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A meta, para os quatro anos do projeto, é capacitar 
aproximadamente 12 mil produtores rurais e 
técnicos, de acordo com a demanda de cada 
região. O Projeto ABC Cerrado também irá formar 
80 técnicos de campo que serão responsáveis por 
oferecer assistência técnica a 1.600 produtores.

META DO ABC CERRADO

PLANO ABC
O PLANO DE AGRICULTURA DE BAIXA 
EMISSÃO DE CARBONO (Plano ABC) é 
um instrumento de política pública que 
incentiva investimentos em tecnologias 
sustentáveis, preconizando a integração 
de sistemas produtivos e a conservação 
de solo e água, capazes de aumentar a 
produção e, com isso, melhorar a renda 
e o bem-estar social e econômico do 
produtor rural e da população. Tudo isso 
com o objetivo de preservar e conservar 
os recursos naturais e manter o equilíbrio 
ambiental com a consequente redução da 
emissão dos gases de efeito estufa.emissão dos gases de efeito estufa.emissão dos gases de efeito estufa.emissão dos gases de efeito estufa.

PARA PARTICIPAR, PROCURE O SENAR 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOS 8 ESTADOS 
QUE INTEGRAM O PROJETO ABC CERRADO

SENAR/BAHIA 
FONE: (71) 3415-3100 

SENAR/DISTRITO FEDERAL 
FONE: (61) 3047–5404 

SENAR/GOIÁS 
FONE: (62) 3412-2704 

SENAR/MARANHÃO 
FONE: (98) 3231-2919 

 SENAR/MATO GROSSO DO SUL 
FONE: (67) 3320-9700  

SENAR/MINAS GERAIS 
FONE: (31) 3074-3071 

SENAR/PIAUÍ 
FONE: (86) 3221-6666 

SENAR/TOCANTINS 
FONE: (63) 3219-9200

 SENAR – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
SGAN QUADRA 601, MÓDULO K

EDIFÍCIO ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO
BRASÍLIA – DF | CEP: 70830-021 | FONE: (61) 2109-1300

www.senar.org.br
twitter.com/senarbrasil

www.facebook.com/SENARBrasil
abcsenar.wordpress.com
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O SENAR desenvolve o Projeto ABC Cerrado, 
em parceria com o Ministério da Agricultura e a 
Embrapa. A iniciativa – que conta com recursos do 
Programa de Investimentos em Florestas (FIP, sigla 
em inglês), administrados pelo Banco Mundial – 
dissemina práticas de agricultura de baixa emissão 
de carbono e sensibiliza o produtor para que ele 
invista na sua propriedade de forma a ter retorno 
econômico, aliado à preservação do meio ambiente. 

Oito estados do Bioma Cerrado participam 
do projeto: Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Piauí e Tocantins. As Administrações Regionais 
do SENAR, com o apoio dos grupos gestores 
estaduais do Plano ABC e dos demais parceiros 
locais, são responsáveis pela execução do 
Projeto ABC Cerrado. 

O SENAR é o responsável pela formação 
profi ssional dos produtores, pela capacitação 
de instrutores e de técnicos de campo e pela 
assistência técnica a produtores rurais, com foco 
em quatro tecnologias preconizadas pelo Plano de 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano 
ABC): recuperação de pastagens degradadas, 
integração lavoura-pecuária-fl oresta, sistema 
plantio direto e fl orestas plantadas.

Recuperação de pastagens degradadas: a técnica 
consiste em transformar as  pastagens em degradação 
em áreas produtivas para a produção de alimentos, 
evitando a abertura de novas áreas de fl orestas.

Sistema plantio direto:  é uma tecnologia que 
dispensa o revolvimento do solo e que evita a 
erosão. É feita a partir da semeadura direta na palha 
ou utilizando resíduos vegetais provenientes da 
cultura anterior. A palha e esses restos orgânicos 
protegem o solo e reduzem a perda de água.

Integração lavoura-pecuária-fl oresta: é uma 
estratégia de produção sustentável que integra 
atividades agrícolas, pecuárias e fl orestais em uma 
mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão 
ou rotacionado. 

Florestas plantadas: implantação, manutenção e 
melhoramento do manejo de fl orestas comerciais, 
inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à 
produção de carvão vegetal. Incentivo ao plantio 
de espécies fl orestais de rápido crescimento que 
proporcionam renda, abastecem um amplo mercado 
consumidor e reduzem o carbono do ar por causa 
da fotossíntese.

• Seminários de sensibilização: serão realizados 
em municípios considerados chave para 
o projeto e terão como objetivo principal 
desmistifi car os conceitos e a aplicabilidade 
das tecnologias de baixa emissão de carbono, 
mostrando vantagens e resultados dessa 
aplicação, além de apresentar o projeto.

• Capacitação de produtores rurais e técnicos nas 
tecnologias agropecuárias de baixa emissão de 
carbono: as capacitações serão realizadas nos 
oito estados participantes e terão carga horária 
total de 56 horas para cada uma das tecnologias 
abordadas. O produtor rural só poderá participar 
da capacitação em uma única tecnologia.

• Prestação de assistência técnica aos 
produtores rurais para o uso dessas 
tecnologias: a assessoria em campo será 
feita em quatro estados, em caráter piloto: 
MG, MS, TO, GO. Estarão aptos a receber essa 
assistência somente os produtores rurais que 
passarem pela capacitação.
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ETAPAS DO ABC CERRADO

Produtores rurais com propriedades de médio porte 
(área de produção entre 4 a 70 módulos fi scais) e 
técnicos responsáveis por propriedades podem 
participar do projeto. Para fazer as capacitações, é 
necessário ser maior de 18 anos e possuir ensino 
fundamental completo. Os interessados em receber 
a assistência técnica terão que passar por uma das 
capacitações ofertadas pelo projeto.


