
Gestão 
Sustentável da

AÇÕES DO PROJETO
• Promover treinamento de Assistência 

Técnica nas tecnologias de baixo carbono 
apoiadas pelo Projeto;

• Promover treinamento de produtores 
rurais por meio de palestras e dias de 
campo em Unidades Demonstrativas 
(UDs);

• Selecionar Unidades Demonstrativas em 
todos os municípios do Projeto;

• Apoiar os(as) produtores(as) rurais na 
obtenção de Crédito Rural em suas linhas 
tradicionais por meio da disponibilização 
de assistência técnica habilitada e do 
incentivo financeiro para a implantação 
de Unidades Multiplicadoras (UMs).
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Tecnologias Apoiadas
iLPF/SAFs
Sistema de integração Lavoura-Pecuária- 
Floresta – iLPF incluindo Sistemas Agro-
florestais – SAFs

RAD-P 
Recuperação de Áreas Degradadas com 
Pastagem – RAD-P

RAD-F
Recuperação de Áreas Degradadas com 
Floresta – RAD-F

Florestas Comerciais
Plantio de Florestas Comerciais

Florestas Nativas
Manejo Sustentável de Florestas Nativas

CRÉDITOS

Conteudistas: Luis Tadeu Assad (IABS) e                             
Adelia Alencar Brasil (IABS)

Projeto gráfico e diagramação: Rodrigo Torres (IABS)

Ilustração do infográfico: Thiago Fagundes

Coordenação Editorial: Flávio Ramos (Editora IABS)

*Para mais detalhes sobre valores e todas as condições 
de participação, acesse o Portal do Projeto:

www.ruralsustentavel.org

Benefícios da Gestão Sustentável 
da Propriedade Rural

• Otimização da capacidade produtiva;

• Otimização do uso dos recursos naturais;

• Controle e avaliação dos processos produtivos 
utilizados;

• Organização das informações gerenciais e financeiras da 
propriedade;

• Redução de riscos e impactos no uso da propriedade;

• Adequação legal da propriedade rural e da(s) 
atividade(s) produtivas;

• Tomada de decisões para melhoria da(s) atividade(s) em 
curso ou implantação de novas ideias e atividades;

• Maior envolvimento da família e colaboradores nas 
decisões;

• Integração das tecnologias de Baixo Carbono, 
considerando os sistemas produtivos, as áreas 
degradadas, o plantio e o manejo.

O Projeto Rural Sustentável é fruto de uma 
parceria entre o governo do Reino Unido, o 
governo do Brasil e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, com foco em ações 
para o desenvolvimento da agricultura 
de baixa emissão de carbono nos biomas 
Mata Atlântica e Amazônia. O propósito 
é melhorar as práticas de uso da terra e 
manejo florestal pelos pequenos e médios 
produtores rurais. Além de incentivar o 
desenvolvimento rural sustentável e a 
conservação da biodiversidade, contribui 
no cumprimento dos objetivos do Plano de 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 
(Plano ABC).

O Projeto oferece a oportunidade de 
ganhos financeiros para os produtores 
rurais e agentes de assistência técnica, além 
da possibilidade de adquirir conhecimentos 
relacionados à gestão sustentável da 
propriedade rural e às tecnologias de baixa 
emissão de carbono.

Propriedade
Rural

Realização:

Implementação: Apoio Técnico:

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROJETO 
RURAL SUSTENTÁVEL

• Pequenos e médios produtores beneficiários ou 
elegíveis para crédito rural;

• Propriedade com regularização fundiária e ambiental 
(ou com expectativa de regularização ambiental) e com 
área de até 4 módulos fiscais (pequenos produtores) e 
de 4 a 15 módulos fiscais (médios produtores).
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O QUE É A GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 
PROPRIEDADE RURAL?

Melhore sua atividade, tenha uma nova ideia 
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Avalie esta nova ideia 
Para iniciar uma nova atividade ou melhorar a 
atual você deve avaliar bem o que quer fazer e 
o capital necessário, os pontos fortes, fracos, 
riscos e oportunidades. Busque o que é mais 
adequado para sua propriedade e sua família.

Conheça bem a sua propriedade

Busque informações:
   a. Passo a passo da atividade;
   b. Exigências legais e requisitos sanitários;
   c. Insumos, matérias primas, máquinas, 

equipamentos e instalações; 
   d. Mão de obra e serviços;
   e. Custos estimados e receitas esperadas 

Procure um agente de 
assistência técnica. 
Converse com outros(as) 
produtores(as).

Conheça a legislação

Gerencie sua propriedade

Venda melhor seu(s) produto(s)
Para vender bem você deve: 
- conhecer o consumidor;
- saber onde é melhor vender;
- identificar qual a melhor época do ano;
- adotar as melhores práticas em busca da 

melhoria da qualidade do produto.

Inove!
Agregue valor!
Certifique seu produto!
Divulgue seu produto!
Busque o comércio justo!

Coopere, se associe
Verifique as melhores formas de colaborar. 
Juntos de outro(as) produtores(as) com 
interesses semelhantes você pode ter mais força 
para comprar insumos, vender seu(s) produto(s), 
reduzir riscos, conseguir apoio, crédito e 
conhecimento. 

Juntos somos mais fortes! 
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Planeje suas atividades 
Pense, organize e planeje. Veja o que 
vai precisar fazer, quanto vai investir, 
qual a melhor época para realizar a 
ação... Atividades bem planejadas 
minimizam riscos, desperdícios e 
impactos. 

Saber a melhor época 
para plantar, organizar 
a compra dos insumos 
e saber onde vender 
faz parte de um bom 
planejamento.
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Seja produtivo! 
Seja sustentável Uma boa dica é conhecer 

algum caso de sucesso na 
sua região.

Processo de planejamento, controle, 
acompanhamento e avaliação 
da(s) atividade(s) produtiva(s), uso 
dos recursos naturais e da mão de 
obra, visando a sustentabilidade da 
propriedade rural e a melhoria da 
qualidade de vida dos produtores e 
produtoras rurais.

• Formalize e legalize sua propriedade e sua(s) 
atividade(s).

• Esteja sempre atento para as questões relacionadas 
a segurança no trabalho rural e utilização de 
equipamentos de proteção individual.

Busque ajuda na sua associação, 
cooperativa ou nos órgãos locais.

Entenda a sua atividade 

É importante:
•  Envolver toda sua família e 

colaboradores;
•  Levantar as características do solo e as 

atividades produtivas mais adequadas;
• Fazer o zoneamento definindo os 

locais apropriados para cada atividade  
(cultivos anuais, perenes, criação de animais, 
infraestrutura/benfeitorias, lazer e área de 
proteção).

Avalie se:
• Sua atividade principal é 

lucrativa?
• Está tendo o retorno esperado 

do seu trabalho?
• Está utilizando bem seus 

recursos e potencialidades?

Realizando um 
bom diagnóstico 
você identificará as 
potencialidades e 
deficiências de sua 
propriedade e os 
recursos disponíveis. 

É importante fazer o controle 
de suas atividades. Registre 
todas as receitas provenientes 
da atividade, bem como todos 
os custos associados e estoques 
existentes.

Avalie a sua atividade. Conheça a realidade de sua região, 
o que mais produz e o que poderia ser produzido. Integre 
suas atividades, além de gerar novas oportunidades, os 
recursos naturais e mão de obra poderão ser otimizados.

É importante conhecer bem a legislação, tanto no 
aspecto ambiental quanto nos aspectos relacionados 
as atividades produtivas. Além de evitar problemas 
e multas, ajuda a proteger seu patrimônio, o meio 
ambiente, seus colaboradores e quem consumirá os 
seus produtos.

Fazer a gestão da propriedade 
significa planejar, registrar, 
acompanhar e avaliar suas ações e 
atividades. Assim você pode tomar as 
melhores decisões para sua família, 
sua propriedade e sua(s) atividade(s). 

Escolha a melhor 
destinação dos resíduos 
sólidos (lixo). Embalagens 
de produtos químicos e 
agrotóxicos, por exemplo, 
devem ser devolvidas nos 
postos de coleta.


