PRATICANDO
PECUÁRIA
SUSTENTÁVEL
NA AMAZÔNIA

O QUE É?
O Programa Novo Campo visa
promover práticas sustentáveis
em fazendas de pecuária na
Amazônia, melhorando seu
desempenho econômico, social e
ambiental. Com isso, visa
contribuir para reduzir o
desmatamento, conservar ou
recuperar os recursos naturais e
fortalecer a economia local.

COMO FUNCIONA
Consiste na adoção progressiva das Boas Práticas
Agropecuárias (BPA), da Embrapa, com base
numa gestão integrada da propriedade.
As intervenções são definidas em função
da situação de cada fazenda, podendo incluir,
dentre outros:
• Implantação de uma área intensificada,
com reforma e manejo de pastagens;
• Suplementação alimentar dos animais,
garantindo ganho de peso durante o ano todo;
• Isolamento e recuperação das áreas de
preservação permanente e instalação de
bombas d’água e bebedouros;
• Plantio de árvores com valor comercial,
proporcionando melhoria do bem-estar animal
e renda extra para os produtores.

QUAIS AS VANTAGENS?
Aderindo ao Programa, os produtores terão
acesso a um conjunto de benefícios, incluindo:
• Técnicas que proporcionam o aumento da
produtividade e a redução de custos de produção;
• Protocolos exclusivos de bonificação por qualidade,
oferecidos por empresas compradoras parceiras
do Programa;
• Qualificação para receber o atestado de Boas Práticas
Agropecuárias (BPA), da Embrapa;
• Orientações e informações técnicas atualizadas e
cursos de capacitação focados em boas práticas.

QUAIS SÃO OS PASSOS
PARA O PRODUTOR?
1 - Adesão ao Programa Novo Campo e assinatura
do termo de compromisso;
2 - Elaboração do diagnóstico integrado da propriedade e do
projeto de implantação das boas práticas agropecuárias;
3 - Implantação e monitoramento sistemático dos resultados.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Pecuaristas com propriedades nos municípios
da região Norte de Mato Grosso que atendam
os seguintes critérios:
• Possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR);
• Não constar na lista de propriedades embargadas por
desmatamento ilegal pelo Ibama ou pela Sema-MT;
• Não constar na lista do trabalho análogo ao escravo
do Ministério do Trabalho e Emprego;
• Não ter desmatamento ilegal posterior
a julho de 2008.

COMO PARTICIPAR?
Entre em contato e saiba mais.
Instituto Centro de Vida (ICV)
Av. Ariosto da Riva, 3473 - Centro
Alta Floresta, MT - Brasil - CEP: 78580-000

(66) 3521-8555
novocampo@icv.org.br

Coordenação:

Parceiros:

Apoio:

