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O projeto ABC Cerrado 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, 
preservando o meio ambiente. É resultado 
de parceria com o Ministério da Agricultura 
e a Embrapa, com recursos do Programa de 
Investimento em Florestas (FIP), administrados pelo 
Banco Mundial. 

Oito estados do Bioma Cerrado participam do 
projeto: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí e Tocantins. 

O SENAR é o responsável pela formação profissional 
dos produtores rurais, pela capacitação de 
instrutores e técnicos de campo e pela assistência 
técnica a produtores, com foco em quatro 
tecnologias preconizadas pelo Plano de Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC): 

1. Sistema Plantio Direto.

2. Recuperação de Pastagens Degradadas.

3. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

4. Florestas Plantadas.

O ABC Cerrado está estruturado em três etapas: 
seminários de sensibilização,  capacitação de 
produtores e técnicos nas tecnologias ABC e  
assistência técnica a produtores rurais. 

Os Seminários de Sensibilização do Projeto ABC 
Cerrado acontecem em municípios considerados 
chave para sua realização. A programação inclui 
a apresentação do projeto, a desmistificação dos 
conceitos e a aplicabilidade das tecnologias de 
baixa emissão de carbono, além das vantagens  e 
resultados dessa aplicação. Os seminários também 
auxiliarão na mobilização dos produtores rurais, 
dentro do perfil estabelecido.

Confira os municípios e as datas dos seminários de 
sensibilização no Maranhão:  

Municípios Datas/horário
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