraso/atraso.htm

9. Valor dos juros de mora, ou encargos do DL - 1.025/69 (PFN), quando devidos, conforme indicado 
em: http://www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/jrselic.htm

10. Soma dos campos 07 a 09;

11. Autenticação do Agente Arrecadador.



E
l

a
b

o
r

a
n

d
o

 P
r

o
jE

t
o

s
 d

o
 a

b
C

  
| 

 A
g

r
ic

u
lt

u
r

A
 d

e
 b

A
ix

o
 c

A
r

b
o

n
o

12

darf Simples em vigor a partir de 1/1/97 – é o documento de uso obrigatório no recolhimento 

unificado de receitas do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  (SIMPLES), Lei nº 9.317, 5/12/96 de acordo com a 

Instrução Normativa RFB nº 736, de 2 de maio de 2007, para pagamento unificado dos seguintes 

tributos/contribuições: IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS, IPI, Contribuições para a Seguridade Social e, 

quando houver convênio com Estados e Municípios, ICMS e ISS (para fatos geradores até junho/2007).

O DARF Simples pode ser impresso em formulário contínuo, em duas vias, uma ao lado da outra, e  

preenchido eletrônica, mecânica ou manualmente, também em duas vias. 

As vias do DARF Simples que, eventualmente, excederem a duas, serão autenticadas a carimbo. 

O DARF Simples poderá ser emitido por meio eletrônico, bem como reproduzido por copiadoras 

(exceto aparelho “fax”), desde que obedecidas as características previstas na IN RFB nº 736, de 

02/05/2007. 

Caso enquadrado em DARF Simples, deverão ser informados:

1. Nome e telefone da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

2. Data de encerramento do período de apuração no formato DD/MM/AAAA;

3. Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4. Não preencher;

5. Soma das receitas brutas mensais de janeiro até o mês de apuração;

6. Percentual decorrente da receita bruta acumulada a ser aplicado sobre a receita mensal, com duas 

casas decimais;

7. Valor da receita principal resultante da aplicação do percentual do campo 06 sobre a receita bruta 

mensal;

8. Valor da multa, quando devida;

9. Valor dos juros de mora, quando devidos;

10. Valor da soma dos campos 07 a 09;

11. Autenticação do agente arrecadador.

O recolhimento do imposto de renda devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

optantes pelo SIMPLES, relativamente a ganhos de capital decorrentes da alienação de ativos, é 

efetuado mediante a utilização de Darf comum, sob o código 6297 (Ato Declaratório COSAR 7, de 

20.02.97 - DOU de 24.02.97, republicado em 03.03.97). 
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c) Contrato de arrendamento ou carta de 

anuência

Apresentar quando for o caso, com prazo 

de vencimento posterior ao vencimento da 

operação e registro no Cartório de Títulos e 

Documentos do Domicílio das Partes.

No caso de investimento fixo, a descrição deve 

estar explícita no documento apresentado.

4.2. da finalidade do financiamento

a) Nas atividades que se utilizem de recursos 

hídricos, inclusive agricultura irrigada: 

outorga de uso de água;

b) Nas atividades sejam suinocultura, 

confinamento de bovinos, ovinos, caprinos 

ou bubalinos: outorga de uso de água ou 

dispensa formal da outorga emitida pelo 

órgão competente.

4.3. da garantia

4.3.1. hipotecária

a) CCIR vigente (Vide Tópico “5.1.a”);

b) CND do ITR vigente ou cinco últimos DARF`s 

pagos; (Vide Tópico “5.1.b”);

c) Se urbano, CND do Imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) vigente: de acordo com o artigo 156 

da Constituição Federal de 1988, a incidência 

do IPTU se dá sobre a propriedade urbana, 

caracterizando-se portanto, como imposto 

municipal. Sendo assim, o proprietário deve 

dirigir-se à Prefeitura do seu Município para 

obtenção da CND do IPTU;

d) Certidão de matrícula ou certidão de ônus, 

com emissão de até 60 dias: além de ser 

necessária em operações de compra e 

venda imobiliária, possibilita comprovar 

a propriedade atual do imóvel, antigos 

proprietários, constatar se o imóvel está 

livre e desembaraçado, a existência de 

algum ônus incidente sobre o bem, instruir 

processo judicial, indicar o bem à penhora, e 

todas demais informações do imóvel, desde 

que levadas a registro. Para sua emissão o 

proprietário de imóvel rural deverá dirigir-se 

ao cartório de registro de imóveis no qual a 

propriedade se encontra-se registrada;

e) Título de propriedade registrado (ex: 

Escritura Pública de Compra e Venda, 

Escritura Pública de Compra e Venda, 

Doação, Divisão ou Formal de Partilha);

f ) No caso de uma aeronave: Certificado de 

Matrícula e Nacionalidade, juntamente 

com o certificado de aeronavegabilidade 

dentro do prazo de validade, emitidos pelo 

Departamento de Aviação Civil – DAC. 

O Certificado de Aeronavegabilidade 

é o documento que comprova que 

uma aeronave experimental está com 

sua condição de aeronavegabilidade 

validamente verificada, devendo estar 

sempre a bordo da aeronave em uso. Dele 

constam, ainda, as informações relativas ao 

operador. Informações sobre o certificado 
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de aeronavegabilidade podem ser obtidas 

em: http://www2.anac.gov.br/rab/servicos/

emissao_certificado.asp

g) Certidão de inteiro teor, expedida nos termos 

da Lei 6.015/73 - artigo 19, parágrafo 1º. - 

para operações de valor superior a R$ 400 mil 

(exigência Banco do Brasil). 

4.3.2. Penhor ou alienação

a) Veículos

•	 Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo – CRLV, expedido pelo 

DETRAN (Departamento de Trânsito), 

relativo ao ano em curso (ou anterior, 

caso não expirado o prazo de 

licenciamento); ou

•	 Certificado de Registro de Veículos 

– CRV acompanhado de outro 

documento que comprove a 

propriedade (verificação na página do 

Detran na Internet).

O CRLV é o documento de registro e identificação, 

de porte obrigatório, para trafegar com o 

veículo. É emitido a cada ano, na renovação do 

licenciamento. Para a emissão do documento, 

não poderá constar no sistema do Departamento 

de Trânsito (Detran) , em relação ao veículo, 

nenhum débito relativo a IPVA, Seguro 

Obrigatório, Taxa de Licenciamento e multas 

de trânsito. Para a obtenção do CRV ou CRLV, o 

proprietário deverá dirigir-se ao DETRAN do seu 

Estado (Fonte: DETRAN-MG, 2012).

b) Máquinas e Equipamentos

Informar:

•	 o ano de fabricação-modelo, potência-

capacidade, série-chassi, se gravado 

em garantia (informar Instituição); e

•	 o nome do imóvel de localização do 

bem.
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4.4. das exigências ambientais

4.4.1. licença ambiental da atividade 

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), o licenciamento ambiental é uma 

obrigação legal prévia à instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade potencialmente 

poluidora ou degradadora do meio ambiente.

Essa obrigação é compartilhada pelos órgãos 

estaduais de meio ambiente e pelo IBAMA, 

como partes integrantes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (SISNAMA). O IBAMA atua, 

principalmente, no licenciamento de grandes 

projetos de infraestrutura que envolvam impactos 

em mais de um Estado e nas atividades do setor 

de petróleo e gás na plataforma continental.

As principais diretrizes para a execução do 

licenciamento ambiental estão expressas na Lei 

6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 

e nº 237/97. Além dessas, recentemente foi 

publicada a Lei Complementar nº 140/2011, que 

discorre sobre a competência estadual e federal 

para o licenciamento, tendo como fundamento 

a localização do empreendimento.

Por esse motivo, o proprietário rural deve 

procurar o órgão ambiental que atua no seu 

Estado para regularização do licenciamento 

ambiental das atividades desenvolvidas em sua 

propriedade. (Fonte: http://www.ibama.gov.br/

licenciamento)

4.5. Para financiamentos com 

recursos do bndES

a) Certidão negativa do INSS ou Declaração 

de não contribuinte da Previdência Social.

4.6. outros documentos

a) Certidão de inexistência de ônus sobre os 

bens dados em garantia, no caso de bens 

móveis ou bem incorporado ao imóvel 

objeto de garantia (validade 60 dias);

b) Projeto técnico específico, conforme 

instruções contidas no item 7 a seguir.
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o teto de financiamento do Programa ABC é de até R$ 1 milhão por produtor/ano-safra. Entretanto, o 
agente financeiro levará em consideração as dívidas e as obrigações contraídas pelo produtor perante 
suas receitas para estabelecer o montante a ser financiado. 

As garantias são definidas a critério da instituição financeira credenciada que realizar a operação. 
Deverão ser observadas as seguintes obrigações:

1. Respeito às normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil;

2. Caracterizar, descrever e detalhar as garantias, reais ou pessoais, no instrumento de 
crédito; e

3. Não será admitida a constituição de penhor de direitos creditórios decorrentes de 
aplicação financeira.

5. critérios para financiamento
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Por ser uma linha de financiamento mais 
exigente quanto aos aspectos técnicos 
associados ao investimento, é preciso apresentar 
Projeto Técnico específico.

6.1. nos financiamentos que 
englobem sistemas integrados 
lavoura-pecuária, lavoura-floresta, 
pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-
floresta, recuperação de pastagens, 
implantação de florestas comerciais e 
sistemas de plantio direto “na palha”, 
há as seguintes obrigações:

a) Projeto técnico específico, assinado 
por profissional habilitado, contendo 
obrigatoriamente a identificação do imóvel e 
de sua área total;

b) Croqui descritivo e histórico de utilização da 
área do projeto a ser financiado, contendo, 
no mínimo, quatro pontos do perímetro 
da citada área, aferidos por Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) de navegação 
ou instrumento de aferição mais preciso;

c) Apresentação de comprovantes de análise 
de solo e da respectiva recomendação 
agronômica, sendo que, a partir do ano safra 
2013/2014, a análise de solo deve incluir 
carbono total e ser feita a partir de amostras 

6. Exigências Específicas

da área do projeto a ser financiado, nas 
profundidades de 0cm a 5cm e de 5cm a 
30cm; e

d) Plano de manejo agropecuário, agroflorestal 
ou florestal, conforme o caso, da área do 
projeto.

6.2. nos financiamentos que incluam 
adequação ou regularização das 
propriedades rurais frente à legislação 
ambiental, englobando recuperação 
da reserva legal, de áreas de 
preservação permanente e tratamento 
de dejetos e resíduos, entre outros:

a) Comprovação de rentabilidade suficiente, 
que assegure a quitação das obrigações 
inerentes aos financiamentos;

b) Projeto técnico específico, assinado 
por profissional habilitado, contendo 
obrigatoriamente a identificação do imóvel e 
de sua área total; e

c) Croqui descritivo e histórico de utilização da 
área do projeto a ser financiado contendo, 
no mínimo, quatro pontos do perímetro 
da citada área, aferidos por Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) de navegação 
ou outro instrumento de aferição mais 
preciso.



18

E
l

a
b

o
r

a
n

d
o

 P
r

o
jE

t
o

s
 d

o
 a

b
C

  
| 

 A
g

r
ic

u
lt

u
r

A
 d

e
 b

A
ix

o
 c

A
r

b
o

n
o

6.3. nos projetos para a agricultura 
orgânica:

a) Para projetos de conversão: declaração de 
acompanhamento do projeto de conversão 
emitido pela certificadora; e

b) Para produtores certificados: registro no 
Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.

6.4. nos financiamentos que incluam 
a implantação de planos de manejo 
florestal sustentável: 

a) Plano de manejo aprovado pelo órgão 
ambiental competente.

Apresenta-se aqui um modelo de croqui, 
documento necessário para todas as linhas dos 
Projetos ABC. 
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modelo de croqui – necessário para todas as linhas dos Projetos ABC

Informar o perímetro do(s) imóvel(s) beneficiado(s) e, internamente, a área 
que receberá o investimento

Histórico de utilização da área 

Pontos georreferenciados (grau, minuto e segundo)

Carlos Anônimo     Planta Morta S/A
123.456.789-10     22.222.222/0001-22

Fonte: http://creditorural.apepa.com.br/html/projeto_investimento_agricultura_empresarial.htm
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itens que devem compor a estrutura do projeto técnico para acesso ao crédito ABC. 

itEm 1: Proponente

Nome:
CPF/CNPJ:

itEm 2: imóveis Explorados

observação: se área arrendada, informar condições do arrendamento (área, prazos e custos)

itEm 3: atividades desenvolvidas

Descrever as atividades produtivas atualmente desenvolvidas na(s) propriedade(s) que receberão o 
investimento a financiar;

itEm 4: finalidade do financiamento 

Indicar em qual(is) finalidade(s) se enquadra(m) o(s) investimento(s) proposto(s):

•	 Recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação);

•	 Implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção agropecuária (ABC Orgânico);

•	 Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto “na palha” (ABC Plantio Direto);

•	 Implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, 
pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais (ABC Integração);

7. Passo a passo para a elaboração do Projeto abc

Matrícula Área total (ha) Área explorada
Própria De Terceiros
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•	 Implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas comerciais, inclusive aquelas 
destinadas ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal (ABC Florestas);

•	 Adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive 
recuperação da reserva legal, áreas de preservação permanente, recuperação de áreas 
degradadas e implantação de planos de manejo florestal sustentável ABC Ambiental);

•	 Implantação, melhoramento e manutenção de sistemas de tratamento de dejetos e resíduos 
oriundos da produção animal para a geração de energia e compostagem (ABC Tratamento de 
Dejetos);

•	 Implantação, melhoramento e manutenção de florestas de dendezeiro, prioritariamente em áreas 
produtivas degradadas (ABC Dendê);

•	 Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC Fixação).

itEm 5: dados do Projeto de investimento

a) Valor do investimento: R$

b) Valor do financiamento: R$

c) Recursos próprios: R$

d) Cronograma de utilização dos recursos

e) Cronograma de reembolso

f ) Garantias oferecidas

g) Justificativa do investimento 

•	 no subitem “Recursos próprios” além de informar o valor, especificar a origem e disponibilidade 
destes recursos. Havendo juros na carência, informar sobre a origem e disponibilidade dos 
recursos para pagamento;

•	 no subitem “Justificativa do Investimento”, informar a razão do investimento sob os aspectos 
técnicos/tecnológicos, econômicos, de produção, ambientais e sociais;

•	 os demais subitens são autoexplicativos.

técnicos/tecnológicos, econômicos, de produção, ambientais e sociais;
no subitem “Justificativa do Investimento”, informar a razão do investimento sob os aspectos 
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itEm 6: características do(s) imóvel(eis) rural(is)

a) Clima e localização geográfica da propriedade
b) Recursos hídricos
c) Tipo de solo
d) Meio ambiente
e) Energia
f ) Capacidade de armazenamento da produção

•	 no subitem “Relevo, clima e  localização geográfica da propriedade”, descrever as principais 
características de relevo e climáticas do local do empreendimento. Considerar, entre outros 
aspectos julgados relevantes, informações relativas a altitude, temperatura média anual, 
precipitação pluviométrica média anual. Indicar, com pontos georreferenciados por Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) ou outro instrumento de aferição mais preciso, a área a recuperar 
com recursos do financiamento. Não havendo item desta natureza a financiar, bastará um ponto, 
de preferência na parte central da propriedade rural;

•	 no subitem “Recursos hídricos”, descrever os recursos hídricos existentes, abrangendo suas 
características qualitativas e quantitativas em relação à atividade produtiva; comentar, quando for 
o caso, sobre a outorga de água pelo órgão estadual e/ou federal;

•	 no subitem “Tipo de solo”, informar as características do(s) solo(s) do(s) imóvel(eis), com ênfase na 
área a recuperar, se for o caso;

•	 no subitem “Meio ambiente”, informar sobre a adequação à legislação ambiental;

•	 no subitem “Energia”, descrever as fontes de energia utilizadas no imóvel e as características dos 
equipamentos instalados;

•	 no subitem “Capacidade de armazenamento da produção”, descrever a estrutura de 
armazenagem da produção existente no imóvel e/ou na região.

itEm 7: controles e recursos gerenciais

Combinação de explorações ideais para a propriedade, em conseqüência da área, dos fatores de 
produção disponíveis e das perspectivas de comercialização:

•	 Indicar recursos e controles gerenciais a serem adotados para a condução do empreendimento – 
gerenciamento técnico, de pessoal e econômico-financeiro;

•	 Indicar a capacidade técnico-administrativa do proponente e a necessidade de assistência técnica 
(intensidade e duração).
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itEm 8: mercado 

Descrever o mercado ao qual se destina a produção referenciada no projeto, canais de distribuição, 
condições de comercialização, informando os principais clientes e forma(s) de comercialização, 
sazonalidade de produção e consumo, possíveis vantagens competitivas do empreendimento, 
contratos de fornecimento.

itEm 9: Plano de manejo da área do Projeto

Informar todas as práticas (agropecuárias, zootécnicas, florestais ou o que for), ações e procedimentos 
que serão implementados pelo proponente e que garantam o cumprimento dos objetivos propostos 
para o financiamento ao amparo do Programa ABC. É obrigatório que a minuciosa descrição 
do manejo contemple cada área/talhão, ano a ano,  no mínimo, pelo período de vigência do 
financiamento. Poderá assumir a forma descritiva cursiva e, sempre que possível, com quadros e 
tabelas. No caso de florestas, indicar a destinação da produção, espaçamento a ser utilizado no plantio 
das culturas, períodos de cortes, desbrota. Apresentar contrato com empresa especializada no plantio 
e condução da cultura. 

•	 obs.1: exemplos de algumas informações que devem constar em um plano de manejo: evolução 
do rebanho e manejo de pastagens e pastoreio, sistema de rotação de culturas, planejamento de 
corte de florestas e destinação, planejamento para recuperação de área ou pastagem degradada, 
entre outros;

•	 obs. 2: O plano de manejo é exigência do Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do 
Brasil para concessão de financiamentos ao amparo do Programa ABC. No capítulo 13, Seção 7, 
itens 2.a.I e 2.d do MCR, são exigidos alguns documentos para a concessão de crédito, entre eles o 
plano de manejo: item 2.a.I - (...) plano de manejo agropecuário, agroflorestal ou florestal, conforme 
o caso, da área do projeto; (Res 3.979, art. 1º); e item 2.d - (...) nos financiamentos que incluam a 
implantação de planos de manejo florestal sustentável: plano de manejo aprovado pelo órgão 
ambiental competente. (Res 3.979, art. 1º;)
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dEmaiS itEnS:

10 – histórico das últimas safras

11 – Endividamento total com terceiros, inclusive bancos e parcelamento de 
débitos trabalhistas e tributários:

Credor Tipo de Operação Vencimento
Final

Periodicidade
de Pagamento

Encargos
Financeiros

Saldo
Devedor

12 – responsabilidades indiretas (aval/fiança)

Nome do Avalista/Afiançado VALOR (R$)

13 – Planejamento das atividades

a) Agrícola
Safra Cultura Área Prevista (ha) Produção Esperada

a) Agrícola
Safra Cultura Área Produção Receita Bruta

b) Pecuária

Período Atividade Sistema de 
Produção Produtos Vendidos Receita 

Bruta

Principal Secundário

Produto Quantidade Produto Quantidade
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b) Pecuária

Período Atividade Sistema de Produção 
(*) Produtos Vendidos Receita 

Bruta
Principal Secundário

Produto Quantidade Produto Quantidade

14 – custos de Produção

a) Agrícola

Cultura Custo R$/ha Área Explorada(ha) Gasto Total (R$)

b) Pecuária
Atividade Sistema de Produção Custo (*) Quantidade Gasto Total (R$)

c) Mão-de-obra
Nº  empregados Salário médio Encargos Sociais Gasto total

d) Manutenção de instalações, máquinas, equipamentos e benfeitorias (gastos/período):

Item Valor Percentual - % Manutenção

Observação: caso o proponente utilize máquinas de terceiros, especificar o custo do aluguel e a disponibilidade 

dessas máquinas.

e) Manutenção familiar (R$/ano)

f) Outros custos
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15 – anexos

•	 Comprovantes de análise de solo e da respectiva recomendação agronômica;

•	 Croqui descritivo e histórico de utilização da área a ser beneficiada contendo, no mínimo, quatro 
pontos do perímetro da citada área aferidos por Sistema de Posicionamento Global (GPS) de 
navegação ou outro instrumento de aferição mais preciso;

•	 Fotografias das áreas degradadas que serão objeto de recuperação

•	 Quadro de composição, evolução e dinâmica do rebanho 

•	 Demonstrativo da capacidade de pagamento 

Responsável Técnico

Declaro que os investimentos propostos neste Projeto Técnico atendem aos objetivos 
estabelecidos para o Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura – Programa ABC, enquadrando-se nas finalidades estabelecidas no Manual de 
Crédito Rural do Banco Central do Brasil, conforme indicado no item 4 deste documento, e 
consideram as melhores opções tecnológicas disponíveis.

Declaro, ainda, que o proponente foi alertado quanto às consequências legais de burla aos 
objetivos e finalidades estabelecidos pelo Programa.

Indicar: nome da empresa
endereço
telefones, fax e-mail
nome do técnico responsável e registro profissional
assinatura

Proponente

Declaro verdadeiras as informações prestadas neste Projeto Técnico e desde já autorizo as 
autoridades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA a efetuar as visitas 
necessárias às propriedades rurais beneficiadas pelo crédito ora solicitado para a efetiva 
comprovação da correta aplicação dos recursos financeiros.

Nome, CPF e assinatura
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8. formas de pagamento e prazos para liberação   
do crédito

os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido no 
projeto técnico, elaborado por profissional habilitado. O banco analisa, verifica se está de acordo com 
os serviços a serem feitos com aquele recurso, naquele período, e decide sobre a sua aprovação. 

9. conceituação de ano-agrícola ou ano-safra para 
pedido de recursos do programa abc

início em 1º de julho de cada ano e se encerramento no dia 30 de junho do ano seguinte. Admite-se 
a concessão de mais de um financiamento para o mesmo cliente, por ano-safra, quando a atividade 
assistida requerer e ficar comprovada a capacidade de pagamento do cliente. O somatório dos valores 
concedidos não pode ultrapassar o limite de crédito total de R$1.000.000,00.

10. Percurso e prazos de um Projeto abc

a análise de um projeto ABC pode ser realizada em diferentes níveis tendo em vista o montante de 
recurso requerido e o limite de crédito do proponente do projeto no Banco. Poderá ser analisado e 
liberado em nível de agência local ou regional.
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11. Perguntas frequentes

1. Posso utilizar os recursos do 
Programa abc para realizar ações 
posteriores ao cadastramento 
ambiental rural (pós car)? de que 
forma?

Sim. O ABC apoia a adequação ou a regularização 
das propriedades rurais frente à legislação 
ambiental (CAR), inclusive a recuperação 
da reserva legal, de áreas de preservação 
permanente, a recuperação de áreas degradadas 
e a implantação e melhoramento de planos de 
manejo florestal sustentável.

2. Posso utilizar os recursos do 
Programa abc sendo “Pronafiano”?

O Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco 
Central do Brasil, não permite.

3. Se o teto de financiamento 
do programa abc é de até r$ 
1.000.000,00 por produtor, significa 
que esse valor pode ser acessado 
pelo produtor junto ao banco de 
relacionamento ? 

O valor máximo financiável que o produtor 
terá acesso irá depender de seu Limite de 
Crédito junto ao Banco de relacionamento e 
das informações apresentadas em seu Projeto 
Técnico.

4. que tipo de projetos, além dos 

especificados na cartilha, o programa 

abc pode financiar?

Projetos que atendam a qualquer uma das 

finalidades listadas no item 3 - Finalidades 

apoiáveis. Ex: reflorestamento comercial 

não indica qual cultura pode requerer o 

financiamento. As pessoas tendem a pensar que 

seria só eucaliptocultura mas, segundo as regras 

do Protocolo de Kyoto qualquer maciço florestal 

que detenha as características descritas a seguir 

se enquadra como floresta:

Área mínima de terreno de 0,05 – 1,0 hectare, com 

cobertura de copa de árvore (ou equivalente nível 

de estoque) de mais de 10 – 30 por cento, com 

árvores com potencial de altura mínima de 2 – 5 

metros na maturidade, in situ.  Uma floresta pode 

consistir de formações florestais fechadas, na qual 

árvores de várias formações e sub bosque cobrem 

uma alta proporção do terrenox ou floresta aberta. 

Estandes naturais jovens e todas as plantações que 

ainda forem atingir uma densidade de copa de 10 

– 30 por cento ou altura de árvore de 2 – 5 metros 

são consideradas floresta, assim como áreas que 

normalmente formam parte de uma área florestal 

e que estão temporariamente sem estoque como 

resultado de intervenção humana, tal como corte 

ou causas naturais, x que são esperadas a reverter 

para floresta.
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5. Porque devo contratar profissional 
especializado em fazer os projetos 
para me beneficiar dos recursos do 
Programa abc?

Sendo uma linha de financiamento recente e com 

várias especificidades, as instituições financeiras 

têm exigido a apresentação de Projeto Técnico. 

Um profissional especializado terá condições 

de elaborá-lo da melhor maneira possível para 

atender os anseios de cada produtor rural em 

particular e as necessidades do banco. Em algumas 

regiões onde a atividade a ser financiada não é 

corriqueira pode ser exigido, além do projeto, 

acompanhamento por profissional especializado.

6. o cadastro ambiental rural é 
obrigatório? terá fiscalização? Por 
qual órgão? quanto tempo o produtor 
terá para se regularizar? 

A lei 12.651/2012,  do novo Código Florestal, 

determinou que a inscrição no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) será obrigatória para todas as 

propriedades e posses rurais, devendo ser requerida 

no prazo de um ano, contado a partir da sua 

implantação oficial, sendo prorrogável por mais   

um ano.

Caberá ao órgão ambiental estadual ou 

municipal, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (Sisnama), a realização de 

vistorias de campo sempre que julgar necessárias 

para verificação das informações declaradas e 

acompanhamento dos compromissos assumidos.

Obs.: Atualmente, no caso de empreendimentos 

financiados no Bioma Amazônia, é necessária, 

entre outras exigências, a comprovação da 

regularidade ambiental do imóvel rural, 

admitindo-se a apresentação de protocolo 

de entrega de documentação para fins de 

regularização. Nesse caso, nos Estados que 

dispõem de sistema de cadastramento nos 

moldes do CAR, esse documento tem atendido à 

exigência  do referido protocolo. 

7. Posso utilizar os recursos do 
Programa abc para fazer serviços de 
georreferenciamento na propriedade?

Sim. O ABC apresenta como item financiável 

a elaboração de projeto técnico e o 

georreferenciamento das propriedades rurais, 

inclusive despesas técnicas e administrativas 

relacionadas ao processo de regularização ambiental.

8. o Programa abc financia práticas 
agropecuárias que aumentem a 
produtividade por área de uma 
cultura?

Sim, desde que, com o aumento da 

produtividade, fique comprovado o aumento da 

quantidade de carbono estocado na área.
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12. Siglas

abc – Agricultura de Baixo Carbono

bacen – Banco Central do Brasil

bndES – Banco Nacional do Desenvolvimento

ccir – Certificado de Cadastro do Imóvel Rural

cna – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

cnd – Certidão Negativa de Débito

cofinS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente

crlv - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

crv – Certificado de Registro de Veículo

cSll – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

dac – Departamento de Aviação Civil

darf – Documento de Arrecadação de Receitas Federais

detran – Departamento Estadual de Trânsito

dicrE – Diretoria de Crédito 

EmbraPa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

fiStEl – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações

gPS – Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System)

ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

icmS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

inSS - Instituto Nacional do Seguro Social

iof – Imposto sobre Operações Financeiras 

iPi – Imposto sobre Produtos Industrializados

iPtu- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

iPva - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

irPJ – Imposto de Renda – Pessoa Jurídica

iSS - Imposto sobre Serviços

itr – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

mcr – Manual de Crédito Rural

nirf – Número do Imóvel Rural inscrito na Secretaria da RFB

PiS/PaSEP – Programa de Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

rfb – Receita Federal do Brasil

SiSnama - Sistema Nacional do Meio Ambiente
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13. glossário

aquecimento global – aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da terra que 

ocorre desde meados do século XX e que deverá continuar no século XXI. A maior parte desta elevação observada 

desde o século passado foi causada por concentrações crescentes de Gases de Efeito Estufa (GEE), resultado de 

atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento.

área de Preservação Permanente - segundo o Código Florestal brasileiro, é toda área enquadrada nos artigos 

2º e 3º da Lei nº 4.771, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico de fauna e flora, além de proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

áreas degradadas – são áreas que sofreram, em algum grau, perturbações em sua integridade, sejam elas de 

natureza física, química ou biológica.

boas práticas de produção - consiste na aplicação do conhecimento disponível no uso sustentável dos recursos 

naturais básicos para a produção agrícola, buscando a viabilidade econômica e social e gerando produtos 

saudáveis, isentos de contaminação e resíduos.

capacidade de Pagamento – é a diferença entre a geração de receitas e as obrigações do produto rural, num 

determinado período de tempo. Desta forma, a análise de sua estrutura de financiamento é passo primordial à 

verificação da capacidade de pagamento e ao estabelecimento do limite de crédito.

compostagem – A compostagem é um processo biológico em que os microrganismos transformam a matéria 

orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo, que se chama 

composto, e que pode ser utilizado como adubo.

Efeito estufa –  o fenômeno conhecido como “efeito estufa” ocorre quando a radiação solar, na forma de ondas 

curtas, chegam ao planeta terra, passa pela atmosfera, aquece a superfície terrestre e parte desta radiação é refletida 

novamente na forma de calor, em comprimentos de onda na região do infravermelho, de volta para a atmosfera.

fixação biológica do nitrogênio – é o processo pelo qual o nitrogênio químico é captado da atmosfera, na sua 

forma molecular relativamente inerte – N2 sendo convertido em compostos nitrogenados (como amônia ou nitrato) 

usados em diversos processos químico-biológicos do solo, especialmente importantes para a nutrição de plantas.

georreferenciamento – mapeamento de um imóvel rural, referenciando os vértices de seu perímetro ao Sistema 

Geodésico Brasileiro, para definir sua área e posição geográfica. Serve para a regularização registral dos imóveis 

rurais, segundo a legislação brasileira.

reserva legal – é uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural, que deve ser mantida com a sua 

cobertura vegetal nativa, seja de florestas ou outras formas de vegetação.

rotação de culturas – é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Isto é feito 

trocando as culturas a cada novo plantio de forma que as necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. 

Consiste em alternar espécies vegetais, numa mesma área agrícola. As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo 

tempo, propósitos comercial e de recuperação do solo.
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14. bibliografia

instituições/Endereço Eletrônico 

agência nacional de aviação civil (anac)

http://www.anac.gov.br/ 

banco nacional de desenvolvimento Econômico e Social (bndES)

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/abc.

html 

departamento Estadual de trânsito (dEtran-mg)

https://wwws.detrannet.mg.gov.br/detran/SolicitaServico.asp?IdServico=1 

instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis (ibama)

http://www.ibama.gov.br/licenciamento/ 

instituto nacional de colonização e reforma agrária (incra)

http://www.incra.gov.br/ 

http://www.incra.gov.br/index.php/servicos/certificado-de-cadastro-do-imovel-rural-ccir

receita federal

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/certinter/niitr.asp

Serviço federal de Processamento de dados (SErPro)

https://www.serpro.gov.br/ 

15. legislação

Planos/ instruções normativas/ leis/ manual

Plano de agricultura de baixa Emissão de carbono 

http://www4.planalto.gov.br/consea/noticias/imagens-1/plano-abc

Plano agrícola e Pecuário 2012/2013

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Politica_Agricola/Plano%20Agr%C3%ADcola%202012_2013/

PAP2012-2013_livroWEB%20-%20Atualizado.pdf 
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16. instruções normativas 

instrução normativa rfb nº 736, de 2 de maio de 2007

Altera as Instruções Normativas SRF nº 67, de 6 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o modelo do Documento 

de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte (Darf-Simples), nº 81, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o modelo do 

Documento de Arrecadação das Receitas Federais (Darf ), nº 421, de 10 de maio de 2004, que dispõe sobre os 

Depósitos Judiciais e Extrajudiciais , e nº 672, de 30 de agosto de 2006, que dispõe sobre a retificação de erros no 

preenchimento de Darf e Darf-Simples. <http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7362007.htm>

17. leis

Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966 – Fixa Normas de Direito Agrário, Dispõe sobre o Sistema de Organização e 

Funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e dá outras Providências. < http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/leis/L4947.htm> 

Lei nº 9.317, 5/12/96 – Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 

pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências. <http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leis/ant2001/

lei931796.htm> 

Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001 – Altera dispositivos das Leis nos 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 

12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10267.htm

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao 

constituicao.htm>

18. manual

manual do crédito rural

<http://www4.bcb.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nmsGeropMCR:idvGeropMCR> 



confEdEração da agricultura E  

PEcuária do braSil – cna

Senadora Kátia Abreu

Presidente

Rosemeire Cristina dos Santos

Superintendente técnica

Otília Rieth Goulart

chefe da assessoria de comunicação

Equipe técnica

Bruno Barcelos Lucchi

Camila Nogueira Sande

Camila Soares Braga

Emanuela Da Rin Paranhos

Fabíola Salvador

Jéssica Milker

José Eduardo Costa Brandão

Letícia Dias de Souza

Nelson Ananias Filho

Pablo Ulisses

Paulo Sérgio Mustefaga

Rodrigo Justus de Brito

Victor Miguel Ayres



apoio

Banco do Brasil

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Patrocínio

Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas - ABRAF

Banco Bradesco

realização 

Embaixada Britânica

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Elaboração

FLOVEST InvestimentoFlorestal

fotos

Igo Estrela e Wenderson Araújo

Projeto gráfico e diagramação

Raruti Comunicação e Design



Realização

Apoio

Patrocínio



Banco

agricultura de baixo carbono

C a p a c i t a ç ã o

abc

Elaborando Projetos

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
SGAN Quadra 601, módulo K, Ed. Antonio Ernesto de Salvo.

Tel: (+55 61) 2109-1400  l  Fax: (+55 61) 2109-1490
Brasília - DF. CEP: 70830-903

www.canaldoprodutor.com.br/agriculturabaixocarbono

CapaCartilhaABCprojetos.indd   1 1/14/13   4:06 PM




