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É com satisfação que apresentamos o boletim técnico da linha 
tecnológica Florestas Plantadas do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono). Este Plano é uma importante parte do compromisso de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), assumido pelo Brasil na 15ª Conferência 
das Partes – COP15 ocorrida em Copenhague, no ano de 2009. 

O Estado do Rio Grande do Sul é grandemente beneficiado por seu 
perfil produtivo. Sua vocação pecuária manifestou-se desde o início da 
colonização, onde os campos naturais ofereceram suporte para o 
desenvolvimento de uma importante a de criação. Posteriormente, este 
panorama modificou-se sensivelmente, evoluindo para uma produção mais 
diversificada, consolidando o espectro regional de atividades que, com o passar do 
tempo, manteve-se fortemente baseado na produção primária.

Em termos de localização geográfica, apresenta situação diferenciada 
dos demais estados do país, onde as condições subtropicais, associadas ao manejo 
adequado da vegetação, dos animais e do solo, potencializam maior estoque de 
carbono no solo, e consequentemente, menor emissão de GEE para a atmosfera, 
quando comparadas às regiões de clima tropical. 

Dessa forma, o presente boletim técnico visa divulgar para 
responsáveis técnicos e produtores rurais gaúchos informações sobre as linhas 
tecnológicas contemplados no PlanoABC (Agricultura de Baixo Carbono).

Bom uso a todos!

Ernani Polo
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
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