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Prefácio 

 

É com satisfação que apresentamos o Plano Estadual de Mitigação e de Adaptação 

às mudanças climáticas, para a consolidação de uma economia de baixa emissão de 

carbono na Agricultura do Estado do Rio de Janeiro.  

No mundo atual é imperativa a busca, cada vez mais, da prática de uma agricultura 

sustentável. O presente Plano guarda consonância com a Lei Federal nº 12.187/2009, que 

trata da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, regulando o desafio brasileiro em 

mudar as características do segmento agropecuário, adequando-o com uma nova visão 

social e econômica, após o Governo Brasileiro ter assumido o compromisso na  

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climática, ocorrida em dezembro de 

2009 na Dinamarca, de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa (GEE) entre 36.1 e 

38,9% , até o ano de 2020. 

Evidentemente que o Setor Agropecuário não é o segmento econômico com maior 

emissão de GEE. Contudo, coube a este setor a maior responsabilidade no processo de 

mitigação e sequestro desses gases.  Assim, compete a cada estado brasileiro a obrigação 

de contribuir com as metas estabelecidas para o setor. 

Desta forma, o Governo do Estado do Rio de Janeiro instituiu o Decreto Estadual nº 

45.892/2017 criando o Grupo Gestor do Plano ABC-RJ, integrado por onze instituições 

colaboradoras e sob a coordenação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, 

Pesca e Abastecimento - SEAPPA. 

O Plano ABC-RJ foi construído por esse Grupo Gestor que organizou diversas 

oficinas, no período de maio a janeiro de 2018 e contou com a contribuição de instituições 

públicas e entidades da sociedade civil. 

As proposições constantes deste trabalho são os resultados da reflexão e do 

consenso obtido entre os representantes das instituições integrantes do Grupo Gestor. 

Esta proposta do Estado do Rio de Janeiro se configura como o início de um novo 

momento de integração entre os meios de produção e os recursos ambientais, baseado 

nas proposições, a nosso ver, plenamente adequadas à política de combate às mudanças 

climáticas causadas pelos gases de efeito estufa. 

Jair Bittencourt 
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca 

 e Abastecimento do Rio de Janeiro 
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1. Introdução 
 

O marco regulatório referente à Mudança do Clima no Brasil aconteceu em 

2009 por meio da Política Nacional sobre Mudança do Clima, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº 7.390/2010. Para auxiliar no alcance das metas de 

redução de emissões de GEE, a lei estabeleceu ainda, o desenvolvimento de 

planos setoriais de mitigação e adaptação nos âmbitos local, regional e nacional. 

O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para 

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

Plano ABC é um dos planos setoriais vinculados à política, com vigência de 2010 a 

2020. 

O Plano ABC contribui para o desafio do Brasil em mudar as características 

do setor agropecuário, adequando-o com uma nova visão social, econômica e de 

baixa emissão de carbono, após o Governo brasileiro assumir o compromisso, na 

COP 15, de redução da emissão dos gases de efeito estufa (GEE) entre 36,1% e 

38,9%, até o ano de 2020. 

O Plano ABC tem por finalidade a organização e o planejamento das ações a 

serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis no setor 

agropecuário. Está estruturado em sete programas: Recuperação de Pastagens 

Degradadas; Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e de Sistemas 

Agroflorestais (SAFs); Sistema Plantio Direto (SPD); Fixação Biológica do 

Nitrogênio (FBN); Florestas Plantadas; Tratamento de Dejetos Animais e 

Adaptação às Mudanças Climáticas. 

O quadro 1 apresenta os compromissos e o potencial de redução de 

emissões de GEE de cada programa. 

Quadro 1 - Programas, compromisso nacional e potencial de mitigação de emissão de 

GEE (milhões de Mg CO2eq) 

Programas 
Compromisso 

nacional 
(2010-2020) 

Potencial de 
Mitigação (milhões 

Mg CO2eq) 

Recuperação de pastagens degradadas¹ 15 milhões ha 83 a 104 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta² 4,0 milhões ha 18 a 22 

Sistema Plantio Direto 8,0 milhões ha 16 a 20 

Fixação Biológica de Nitrogênio 5,5 milhões ha 10 

Florestas Plantadas³ 3,0 milhões ha 8 a10 

Tratamento de Dejetos Animais 
4,4 milhões de ton. 
de dejetos animais 

6,9 

Total - 133,9 a 162,9 
 

Fonte: Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 

Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
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Notas: ¹por meio do manejo adequado e adubação ² incluindo Sistemas Agroflorestais (SAF’s) ³Não 

está computado o compromisso brasileiro relativo ao setor de siderurgia; e, não foi 

contabilizado nos totais o potencial de mitigação de emissão de GEE.  

Além desses compromissos, o Brasil na sua contribuição ao Acordo de Paris 

em 2015 reiterou o Plano ABC como a principal estratégia para o desenvolvimento 

da agricultura sustentável. Nesse sentido, considerou como ação a restauração de 

15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030 e ampliação em 5 

milhões de hectares do Sistema Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) em 

2030. 

O Acordo de Paris, vinculado à Convenção das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, foi assinado por 196 países como resposta global à ameaça 

das mudanças climáticas. O acordo se propõe a manter o aumento da temperatura 

média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, e de prosseguir os 

esforços para tentar limitar esse aumento a 1,5°C e de promover o aumento da 

capacidade de adaptação e da resiliência das populações aos impactos adversos 

das mudanças do clima. 

A Contribuição Nacionalmente Determinada (National Determined 

Contribution, na sigla em inglês - NDC) do Brasil é de reduzir as emissões de GEE em 

37% em 2025 e um indicativo de redução de 43% em 2030 considerando 2005 como ano 

de referência. 

Em relação à mudanças no uso da terra e conservação de florestas a NDC 

se propõe a reforçar e fazer cumprir a implementação do Código Florestal, em 

níveis federal, estadual e municipal; reforçar as políticas e medidas com vista a 

alcançar, na Amazônia brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e 

compensar as emissões de GEE a partir de supressão legal da vegetação até 

2030; restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para fins 

múltiplos, e melhorar os sistemas de manejo florestal sustentável, por meio de 

georreferenciamento e monitoramento dos sistemas aplicáveis à gestão de floresta 

nativa, com vista a reduzir as práticas ilegais e insustentáveis. 

O Rio de Janeiro possui uma Política Estadual sobre Mudança do Clima 

instituída pela Lei 5.690/2010, que estabelece meta de redução de emissões para a 

toda economia do estado do RJ relacionada à intensidade de carbono do PIB 

(emissão de CO2eq a cada real produzido pela economia) estadual em 2030 seja 

inferior a de 2005. 

As metas relacionadas à adaptação abrangem a ampliação dos programas 

de controle de inundações e a recuperação ambiental de bacias hidrográficas e o 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do 

Estado do Rio de Janeiro - Rio Rural. 

Embora o Rio de Janeiro tenha uma política climática e ações que 

contribuam para redução de emissões até então não possuía um plano de 

agricultura de baixa emissão de carbono. 

O Decreto Estadual nº 45.892/2017, institui o grupo gestor para elaboração 

do plano estadual de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a 
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consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura no 

estado do Rio de Janeiro - Plano ABC-RJ.  

A coordenação do grupo gestor ficou a cargo da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA). Também integram o 

grupo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), a Secretaria de 

Estado do Ambiente (SEA), Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado 

do Rio de Janeiro (FAERJ), Banco do Brasil, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas no Estado do Rio de Janeiro (SEBRAE/RJ), Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, por sua Superintendência no Rio de Janeiro (SFA-RJ/MAPA), 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, por intermédio do seu Centro Nacional de Pesquisa de 

Agrobiologia (EMBRAPA AGROBIOLOGIA), Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RIO) e Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO). 

Antes da criação oficial do grupo gestor, as instituições participantes já se 

reuniam para debater as questões relacionadas à agricultura de baixa emissão de 

carbono no Rio de Janeiro, tais como as tecnologias e práticas de produção 

sustentáveis, capacitação e financiamento. Desta forma, foram realizados diversos 

eventos, oficinas e reuniões no período Abril de 2016 a Janeiro/2018. 

Durante esse período, os encontros foram fundamentais para nivelar o 

conhecimento sobre o Plano ABC; levantar informações sobre o inventário de 

emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado do Rio de Janeiro e dados sobre a 

conjuntura agropecuária fluminense; conhecer as fontes e linhas de financiamento 

e identificar a necessidade por capacitação. 

O Plano ABC-RJ preconiza a aplicação e desenvolvimento de práticas, 

tecnologias e ações contempladas em todos os programas do Plano ABC do 

Governo Federal. No entanto, as metas foram estabelecidas levando em 

consideração a dimensão territorial e as características e vocação da agropecuária 

fluminense. 

 

 

2.    Objetivos 
 

O Plano ABC-RJ tem por finalidade a organização e o planejamento das ações a 

serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis no setor 

agropecuário do Estado do Rio de Janeiro, reduzir as emissões de GEE, contribuir para a 

segurança alimentar e aumentar a resiliência aos efeitos das mudanças do clima. 

Articula-se com as políticas federais e estaduais em curso no Estado que, 

integradas, contribuirão de forma mais eficiente e eficaz para o alcance de tais 

objetivos. 
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3.    Políticas Públicas e Programas Governamentais 
Relacionadas à Mitigação de Emissões e Adaptação à 
Mudança do Clima no RJ 

 

O enfrentamento dos problemas ambientais vem se mostrando como um 

sério desafio para a humanidade e implica em mudanças de paradigmas, de 

valores, de padrões de consumo e da relação homem/natureza. Tais desafios 

imp em   go ernança ambiental  s adaptaç es, medidas mitigatórias e mudanças 

expressivas, em tempo relativamente curto.  

Frente a isso, o estado do Rio de Janeiro tem envidado esforços na 

realização de estudos e aprofundado o conhecimento sobre a temática, visando 

quantificar e monitorar as emissões, identificar possíveis áreas de ação de 

mitigação, aumentar os estoques de carbono e instituir políticas e mecanismos de 

incentivo para promover ações corretivas e novas práticas de governança. 

Os planos e programas existentes que contribuem com o Plano Estadual de 

Agricultura de Baixo Emissão de Carbono são: Programa Rio Rural, Plano Estadual 

sobre Mudança do Clima, Plano de Ação Estadual sobre Adaptação à Mudança do 

Clima e Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado do Rio de 

Janeiro. 

3.1. Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável -          

Rio Rural 

O Programa Rio Rural tem como desafio a melhoria da qualidade de vida no 

campo, conciliando o aumento da renda do produtor rural com a conservação e o 

uso sustentável dos recursos naturais. Para atingir este objetivo, desenvolve uma 

estratégia de ação com as comunidades que vivem nas microbacias hidrográficas, 

espaços geográficos delimitados pela rede hídrica (nascentes, córregos, rios, 

aquíferos etc.). 

O Programa incentiva a adoção de práticas produtivas sustentáveis e a 

transição para sistemas agroecológicos, com técnicas mais eficientes e 

ambientalmente adequadas, integrando aumento de produtividade, produção de 

alimentos saudáveis e serviços ambientais. Além disso, estimula a conscientização 

e o engajamento dos agricultores familiares, mulheres e jovens rurais nos esforços 

de mitigação dos efeitos nocivos das mudanças climáticas, e o empoderamento das 

comunidades rurais para a tomada de decisão em prol do desenvolvimento rural 

sustentável. Até 2018, serão investidos US$ 153 milhões em ações de 

desenvolvimento, beneficiando 48 mil agricultores familiares residentes em 373 

microbacias de 72 municípios.  

O Programa é executado pela SEAPPA, por meio da Superintendência de 

Desenvolvimento Sustentável, e suas empresas vinculadas co-executoras 

EMATER-RIO e PESAGRO-RIO, em parceria com a EMBRAPA, UENF. O Rio 

Rural possui financiamento do Banco Mundial e apoio da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), além de uma ampla rede de 
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parceiros, que inclui entidades do poder público, ONGs, empresas e centenas de 

organizações rurais. O Programa aporta recursos para assistência técnica, 

capacitação, pesquisa adaptativa e incentivos financeiros não reembolsáveis aos 

agricultores, tendo apoiado cerca de 16.000 agricultores, mulheres e jovens rurais 

na adoção de mais de 40.000 práticas de produção sustentável e de conservação 

dos recursos naturais.  

Sabendo-se que no setor da agropecuária, especialmente no estado do Rio 

de Janeiro, os agricultores familiares e pequenos agricultores são os que possuem 

menores recursos para lidar com eventos críticos e que as medidas de mitigação 

acarretam em geral custos. 

As premissas da atuação em clima do Programa Rio Rural em relação ao 

agricultor familiar e o pequeno agricultor são que: possuem uma parcela de 

contribuição histórica comparativamente pequena para as mudanças climáticas; 

são mais vulneráveis climaticamente e possuem menores condições adaptativas; a 

contribuição mais relevante é uma abordagem voltada para a o aumento da 

resiliência climática e adaptação dos sistemas produtivos em direção à uma 

agropecuária de baixo carbono, associando medidas de mitigação quando estas 

representarem benefícios socioeconômicos.  

O Programa Rio Rural desenvolve um conjunto de práticas de manejo 

agrícola e de conservação dos recursos naturais, com grande potencial de sinergia 

entre mecanismos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.  

Do lado da adaptação, o uso de variedades resistentes à seca e ao estresse 

hídrico, implantação de reservatórios de água da chuva e de sistemas de 

saneamento, práticas de controle da erosão e conservação dos solos (plantio em 

nível, terraços e caixas de contenção, rotação de culturas), plantio de cana 

forrageira e outras práticas que possibilitam aumento da resiliência e da proteção a 

desastres naturais e a diversificação da renda rural.  

Em termos de mitigação, práticas que promovem o aumento dos estoques 

de carbono na biomassa aérea e nos solos, como adensamento de cafezal, plantio 

direto, cultivo mínimo e adubação verde, que aumentam a cobertura do solo com 

material vegetal, uso de biofertilizantes, pastejo rotacionado, formação e 

recuperação de pastagens degradadas e aumento das florestas nas paisagens 

rurais (proteção de nascentes, conservação de fragmentos florestais, restauração 

de matas ciliares e de áreas de recarga hídrica, por meio de regeneração natural 

e/ou plantio de espécies nativas, implantação de sistemas agroflorestais e 

silvopastoris) são incentivadas pelo Rio Rural, associadas a um processo de 

contínua sensibilização para as questões ambientais.  

O Programa incentiva práticas que tanto podem apoiar a adaptação quanto à 

mitigação, como o uso adequado de tecnologias de irrigação e sistemas racionais 

de cultivo, além do manejo conservacionista dos solos, além de utilizar uma 

abordagem integradora na identificação, mensuração e interconexão das atividades 

já desen ol idas, construindo a estratégia de “Produção Carbono Neutro” com o 

objetivo de neutralizar as emissões associadas a produção dos pequenos 
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agricultores e da agricultura familiar (até a porteira) por meio das principais cadeias 

produtivas do estado do Rio de Janeiro. 

Os resultados pretendidos com esta estratégia são intensificar ações de 

adaptação e redução de vulnerabilidade climática; reduzir as emissões de GEE das 

principais cadeias produtivas rurais; agregar valor aos produtos dos pequenos 

agricultores e da agricultura familiar; reduzir custos de produção; reduzir impactos 

ambientais; e incentivar o associativismo. 

Uma série de estudos foi realizada em parceria com a FAO, em 2008, 

quando o programa Rio Rural estava sendo desenhado, com o intuito de estimar ex 

ante o potencial de mitigação das práticas incentivadas, cujos resultados são 

apresentados no Quadro 2.  O programa, no entanto, foi expandido em 2012 e, 

dessa forma, a estimativa deverá ser atualizada ao término do Programa em 2018, 

envolvendo a contribuição total em termos de mitigação.   

Quadro 2 - Estimativa do Potencial de Mitigação de GEE do Programa Rio Rural por 
atividade de projeto 

Práticas e Ações do Rio 
Rural 

Programas correspondentes no 
Plano ABC 

Mt 
CO2eq 

% do total de 
GEE 

mitigados 

Proteção de nascentes e 
córregos e suporte para o 
estabelecimento de 
reservas legais 

Recuperação de pastagens 
degradadas, iLPF e Adaptação às 
Mudanças Climáticas  

-0,52 60,6 

Expansão de sistemas 
agroflorestais 

iLPF e Adaptação às Mudanças 
Climáticas  

-0,27 31,1 

Melhoria do manejo de 
culturas anuais 

SPD, FBN e Adaptação às 
Mudanças Climáticas 

-0.02 2,1 

Melhorias no manejo de 
pastagens 

Recuperação de pastagens 
degradadas e Adaptação às 
Mudanças Climáticas 

-0.02 2,3 

Melhorias nas práticas de 
alimentação de rebanhos 
da bovinocultura de leite 

Tratamento de dejetos animais e 
Adaptação às Mudanças 
Climáticas 

-0.04 4,6 

Total   -0.86 100,0 

                     
                    Fonte: Branca et ali 2013; Capturing synergies between rural development and agricultural mitigation in Brazil  

 
É possível perceber o alinhamento das práticas incentivadas pelo Rio Rural 

aos Programas do Plano ABC, abarcando praticamente quase todas as linhas de 

ação da estratégia federal estabelecida para a consolidação de uma economia 

baseada numa agricultura de baixo carbono. 

O Plano Estadual de Mudança do Clima já identificava a metodologia de 

planejamento em Microbacias Hidrográficas e adoção de práticas apoiadas pelo 

Programa Rio Rural com potencial para a mitigação de GEE e prestação de 

serviços ambientais pelos agricultores. Todas as práticas do Rio Rural podem ser 

contempladas para a agricultura de Baixo Carbono, sendo parte integrante do 

Plano ABC-RJ. 
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3.2. Plano Estadual sobre Mudança do Clima 

O estado toma como instrumento, a partir da Lei nº 5.690/2010 - que dispõe 

sobre a Política Estadual Sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento 

Sustentável - o Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Este objetiva um 

realinhamento do modelo de desenvolvimento do Rio de Janeiro, sob a ótica de 

uma economia de baixo carbono e desenvolvimento sustentável. Além disso, 

propõe a adoção de medidas de mitigação, adaptação do território e resiliência aos 

impactos dos eventos climáticos. Conforme o Art. 7º da referida Lei, o Plano 

“de erá identificar, planejar e coordenar as ações e medidas que possam ser 

empreendidas no âmbito público ou privado para mitigar as emissões de gases de 

efeito estufa e para promover a adaptação da sociedade aos impactos devidos à 

mudança do clima”. 

Também são elencados alguns instrumentos de gestão ambiental que estão 

em curso, como: Inventário de emissões de GEE; Cadastro Estadual de Emissões 

das Indústrias, Inventário Florestal, Zoneamento Econômico Ecológico, entre 

outros.  

O Decreto 43.216/2011, que regulamenta a Lei da Política Estadual, 

estabelece metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para o 

horizonte de 2030, com ano-base em 2005, exceto para o setor de transportes que 

tem como ano base 2010 e metas relacionadas à adaptação, conforme apresenta o 

Quadro 3.  

Quadro 3 - Metas de Redução de Emissões de GEE e de Adaptação às Mudanças 

do Clima 

Metas Estaduais de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima 

Mitigação 

Geral 
Intensidade de carbono do PIB em 2030 

inferior a 2005 

Esgotamento sanitário 
Redução de 65% em 2030 relativamente 

a 2005 (*) 

Tratamento de resíduos sólidos 
Redução de 65% em 2030 relativamente 

a 2005 (*) 

Transportes 
Redução de 30% em 2030 relativamente 

a 2010 (*) 

Consumo energético do setor 

público 

Redução de 30% em 2030 relativamente 

a 2005 (*) 

Adaptação 

Controle de inundações e a 

recuperação ambiental de 

bacias hidrográficas 

Ampliar de 40 para 400 km lineares, 

projetos e obras em margens de rios 

Ampliação do Programa Rio 

Rural  

Expandir atuação de 400.000 hectares 

para 1.700.000 hectares, correspondente 

as 270 microbacias, 63% dos municípios 

do estado 

                                                                                                                      Fonte: PEMC, 2012 - (*) Kg CO2eq/ano 
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3.3. Plano de Ação Estadual sobre Adaptação à Mudança do Clima  

As condições morfoclimáticas do Rio de Janeiro, com relevos acidentados, e 

suas condições sociais, de ocupação desordenada e intensa, torna o ambiente 

mais vulnerável a uma série de fenômenos periódicos que se repetem com maior 

frequência e intensidade. As extensas áreas litorâneas serão impactadas com o 

aumento do nível do oceano, áreas importantes de baixadas tendem cada vez mais 

inundar e comprometer sua infraestrutura de drenagem, de esgotos, ruas, estradas, 

rede elétrica, de telefonia e gás.  

As alterações na distribuição das chuvas, na temperatura e em outros 

fatores que interferem no ciclo das culturas podem resultar em safras menores e 

produtos de menor qualidade. Além de trazer grandes prejuízos para a agricultura, 

essas transformações podem colocar em risco a segurança alimentar e a 

permanência dos agricultores no campo. 

As consequências do aquecimento global são inevitáveis, frente às quais se 

faz necessário apontar medidas de adaptação e aumentar a capacidade de 

resiliência. 

No que se refere à previsão de impactos, o estado do Rio de Janeiro 

desenvolveu três estudos de vulnerabilidade climática - o Estudo de Adaptação e 

Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro às Mudanças 

Climáticas, o estudo de Vulnerabilidade das regiões Costeiras e Baixadas e o 

estudo de Mudanças Climáticas e Possíveis Alterações nos Biomas da Mata 

Atlântica - que permitirão o estado evitar, lidar e se recuperar dos impactos das 

mudanças do clima. 

Outras ações importantes vêm sendo desenvolvidas como: RegionsAdapt, 

Projeto Olho no Verde, Projeto Pacto pelas Águas, Florestando, Cadastro 

Ambiental Rural, Projeto para Controle de Inundações e Recuperação Ambiental, 

Plano de Monitoramento e Radar a Riscos e Desastres, Pagamento por Serviços 

Ambientais entre outras. 

Planejar estrategicamente e priorizar os investimentos em medidas de 

adaptação, sobretudo no setor agroflorestal e de manejo sustentável de culturas e 

pastagens são fundamentais para minimizar seus impactos. Porém, é importante 

salientar que as medidas de adaptação são aquelas que não seriam executadas na 

ausência de mudanças do clima, e que só passam a ser viáveis como 

consequência delas. 

O Projeto Recuperação dos Serviços de Clima e Biodiversidade na Mata 

Atlântica Brasileira - Projeto Conexão Mata Atlântica, com duração de 5 anos 

(2017-2021) integra recursos de compensações ambientais, incentivos do 

Programa Rio Rural e do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), para a 

implantação de um sistema de Pagamento de Serviços Ambientais (PSA Uso 

Múltiplo).  Esse sistema recompensa os proprietários ou possuidores de imóveis 

rurais pela adoção de práticas produtivas e de conservação, que prevê três 
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categorias de serviços ambientais: Conservação de florestas, 

Restauração ecológica, Conversão produtiva - onde áreas de baixa produtividade 

são convertidas para sistemas de maior funcionalidade ecológica e econômica. 

3.4. Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado do Rio 
de Janeiro 

 

O Estado do Rio de Janeiro concluiu o terceiro inventário de emissões de 

GEE, apresentando a evolução das emissões fluminenses por setor da economia 

nos períodos inventariados, 2005, 2010 e 2015 por regiões do estado permitindo ao 

governo e sociedade conhecer a evolução de suas emissões e, a partir daí, 

atualizar suas estratégias, cenários e medidas corretivas de mitigação para o Plano 

de Ação de Mudanças Climáticas. 

Em 2015 um total de 92.690 GgCO2eq, o setor de produção de Energia 

representou 75,7% das emissões totais, enquanto os Processos Industriais e Usos 

de Produtos (IPPU) respondeu por 13,5% das emissões, Resíduos 5,9% e 

Agricultura, floresta e Outros Usos do Solo (AFOLU) representou 5,0%. 

O setor AFOLU é considerado o menos representativo das emissões totais 

do Estado. Em contrapartida, é um setor importante devido ao seu potencial para o 

desenvolvimento de políticas de mitigação e adaptação. Possui como subsetores: 

Uso do Solo; Pecuária, Fontes Agregadas e Fontes de gases não-CO2 (atividades 

agrícolas). Os produtos madeireiros não foram contabilizados no inventário. 

 A maior contribuição em termos de emissão no setor AFOLU vem da 

pecuária, particularmente da fermentação entérica (3.745,49 Gg CO2eq). As 

emissões são de CH4, que possui potencial de aquecimento global 28 vezes maior 

que o CO2. Em menores proporções, estão as emissões das atividades agrícolas e 

mudanças no uso do solo. A figura 1 apresenta as emissões dos três setores que 

compõem AFOLU, no inventário ano base 2015.                  
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4.000,00

Uso do Solo Pecuária Atividades Agrícolas
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                                        Figura 1 - Emissões que compõem o setor de AFOLU, em 2015 (Gg CO2eq)                             

                                                                      Fonte: 3º  Inventário de Emissões de GEE do estado do RJ - 2015 
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A emissão de GEE pela pecuária é atribuída ao rebanho bovino, cujo efetivo, 

em 2015, era de cerca de 1,6 milhões de cabeças de gado de corte e 699 mil 

cabeças de gado de leite. Com relação às atividades agrícolas, a principal fonte de 

emissão, no mesmo ano, foi solos agrícolas, emissões às quais estão associadas à 

aplicação de fertilizantes nitrogenados sintéticos e orgânicos, à decomposição de 

resíduos de culturas agrícolas e aos dejetos de animais criados em pastagens. 

Com relação ao uso do solo, as emissões líquidas de CO2 foram negativas 
em 2015, ou seja, as remoções de CO2 pela vegetação foram superiores às 
emissões. As emissões derivaram da perda de biomassa devido ao desmatamento, 
enquanto que as remoções de CO2 foram compostas pelo ganho de carbono, 
devido ao aumento da biomassa das classes avaliadas e, também, do incremento 
de carbono na biomassa da vegetação em Unidades de Conservação. A figura 2 
apresenta a evolução das emissões por AFOLU e por ano 2005, 2010 e 2015. 

 

 

                 Figura 2 - Evolução das emissões do setor AFOLU e por ano 2005, 2010 e 2015 (GgCO2eq) 

                                                                      Fonte: 3º Inventário de Emissões de GEE do estado do RJ - 2015 

 

As emissões por uso do solo apresentou uma redução de emissões 

significativa de 2005 a 2015. Em 2005 era o subsetor que compõe o setor AFOLU 

com maior emissão e hoje se destaca por apresentar emissões líquidas negativas. 

As maiores emissões do setor de AFOLU estão no Norte Fluminense, 

Noroeste Fluminense e Médio Paraíba, sendo a pecuária (fermentação entérica) e 

a agricultura (solos agrícolas) as principais fontes emissoras. Por outro lado, a 

região de Costa Verde foi a única que apresentou emissão líquida negativa. A 

figura 3 apresenta as emissões e remoções de CO2eq por região de estado em 

2015 e o Quadro 4 apresenta uma síntese das emissões de AFOLU e subsetores 

por região do estado em 2015. 
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                             Figura 3 - Emissões e remoções de CO2eq do setor AFOLU por região de estado,  

                                              em 2015 (Gg CO2eq)  
                                                  Fonte: 3º Inventário de Emissões de GEE do estado do RJ - 2015 
 
 
 

Quadro 4 - Emissões AFOLU e subsetores por região, em 2015 (Gg CO2eq) 
 
 

Região 

Uso do 
solo 

Fermentação 
entérica 

Manejo de 
dejetos 

Queima de 
resíduos 
agrícolas 

Solos 
agrícolas 

Calagem Outros 

Total 
CO2 CH4 CH4 N2O (*) CH4 e N2O N2O(*) CO2 CO2 eq 

Gg CO2e 

Baixadas 
Litorâneas 

-66,4 416,0 11,2 6,3 2,9 84,4 13,3 0,0 467,7 

Centro-Sul -6,7 247,2 8,8 14,9 0,0 42,8 1,1 0,1 308,2 

Costa Verde -162,8 22,1 0,7 0,4 0,0 10,7 5,3 0,0 -123,6 

Médio Paraíba 3,6 540,2 18,7 27,5 0,0 89,3 1,5 0,0 680,9 

Metropolitana -71,7 210,4 7,9 4,9 0,0 47,6 11,8 0,1 211,0 

Noroeste 
Fluminense 

0,1 816,8 25,5 21,5 1,4 159,3 9,6 3,5 1.037,6 

Norte 
Fluminense 

1,0 1.007,7 26,1 15,4 41,0 266,5 46,4 0,0 1.404,1 

Serrana -92,4 485,1 18,0 24,2 0,0 118,5 15,4 1,0 569,8 

Total do 
Estado 

-395,2 3.745,5 116,9 115,0 45,3 819,0 104,5 4,7 4.555,6 

                                                                                                                                       (*) Emissões diretas e indiretas 

                                                                               Fonte: 3º Inventário de Emissões de GEE do estado do RJ - 2015 

 

O desenvolvimento de atividades agropecuárias é pouco representativo no 

território Fluminense. Por outro lado, mais de 30% do território é coberto por 

florestas, que constituem grandes reservatórios de carbono. As emissões de 

AFOLU representaram cerca de 5% das emissões totais do Estado em 2015. 
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4.    Caracterização Agropecuária Fluminense 
 

O estado do Rio de Janeiro possui em torno de 4,4 Mha, dos quais 52% 

(2.301.179 ha) estão ocupadas por pastagens, 5% (214.313 ha) por agricultura e 

30% (1.308.073 ha) por florestas nativas. A área de reflorestamento econômico é 

inferior a 0,57% (25.230 ha). Deve-se considerar também que no Estado existem 

mais 7.458 ha de solo exposto, sem cobertura vegetal. 

 

4.1. A situação agrícola do Estado do RJ 

Em 2014 a agropecuária ocupava 2.536.720,8 ha (quadro 5), 93% do 

território são ocupados pela bovinocultura, restando somente 7% (178.434 ha) para 

as demais atividades produtoras de alimentos, sendo a cana de açúcar responsável 

por 3,5% de área ocupada (88.257,7 ha). 

           Quadro 5 - Área total de produção em hectare segundo atividade (2014) 

Total da Área, por Atividade, em Hectares 

Atividade Área Total (ha) % 

Bovinocultura de leite 1.364.333,60 53,8 

Bovinocultura de corte 993.953,20 39,2 

Cana de açúcar 88.257,70 3,5 

Olericultura 32.646,30 1,3 

Grãos 17.058,30 0,7 

Caprinocultura e Ovinocultura 3.722,90 0,1 

Outras Culturas 2.699,00 0,1 

Floricultura 1.518,30 0,1 

Total Geral 2.536.720,80 100,0 

                                                                                                            Fonte: SEAPEC, 2016 

    A produção de cana de açúcar do Estado está concentrada na Região 

Norte que respondia, em 2014, por 91% do total produzido no Estado, provenientes 

dos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana, que 

juntos responderam por 79% da produção. Há também considerável ocorrência da 

cultura no município de Cabo Frio, localizado na Região das Baixadas Litorâneas. 

A área agrícola levantada pela EMATER-RIO ocupou em 2015 um total de 

146.359,61 há (quadros 6 e 7). As áreas de culturas anuais correspondiam a 71% 

deste total (104.614,75 ha), destacando-se cana de açúcar com 61.590,20 ha 

(59%), mandioca (11%), olerícolas folhosas (9%), abacaxi (4%) e tomate (2%). 
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           Quadro 6 - Área total de produção em hectare segundo atividade  
(culturas anuais-2015) 

Total da Área Ocupada por Atividade, em hectares (2015) 

Culturas Anuais Área Total (ha) % 

Cana de açúcar 61.590,20 58,9 

Mandioca 11.669,81 11,2 

Olerícola folhas 9.904,62 9,5 

Abacaxi 4.258,50 4,1 

Tomate 2.278,51 2,2 

Demais culturas anuais 14.913,11 14,3 

Total Geral 104.614,75 100,0 

                                                                                                              Fonte: SEAPEC, 2016 

As culturas perenes (Quadro 7) ocuparam 29% (41.744,86 ha), destes 

destacam-se a banana com 14.542,44 ha (35%), o café com 12.553,10 ha (30%), 

citros (23%), coco verde (8%) e goiaba (1%). 

           Quadro 7 - Área total de produção em hectare segundo atividade  
                                 (culturas perenes - 2015) 

 

Total da Área Ocupada por Atividade, em ha (2015) 

Culturas Perenes Área Total (ha) % 

Banana 14.542,44 34,8 

Café 12.553,10 30,1 

Citrus 9.398,46 22,5 

Coco verde 3.151,35 7,5 

Goiaba 534,60 1,3 

Demais Culturas Perenes 1.564,91 3,7 

Total Geral 41.744,86 100,0 

                                                                                                                      Fonte: SEAPEC, 2016 

Nas últimas décadas devido à diminuição das chuvas, e o aumento da 

frequência de veranicos, o rendimento das culturas tem diminuído 

significativamente, especialmente na cultura de cana de açúcar, de maior 

abrangência no Estado. Esta cultura foi a mais tecnificada, contava com intenso 

uso de irrigação e fertilização. Na região de Campos dos Goytacazes existem mais 

de 1.500 km de canais que hoje, em sua maior parte, estão assoreados e sem 

utilidade pela diminuição de água disponível. Por isso, de um total de 

aproximadamente 30 usinas canavieiras que existiam na década de 70, hoje conta-

se com apenas duas em funcionamento, uma em Campos dos Goytacazes e outra 
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em Cabo Frio. Como consequência, áreas anteriormente ocupadas com cana de 

açúcar, atualmente estão se transformando em pastagens. 

Frente a essa situação, a atividade agrícola do Estado demanda a 

introdução de culturas alternativas para revigorá-la. Atualmente, considerando a 

atual disponibilidade do Porto do Açú, em São João da Barra, que será um porto 

que facilitará a exportação de grãos do Centro Oeste do país, abre a possibilidade 

para a produção de soja, especialmente nos meses de outubro a dezembro, 

quando a chuva é mais segura, empregando variedades precoces.  

 

No Anexo 1 encontram-se informações complementares da agricultura 

fluminense. 

 

 

4.2. Situação das Pastagens e Suporte à Pecuária do Estado do RJ 
 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta grande quantidade de pastagens com 

elevado grau de degradação, nas quais a vegetação não se estabelece devido à elevada 

acidez do solo. A recuperação dessas áreas pelos métodos tradicionais com aração, 

gradagem e implantação de novas pastagens na maioria das vezes não ocorre devido ao 

custo elevado e também por causa da exposição ainda maior do solo aos processos 

erosivos quando o solo é preparado pelos métodos convencionais. Como consequência, 

estas áreas não se recuperam e, a cada ano, seu potencial produtivo diminui ainda mais.  

Com o solo desprotegido a água das chuvas apresenta baixas taxas de infiltração, 

resultando no escoamento superficial e, consequentemente, no arraste de partículas do 

solo, matéria orgânica, íons em suspensão e moléculas de defensivos agrícolas que 

muitas vezes são aplicados nas pastagens para o controle de plantas invasoras. O 

resultado deste processo é a redução do potencial produtivo das pastagens, o 

assoreamento de nascentes, córregos e rios e a diminuição da quantidade e da qualidade 

da água para o consumo humano e animal. Além disso, a redução na quantidade de 

água das chuvas infiltrada no solo nas partes mais altas da paisagem, devido à reduzida 

cobertura vegetal compromete a recarga do lençol freático, agravando cada vez mais o 

problema da escassez de água nos períodos de estiagem prolongada.  

As áreas de pastagem somam 2,3 Mha no Estado, que quase integralmente 

são destinadas a pecuária bovina de corte. A pecuária fluminense possui 2,3 

milhões de bovinos. 

As pastagens são em sua maioria de baixa produtividade, e a maior parte 

destinada para a exploração extensiva de gado de corte. O problema da 

degradação das pastagens no Estado é similar ao que ocorre a nível nacional, com 

pelo menos 50% da área mostrando fortes sinais de degradação. Pode-se dizer 

que o Estado dispõe de pelo menos 1,15 Mha de pastagens degradadas com 



22 
 

potencial para uso em agricultura, florestas, e para a própria produção mais 

intensiva de gado de corte e leite. 

 

 No Anexo 2 encontram-se informações complementares da pecuária 

fluminense. 

 

 

4.3. Situação da Produção Florestal no Estado do RJ 

 

O Estado do Rio de Janeiro, apesar do alto potencial para a silvicultura 

econômica, segundo as estatísticas, aparece com cerca de 20 mil hectares de 

florestas plantadas, o que corresponde, aproximadamente, a 0,4% do seu território. 

Como consequência, o RJ importa dos demais estados da federação quase 90% 

dos produtos de base florestal. Deve-se destacar também que a falta de florestas 

plantadas, especialmente na região de Campos dos Goytacazes, onde está 

localizada a maioria das indústrias de cerâmica vermelha, que demandam grandes 

quantidades de lenha diariamente, exercem forte pressão para supressão de 

vegetação nativa.   

Diante deste cenário, um estudo específico foi feito no âmbito do Projeto de 

Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (ZEE-RJ), e resultou 

na indicação de 5 (cinco) áreas prioritárias para implantação de Distritos Florestais, 

somando, aproximadamente, 631 mil hectares. Deste total, em torno de 334 mil 

hectares (53%) possuem potencial para o desenvolvimento de florestas plantadas, 

área suficiente para fazer frente à demanda atual de insumos madeireiros no 

estado, da ordem de 120 mil hectares - conforme estudo da Firjan - e ainda gerar 

excedente para exportação, no médio e longo prazo.  

Os Distritos Florestais previstos abrangem áreas de grande potencial para 

implantação e desenvolvimento de atividades de silvicultura econômica, integrando 

fomento florestal e recuperação de áreas degradadas e/ou abandonadas, a fim de 

incorporá-las ao processo produtivo com plantios florestais.  

Os cinco Distritos Florestais abrangem, parcialmente, áreas de vinte e cinco 

municípios, sendo a maioria deles localizados na Região Norte e Noroeste do 

Estado que são as regiões que hoje apresentam os menores índices de cobertura 

florestal nativa, como áreas de média e alta favorabilidade para o desenvolvimento 

da atividade florestal, sem concorrer com a produção de alimentos. 
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5. Linhas de Ação e Metas para Agricultura de Baixo Carbono    
no Estado do RJ 

 

Analisando o Plano ABC do governo federal, no que diz respeito ao meio 

rural, o estado do Rio de Janeiro poderá contribuir principalmente nos seguintes 

programas: Recuperação de pastagens degradadas, Integração lavoura-pecuária-

florestas, e Florestas plantadas. Para isso conta com pelo menos 1,15 Mha. 

O Plano ABC-RJ terá o período de vigência de 2018 a 2030, cabendo ao 

Comitê Gestor revisar as metas, considerando o novo período do Plano ABC 

nacional (2021-2030). A execução das ações de capacitação e crédito a serem 

financiadas com os recursos do Programa ABC do governo federal ficará a cargo 

das instituições responsáveis que atuam no Estado. 

As metas a serem atendidas a partir da data de publicação do Plano ABC-RJ 

são: 

A. Recuperação de pastagens degradadas 

Considerando o mencionado acima, no Estado existem pelo menos 1,15 

Mha de áreas planas, de pastagens degradadas com boas condições para seu uso 

nos programas do Plano ABC (Recuperação de pastagens degradadas, Integração 

lavoura-pecuária-florestas, e para Florestas plantadas). 

No que diz respeito à Recuperação de Pastagens Degradadas o estado do 

Rio de Janeiro teria a meta de recuperar 180.000 ha, com potencial de mitigação de 

1 a 1,2 milhões de Mg CO2eq. 

B. Integração Lavoura-Pecuária-Florestas (IFPF) 

Este programa é praticamente inédito no mundo, com a liderança do Brasil. 

O desafio é muito grande. Se o governo federal estabeleceu como meta implantar 4 

milhões de hectares com ILPF em 10 anos, seguindo a proporção do Rio de 

Janeiro corresponderia apenas 46.000 ha, com potencial de mitigação de 210.000 a 

250.000 Mg CO2eq. Uma quantidade muito pequena de monitorar, mas sem dúvida 

seu impacto maior será do ponto de vista ambiental, econômico e/ou 

socioeconômico. 

C. Florestas Plantadas 

O estado do Rio de janeiro tem área potencial para a exploração econômica 

de Florestas Plantadas de 334.000 ha, sendo que somente com o plantio de 

100.000 ha, somado aos atuais 20.000 ha, o estado cobriria a demanda atual de 

produtos madeireiros. 

Seguindo o critério do Plano ABC do governo federal, a meta corresponderia 

o plantio de apenas 6.000 ha, mas este valor deixa muito a desejar, e é possível 

que neste caso o Estado aumente sua área de florestas plantadas a pelo menos 

100.000 ha, o que justificaria a implantação de um parque industrial de base 
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florestal, evitando assim o problema da dependência do Estado por produtos 

madeireiros de outros estados da federação. Com esta meta desafio o Estado 

estaria contribuindo com a mitigação de 270.000 a 350.000 Mg CO2eq. 

O impacto do meio rural do estado do Rio de Janeiro nas emissões de GEE 

do estado representa menos de 5%, devido fundamentalmente à baixa participação 

das atividades rurais no PIB estadual. Atendendo estas metas, o estado estaria 

contribuindo com aproximadamente 1,5 milhões de Mg CO2eq no desafio nacional 

de mitigação de GEE estabelecida pelo governo de diminuir em 1 bilhão Mg CO2eq. 

em 10 anos até 2020.  

A contribuição do Estado seria pequena, mas, proporcional ao impacto da 

agropecuária na emissão de gases do efeito estufa que emite. 

 O maior benefício deste plano no atendimento das metas propostas estaria 

nos aspectos econômicos ou socioeconômicos do Estado, para aliviar a crítica 

situação econômica e social (falta de emprego) do meio rural do estado do Rio de 

Janeiro. 

Por outro lado, para atender estas metas será necessário desenvolvimento 

de pesquisa, especialmente na procura de sistemas agrícolas alternativos ao 

tradicional sistema de cana de açúcar que dominou a área agrícola do estado por 

muitos anos, dando-se especial ênfase a adaptação à nova realidade de limitada 

disponibilidade de água.  

 

6. Gestão Operacional, Estratégia de Sensibilização e 
Implementação do Plano ABC-RJ 

 
 

A execução do plano ABC-RJ tem como base projetos e ações estruturantes 

que visam apoiar a transição para a agricultura de baixa emissão de carbono. As 

ações se relacionam ao fomento de atividades que incluem incentivos financeiros 

em apoio à adoção de práticas com potencial de mitigação e adaptação ao clima, 

capacitação de atores chave para ampliar a sensibilização, bem como ampliar o 

conhecimento sobre mecanismos, resposta e adaptação, promoção da pesquisa 

para geração de novos conhecimentos, difusão e transferência de tecnologias e 

práticas de manejo conservacionista dos recursos naturais. 

Além disso, o Plano ABC-RJ tem como perspectiva promover o 

desenvolvimento da economia rural com efeitos multiplicadores, tanto para a 

agricultura familiar como para as principais cadeias da agropecuária e agroindústria 

fluminense, gerando emprego e renda, aliando o aumento da produtividade e a 

produção de alimentos com a prestação de serviços ambientais. 

Destaca-se a parceria público-privada no contexto operacional de difusão 

tecnológica, principalmente com empresas privadas que atuam em diferentes elos 

das cadeias produtivas do setor. 
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Ressalta-se, a importância de um efetivo monitoramento das ações e seus 

resultados gerados. Por este motivo, o Grupo Gestor do Plano ABC permanece na 

forma de Comitê Gestor para atuar na gestão do Plano Estadual.  

Indica-se a realização de, no mínimo, duas reuniões anuais do Comitê 

Gestor do Plano ABC-RJ para acompanhamento e ajustes das estratégias de 

implementação. 

Além da existência de um Comitê Gestor do Plano ABC-RJ propõe-se ainda 

que instituições de pesquisa, levantamento de dados e acompanhamento de 

projetos realizem estudos periódicos acerca dos resultados das atividades 

implementadas. 

 

6.1. Linhas de Ação e Resultados Esperados 

 

O Plano ABC-RJ pretende incentivar o conhecimento e o desenvolvimento de 

práticas de manejo e conservação do solo e da água, bem como disseminar os sistemas 

de produção de baixa emissão de GEE, com aumento do rendimento por unidade de 

área. 

Os principais resultados esperados são: a recuperação de pastagens degradadas, 

implementação de Sistemas iLPF, ampliação da cobertura florestal, acesso ao crédito 

rural para implementação da agricultura de baixa emissão de carbono, uso de Boas 

Práticas Agropecuárias (BPA) e regularização fundiária e ambiental. Para tanto, algumas 

ações são necessárias, com foco em: divulgação do Plano ABC-RJ e sensibilização, 

capacitação, assistência técnica e extensão rural, transferência de tecnologia, crédito 

rural e pesquisa. 

A sensibilização e divulgação do Plano ABC-RJ deverão acontecer através de oito 

encontros regionais durante o primeiro ano, a partir da publicação do plano.  

A sensibilização e capacitação dos técnicos de campo, agentes de assistência 

técnica e extensão rural (ATER), agentes bancários, produtores rurais e outros atores 

chaves são fundamentais para garantir a implantação do Plano ABC-RJ. 

As ações que serão realizadas a cada biênio durante o período de vigência de 

plano estão descritas na tabela 8, e serão revisadas, sempre que necessário, pelo 

Comitê Gestor de acompanhamento do projeto. 
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Tabela 8 - Capacitação de Técnicos e Produtores 

Capacitação de Técnicos 

Linhas de ação Ações específicas 
Detalhamento das ações 

Produtos Metas/bianuais 

Cursos Cursos de BPA Cursos 2 cursos por região 

Cursos 

Capacitação em elaboração 
de projetos para acesso  

ao crédito rural 
Cursos 2 cursos por região 

Capacitação sobre  
legislação ambiental 

Cursos 1 curso por região 

Linhas de 
ação/Indicadores 

Ações específicas 
Detalhamento das ações 

Produtos Metas/bianuais 

Cursos e dias de 
campo 

Capacitação de 
produtores em BPA  

para ABC e em  
legislação ambiental 

Cursos 
Dias de Campo/ 

Visita técnica 
Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

 1curso e  
2 dias de campo 

por região 

Capacitação para 
implementação de 
Sistemas de iLPF,  

plantio de florestas e  
de formação e  

manejo de pastagens 

Cursos 
Dias de Campo/ 

Visita técnica 
Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

1 curso e  
2 dias de campo 

por região 

Criação de  
material de apoio 

Manual de IFPL 1 manual 

 

Além das ações específicas descritas na tabela 8 são ainda necessárias ações 

transversais, tais como a promoção de ampla campanha de divulgação de todas as 

ações desenvolvidas no Plano ABC-RJ; levantamento do quadro técnico necessário para 

prestação da assistência técnica com a abordagem ambiental necessária; articulação de 

ações de gestão junto ao governo federal, governo estadual, instituições do Sistema S, 

cooperativas de crédito, dentre outras, para compor o quadro técnico necessário nas 

capacitações; integração das ações do Plano ABC com políticas públicas já 

implementadas no Estado do Rio de Janeiro; promoção, divulgação e equalização do 

sistema de crédito rural voltados para os diferentes programas do Plano ABC; 

disponibilização e recursos financeiros para os trabalhos de coordenação. 

Outro aspecto se refere às ações transversais que devem ser promovidas 

politicamente pelo comitê gestor, tanto no sentido logístico como estrutural para a 

realização das atividades projetadas como para intensificar as ações positivas 

realizadas por entes diferenciados, para o desenvolvimento de uma agricultura de 

baixa emissão de carbono. 
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7. Fontes de Financiamento  
 

Os recursos para as ações de capacitação de técnicos e crédito rural serão 

provenientes do Programa ABC do governo federal. Os investimentos do crédito 

ABC podem ser destinados a projetos de investimentos nas seguintes finalidades: 

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); 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, de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradas e 

implantação e melhoramento de planos de manejo florestal sustentável (ABC 

Ambiental); 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); Implantação, melhoramento e 

manutenção de florestas de dendezeiro, prioritariamente em áreas produtivas 

degradadas (ABC Dendê); e Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio 

(ABC Fixação). 

Poderão ser financiados os seguintes itens, desde que vinculados a projetos 

em conformidade com as finalidades apoiadas pelo programa: 

 Elaboração de projeto técnico e georreferenciamento das propriedades 

rurais, inclusive despesas técnicas e administrativas relacionadas ao 

processo de regularização ambiental;  

 Assistência técnica necessária até a fase de maturação do projeto;  

  Realocação de estradas internas das propriedades rurais para fins de 

adequação ambiental;  

 Aquisição de insumos e pagamento de serviços destinados à implantação e 

manutenção dos projetos financiados;  

 Pagamento de serviços destinados à conversão para produção orgânica e 

sua certificação;  

 Aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas 

(calcário e outros);  

 Marcação e construção de terraços e implantação de práticas 

conservacionistas do solo;  

 Adubação verde e plantio de cultura de cobertura do solo; 

 Aquisição de sementes e mudas;  

 Implantação de viveiros de mudas florestais;  

 Operações de destoca;  
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 Implantação e recuperação de cercas; aquisição de energizadores de cerca;  

 Aquisição, construção ou reformas de bebedouros e de saleiros ou cochos 

para sal;  

 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;  

 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; 

 Construção e modernização de benfeitorias e de instalações na propriedade 

rural;  

 Serviços de agricultura de precisão, desde o planejamento inicial da 

amostragem do solo à geração dos mapas de aplicação de fertilizantes e 

corretivos; 

 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 

 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. 

     O Programa ABC tem linhas de financiamento direto no âmbito nacional, 

com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), e de outros agentes da ordem de R$ 1,8 bilhões para o ano safra 

2016/2017. No Rio de Janeiro o valor total dos contratos está na ordem de R$5 

milhões e vem diminuindo a cada ano. O que evidencia a importância do Plano 

ABC/RJ para capacitação em projetos no âmbito dos programas contemplados pela 

ABC nacional e consequente melhoria dos projetos para conseguir aumentar o 

acesso aos recursos financeiros disponíveis. 
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Em complementação os programas de crédito rural objetivam criar condições 

financeiras ao produtor para realizar os investimentos necessários na incorporação 

e/ou adaptação de tecnologias sustentáveis ao longo do seu processo produtivo. 

Visa, também, estimular outros procedimentos como a regularização ambiental da 

propriedade, com implantação e/ou recuperação das áreas de preservação 

permanente e da reserva legal, conforme preconizado pelo Código Florestal 

Brasileiro. 

Outras linhas de crédito em vigor, relacionadas ou complementares ao 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável, também devem ser difundidas 

junto aos agentes do agronegócio e aos produtores rurais. 

Vale ressaltar que o financiamento do clima é oriundo do mercado de 

capitais e de reservas governamentais, podendo ser adquirido por intermédio de 

canais multilaterais, bilaterais, nacionais, regionais e privados, tais como: o Fundo 

Verde - Green Climate Fund Private Sector Facility (GCF); o Fundo Internacional de 

Clima do Reino Unido (ICF); Programa de Adaptação de Pequenos Agricultores 

(ASAP); Fundo Francês para o Ambiente Mundial (AFD); Fundo da América Latina 

e do Caribe para Agricultura Inteligente; Desenvolvimento & Financiamento 

Climático do Grupo Bancário KfW de Desenvolvimento na Alemanha - KfW 

Development & Climate Finance, Iniciativa Global da Mudança do Clima (GGCI)- 

Global Climate Change Initiative; Assegurando Agua para Alimentação (SWFF): Um 

Grande Desafio de Desenvolvimento - Securing Water for Food (SWFF) - Grand 

Challenge for Development, entre outros. 
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Informações Complementares sobre Agricultura Fluminense 

 

Cana de açúcar 

A quase totalidade da produção de cana de açúcar do Estado (95%) destina-se à 

fabricação de açúcar e álcool pelas usinas localizadas na Região Norte. O restante da 

produção é utilizada como forrageira de corte para alimentação de rebanhos pecuários, 

fabricação de cachaça e parte consumida como caldo de cana. 

A produção está concentrada na Região Norte que responde por 91% do total 

produzido no Estado, tendo como principais produtores os municípios de Campos dos 

Goytacazes e São Francisco do Itabapoana, que juntos respondem por 79% da 

produção. Há também considerável ocorrência da cultura nos municípios de Araruama e 

Cabo Frio, localizados na Região das Baixadas Litorâneas. A produção de cana na 

Região Metropolitana está associada principalmente ao mercado de caldo de cana, ao 

passo que a produzida nas Regiões Sul e Serrana se destina principalmente a 

alimentação animal. Em outros municípios, tal como Parati, a produção está voltada para 

a fabricação de cachaça. 

Nesta atividade estão envolvidos aproximadamente 6.350 produtores, que 

movimentam cerca de R$ 290,0 milhões na economia estadual, considerando apenas os 

valores recebidos pelos produtores.  

Figura 4 - Mapa de distribuição da produção de cana de açúcar no Estado do RJ, em 

2014. 
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Fruticultura 

No Estado são produzidas cerca de 456 mil toneladas de frutas por ano, gerando 

uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 492,0 milhões, mantendo 

ocupadas quase 09 mil famílias na produção, principalmente, de frutas cítricas, banana, 

coco verde, abacaxi, caqui, goiaba e maracujá. 

O mapa abaixo permite visualizar a ocorrência da fruticultura em praticamente 

todo o Estado, com destaque para o município de São Francisco do Itabapoana, 

responsável por 18% da produção total, onde está concentrada a produção de abacaxi. O 

Município de Quissamã também se destaca na produção de frutas por ser o principal pólo 

estadual de produção de coco verde. Os municípios de Araruama e Tanguá pela 

produção de frutas cítricas e Mangaratiba pela produção de banana.  

 

Figura 5 - Mapa de Distribuição da produção de frutas no Estado do RJ, em 2014. 
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Olericultura 

Em 2014 o Estado do Rio de Janeiro produziu cerca de 860 mil toneladas de 

olerícolas, envolvendo 37 mil produtores que movimentaram algo em torno de R$ 1,0 

bilhão diretamente com a venda da produção.     

A olericultura de folhas, frutos e raízes é explorada em praticamente todo o 

território fluminense, com notável concentração nos municípios da Região Serrana, onde 

Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Nova Friburgo, contribuem 

respectivamente com 20%, 12% e 7% da produção estadual.  

O Município de Teresópolis contribui com 64% da produção de folhosas no 

Estado, sendo isoladamente o maior produtor deste grupo. Em relação às olerícolas de 

frutos o destaque é o Município de São José do Vale do Rio Preto, responsável por 21% 

da produção estadual, ao passo que as olerícolas de raízes, onde se destaca o aipim, a 

produção está distribuída em todo território, com ligeira concentração nos municípios do 

Rio de Janeiro, São Francisco do Itabapoana e Cachoeiras de Macacu, que juntos 

concentram aproximadamente 35% da produção estadual dessa olerícola. 

 

Figura 6 - Mapa de Distribuição da produção de olerícolas no Estado do RJ, em 2014. 
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Cafeicultura 

A cafeicultura se concentra nos municípios de Varre Sai, Porciúncula e Bom Jesus 

do Itabapoana, todos localizados na Região Noroeste. Juntos contribuem com 77% da 

produção estadual de café.    

Em 2014, aproximadamente 2.300 produtores produziram 18 mil toneladas de 

café, movimentando cerca de R$ 79,0 milhões. 

Além do pólo de produção de café na Região Noroeste, é também significativo o 

pólo existente na Região Serrana, formado pelos municípios de Bom Jardim, São José do 

Vale do Rio Preto e Duas Barras, que contribuem com  22% da produção estadual. 

 

Figura 7 - Mapa de Distribuição da produção de café no Estado do RJ, em 2014. 
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Cultura de Grãos 

A produção de grãos no Estado está concentrada nos municípios de Macaé, Bom 

Jardim e Duas Barras, que juntos respondem por 33% da produção estadual. Os 

municípios de Varre Sai e São José de Ubá na Região Noroeste respondem por mais 

25% da produção. 

Os principais grãos produzidos no estado são: milho, feijão e arroz. Cerca de 

3.800 agricultores produzem aproximadamente 09 mil toneladas de grãos, movimentando 

algo em torno de R$ 10,0 milhões. 

 

Figura 8 - Mapa de Distribuição da produção de grãos no Estado do RJ, em 2014 
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Outras Culturas 

Dentre as demais culturas, as que apresentam produções mais significativas são: 

mandioca, destinada a fabricação de farinha, onde se destaca o município de São 

Francisco do Itabapoana, responsável por 87% da produção estadual, e o palmito 

pupunha, produzido nos municípios de Parati e Silva Jardim, que representam os dois 

principais pólos de produção desta cultura no estado, respondendo por 76% da produção 

estadual. 

 

Figura 9 - Mapa de Distribuição da produção de outras culturas (mandioca e palmito) no 

Estado do RJ, em 2014. 
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Informações Complementares sobre Pecuária Fluminense 

 

Bovinocultura Leiteira 

Em 2014 a produção de leite aproximou-se de 500 milhões de litros, envolvendo 

quase 16.000 produtores, distribuídos em praticamente todo o território do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Apesar da ampla distribuição, três pólos que respondem por 41% de produção 

leiteira no Estado: o primeiro na Região Sul, responsável por 19% da produção estadual, 

com destaque para os municípios de Valença, Resende e Barra Mansa. O segundo na 

Região Noroeste, responsável por 12% da produção, destacando-se Bom Jesus do 

Itabapoana e Santo Antônio de Pádua. O terceiro pólo de produção na Região Norte, 

responsável por 10% da produção estadual, tendo os municípios de Campos dos 

Goytacazes e São Francisco do Itabapoana como principais produtores de leite, em 

termos de volume total produzido. 

 

Figura 10 - Mapa de Distribuição da bovinocultura leiteira no Estado do RJ, em 2014. 
 

 

 

Entretanto, considerando-se a produção de litros de leite por hectare, verifica-se 

que municípios pouco expressivos em termos de volumes totais de litros passam a 
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despontar no cenário no segmento da bovinocultura leiteira por apresentarem altos 

índices de produção por unidade de área: Quatis, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 

Carmo e Santo Antônio de Pádua. 

 

Figura 11 - Mapa de Distribuição da produção leiteira proporcional às áreas dos 

municípios fluminenses em 2014.  
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Bovinocultura de Corte 

A bovinocultura de corte também está presente em todo o território fluminense. 

Existem cerca de 875 mil cabeças de corte no Estado, avaliadas em R$ 2,0 bilhões. O 

maior rebanho está presente no município de Campos dos Goytacazes, responsável por 

10% do efetivo estadual. São também expressivos os rebanhos existentes nos 

municípios de Itaperuna, Macaé, São Fidélis e Valença. Estes cinco municípios abrigam 

26% do rebanho existente no Rio de Janeiro. 

 

Figura 12 - Mapa de Distribuição do rebanho da bovinocultura de corte no Estado do RJ 

em 2014. 
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Produção de Carne (Pequenos e Médios Animais) 

                Segundo levantamentos realizados pela EMATER-RIO, em 2014, foram 

produzidas 143 mil toneladas de carne, oriunda das explorações de pequenos e médios 

animais: avicultura de corte, suinocultura, caprinocultura de corte, cunicultura, 

piscicultura, ranicultura, mitilicultura, helicicultura, ostreicultura, ovinocultura de corte e 

marrecos de Pequim. Existem aproximadamente 2.300 produtores rurais ocupados com 

essas atividades.Entre as criações, as que mais contribuíram para a produção de carne 

no Estado do Rio de Janeiro foram a avicultura de corte, responsável por 88% da 

produção, e a suinocultura, com 10% da produção. As duas atividades juntas 

contribuíram com 98% da produção estadual de carne oriunda da criação de pequenos e 

médios animais Os municípios de São José do Vale do Rio Preto, Barra do Piraí, Rio 

Claro, Carapebus, Teresópolis, Sapucaia e Bom Jardim concentram 82% da produção 

estadual. Carapebus se destaca pela produção de carne proveniente da suinocultura. 

Nos demais municípios a produção de carne é oriunda da avicultura de corte, 

caracterizada pelo bom nível tecnológico dos produtores. 

 

Figura 13 - Mapa de Distribuição da produção de carne de pequenos e médios animais 

no Estado do Rio de Janeiro, em 2014. 
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Produção de Ovos 

 Os pólos de produção de ovos estão localizados nos municípios de São José do 

Vale do Rio Preto e Nova Iguaçu. O primeiro tem a avicultura de postura como principal 

atividade produtora de ovos e o segundo com produção exclusiva de ovos proveniente da 

coturnicultura. 

               Os municípios citados, juntamente com Seropédica e Saquarema respondem 

por 87% da oferta total de ovos (avicultura e coturnicultura) produzidos no estado do Rio 

de Janeiro, que totalizam 11,5 milhões de dúzias. 

 

Figura 14 - Mapa de Distribuição da produção de ovos no Estado do RJ, em 2014. 
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Caprinocultura de leite 

Segundo levantamento realizado pela EMATER-RIO, são produzidos cerca um 

milhão de litros de leite de cabra por ano, sendo que 53% da produção está concentrada 

nos municípios de Resende, Nova Friburgo, Miracema e Campos dos Goytacazes. 

 

Figura 15 - Mapa de Produção da caprinocultura leiteira no Estado do RJ, em 2014. 
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