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Big Push para a Sustentabilidade:                  
Projeto Rural Sustentável 

Ana Paula Amayo Gutiérrez1,2,3,4, Barbara Brakarz1,2,3,4, Luís Tadeu Assad1,2,3,4 e       
Renato de Aragão Ribeiro Rodrigues1,2,3,4 

Resumo 

O Projeto Rural Sustentável atuou na implementação de práticas agrícolas que alinham a produção 

agropecuária à conservação e preservação dos recursos naturais. Com os objetivos de tornar sustentável 

a gestão das propriedades rurais, reduzir a pobreza, conservar a biodiversidade e proteger o clima, as 

atividades foram direcionadas para os produtores rurais de pequeno e médio porte, os mais vulneráveis à 

mudança do clima. A partir de um arranjo institucional sofisticado e alinhado com políticas públicas 

nacionais, o Projeto levou incentivos financeiros, assistência técnica e treinamento para mais de 3 mil 

produtores rurais nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, estimulando a implementação de mais de 36 

mil hectares de tecnologias agrícolas sustentáveis. O Projeto comprovou como as forças combinadas de 

instituições em vários níveis, agindo em conjunto com produtores rurais provocam grandes mudanças no 

caminho para a sustentabilidade. 

 

A. Introdução 

O Brasil possui a maior parte das florestas tropicais do mundo, 20% da biodiversidade e 12% das 

reservas de água doce do Planeta (FAO, 2015; Brasil, 2017a; Brasil, 2017b). Essa abundância de 

recursos naturais, além de benefícios, gera desafios e responsabilidades, visto que a dimensão da riqueza 

natural produz efeitos no equilíbrio ambiental local, regional e global. 

A agricultura é o setor mais forte da economia brasileira, contribuindo com 25% do PIB. Por 

outro lado, exerce uma forte pressão pelo uso da terra e emite grandes quantidades de gases de efeito 

 
1  Governo do Reino Unido. 
2  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
3  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS). 
4  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
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estufa (em torno de 32% do total de emissões do Brasil, de acordo com o MCTIC - Sistema de 

Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, 2017). 

Nesse sentido, e alinhado com os compromissos internacionais de mitigação de emissões de gases 

de efeito estufa e adaptação à mudança do clima, o Brasil tem desenvolvido diversas estratégias para 

garantir a sustentabilidade das atividades agropecuárias e florestais. Entre elas, destacamos o 

desenvolvimento de tecnologias, doravante entendidas como as boas práticas para o manejo e uso 

eficiente de recursos naturais e insumos que implicam menores emissões, uma produção mais 

diversificada e resiliente e a intensificação sustentável da produção que, por consequência, mitigam ou 

eliminam danos à natureza, reduzindo a pressão no meio ambiente. 

O Plano Setorial para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura (Plano ABC), foi implementado como uma ferramenta para se fazer cumprir os 

compromissos voluntários assumidos pelo Brasil no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (durante a COP15, em 2009), promovendo a divulgação e viabilização 

dessas tecnologias pelos produtores rurais em todo o país. Contudo, sua implementação pelos produtores 

rurais enfrenta muitas barreiras5. Existe desconhecimento sobre as tecnologias disponíveis, uma falta de 

acesso à assistência técnica, assim como falta de incentivos e apoio financeiro para agricultores 

investirem o tempo e energia necessários para a implementação das novas práticas. Os mais afetados por 

essas barreiras são os produtores de pequeno e médio porte. Ao mesmo tempo, estes são os que mais 

sofrem condições de pobreza e ainda são os mais vulneráveis aos efeitos da mudança do clima na 

unidade produtiva (PNUD et al., 2017). 

Transformando este problema em um desafio para a cooperação internacional, no ano 2013, o 

Governo do Reino Unido, por meio do Financiamento Internacional para o Clima (ICF), o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

assinaram um Termo de Cooperação Técnica voltado para a implementação de um programa que 

respondesse às limitações encontradas na promoção da agricultura de baixa emissão de carbono entre 

pequenos e médios produtores. 

O Projeto Rural Sustentável foi fruto dessa parceria e teve como objetivos: melhorar a gestão da 

terra e das florestas para promover o desenvolvimento rural sustentável, reduzir a pobreza, conservar a 

biodiversidade e proteger o clima. As atividades do projeto foram direcionadas para os produtores rurais 

de pequeno e médio porte, os mais vulneráveis à mudança do clima. 

A área de atuação abrangeu os Biomas Amazônia e Mata Atlântica, contemplando os estados 

Rondônia, Pará e Mato Grosso para o primeiro bioma e Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do 

Sul para o segundo. Cada estado teve 10 municípios escolhidos para atuação direta do Projeto, que 

alcançou 3977 propriedades rurais, apoiando o monitoramento, acompanhamento e a implementação de 

tecnologias produtivas sustentáveis (Figura 1). 

De maneira complementar ao Plano ABC, o Projeto Rural Sustentável apoiou a difusão e a 

implementação de quatro das tecnologias promovidas pelo Plano: 

• Sistemas da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF); 

• Recuperação de Áreas Degradadas com Pastagem ou com Floresta; 

• Plantio de Florestas Comerciais; 

• Manejo Sustentável de Florestas Nativas. 

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta é uma tecnologia de produção sustentável embasada por 

estudos científicos. Ela integra diferentes sistemas produtivos dentro de uma mesma área, de forma que 

uma cultura gere benefícios à outra. A implementação de ILPF impulsiona o melhor uso da terra e dos 

 
5 Referindo aos participantes e beneficiários do Projeto utilizamos a forma masculina apenas para facilitar a leitura, porém destacamos 

aqui a importante contribuição de mulheres produtoras, técnicas e jovens. 
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insumos, a conservação do solo, a diversificação da produção com menos emissão de gases de efeito 

estufa, o aumento de emprego e renda no campo e a redução da pressão sobre vegetação nativa. 

A Recuperação de Áreas Degradadas está intimamente ligada à ciência da restauração ecológica. 

Uma área degradada é aquela que, após distúrbio, teve eliminado os seus meios de regeneração natural, 

apresentando baixo potencial de manutenção da produção em níveis sustentáveis. Em ecossistemas 

degradados, a ação antrópica é necessária para sua recuperação, de forma a trazê-lo o mais próximo 

possível de sua condição original. É uma atividade intencional que inicia ou acelera o restabelecimento 

de um ecossistema em relação à sua saúde, integridade e sustentabilidade, incluindo um nível mínimo de 

biodiversidade e de variabilidade na estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, econômicos e 

sociais. 

O Plantio de Florestas Comerciais é importante não apenas do ponto de vista produtivo, mas 

também do ponto de vista da conservação ambiental. As florestas comerciais diminuem a pressão sobre 

as florestas naturais, fornecem matéria-prima para diferentes usos industriais e não industriais, e 

contribuem para a provisão de diversos serviços ambientais e sociais. Esta tecnologia não se restringe a 

espécies exóticas com fins madeireiros, pelo contrário, abrange qualquer plantio de espécies arbóreas em 

sistema puro. 

A atividade de Manejo Florestal Sustentável é disciplinada legalmente. Segundo a Lei de Gestão 

de Florestas Públicas (Lei Federal Nº 11.284/2006), é a “administração da floresta para a obtenção de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema”. Permite o uso sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros, oferecendo 

alternativas econômicas de uso da terra. Os benefícios ambientais também são muito importantes na 

medida em que as florestas abrigam animais silvestres, protegem o solo contra erosão, preservam os rios 

e as nascentes, ajudam a diminuir a incidência de fogo na região e mitigam a emissão de gases de efeito 

estufa. 

 
Figura 1 

Tecnologias implementadas nas propriedades rurais apoiadas pelo Projeto Rural Sustentável. Fotos: 
Acervo IABS 

 
Fonte: IABS. 
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B. O Projeto Rural Sustentável 

O Projeto definiu uma estratégia tripla para contribuir na superação dos principais empecilhos 

encontrados na adoção de tecnologias sustentáveis. Primeiro, forneceu-se acesso a informações, por 

meio de Unidades Demonstrativas, Dias de Campo, capacitações, e distribuição de materiais didáticos e 

informativos. Segundo, ofereceu-se aos produtores incentivos financeiros para a implementação de uma 

ou mais das quatro práticas agrícolas promovidas pelo Projeto. Em terceiro lugar, foram fornecidas 

oportunidades de treinamento para agentes de assistência técnica locais que acompanharam e 

monitoraram todos os produtores durante a implementação. 

As ações centrais do Projeto estiveram voltadas para a identificação de propriedades com áreas de 

tecnologias de baixa emissão de carbono já implantadas, conhecidas como Unidades Demonstrativas 

(UDs), nas quais foram realizados Dias de Campo (DCs) para apoiar a implementação das tecnologias 

de baixa emissão de carbono em outras propriedades (Unidades Multiplicadoras - UMs). 

Considerou-se como Unidade Demonstrativa uma área de produção rural onde, antes da 

implementação do Projeto, já estavam implantadas uma ou mais, das tecnologias apoiadas pelo Projeto. 

Ao ser aprovada uma UD, o proprietário recebia apoio financeiro e assistência técnica. As UDs serviram 

como referência para orientar outros produtores rurais com conhecimentos específicos sobre as 

tecnologias por meio das atividades desenvolvidas durante os Dias de Campo – DCs. O objetivo desses 

DCs era mostrar na prática os resultados da implementação das tecnologias apoiadas pelo Projeto, 

propiciando a oportunidade de verificação in loco dos resultados, desafios e possibilidades de arranjos, 

além dos impactos para a geração de renda das famílias, assim como para incentivar a disseminação de 

práticas sustentáveis de produção e conservação.  

As Unidades Multiplicadoras são áreas de produção rural onde foram implantadas uma ou mais de 

uma das tecnologias e atividades de adequação ambiental. Foi oferecido apoio de assistência técnica aos 

produtores rurais beneficiários para planejamento, implantação e acompanhamento da UM, assim como 

pagamento por resultados para aqueles que alcançaram os objetivos propostos. Ainda como regra para 

habilitação, foram contempladas apenas unidades produtivas em conformidade com a legislação 

ambiental. 

O Projeto Rural Sustentável superou em todos os casos seus objetivos iniciais (Figura 2). Em 

grande medida, o sucesso dependeu de um sofisticado arranjo institucional, que incluiu instituições 

nacionais (em diferentes escalas) e internacionais: o Governo do Reino Unido, como doador; o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), como beneficiário; o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), como órgão executor; as Secretarias Estaduais de 

Agricultura ou equivalente e Superintendências Federais de Agricultura dos estados participantes, como 

apoiadores da difusão e implementação do Projeto; a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), como desenvolvedora de pesquisas científicas,  com foco no desmatamento evitado, 

emissões de gases de efeito estufa e percepção do produtor em relação às tecnologias do projeto, além da 

avaliação técnica das proposta de UD e UM; o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade (IABS), como provedor de serviços e implementador do Projeto; o Banco do Brasil, 

como provedor de serviço; instituições de assistência técnica e extensão rural, como participantes das 

ações e outras instituições que ajudaram a difundir e promover o Projeto entre produtores(as) rurais, 

incluindo prefeituras e órgãos governamentais locais. 

Este arranjo institucional funcionou como impulsionador de alianças colaborativas que 

envolveram a combinação de capacidades e recursos, troca e absorção de conhecimento com os 

produtores rurais, o compartilhamento e o desenvolvimento conjunto de ideias, ações e atividades para o 

alcance dos objetivos principais. Ainda como mecanismos de articulação entre as várias instituições 

envolvidas, foram criados Comitês estaduais e nacional. Tais conexões serviram para difundir e 

promover o Projeto; acompanhar localmente sua execução; monitorar os impactos; facilitar, assessorar e 

colaborar nas diversas ações desenvolvidas; dinamizar a tomada de decisões, entre outras. 
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Figura 2 
Metas e resultados globais do Projeto Rural Sustentável 

 

 

Fonte: IABS. 

 

C. Investimentos transformadores do Projeto Rural Sustentável 

Para promover o desenvolvimento rural sustentável e a redução de pobreza dos produtores foi necessário 

gerar uma mudança significativa de percepção e atuação do produtor em relação às atividades e forma de 

produção e preservação desenvolvidas na sua propriedade. Em um contexto complexo, era preciso ir 

além e inovar, promovendo ações que atendessem as necessidades das dimensões ambiental, social e 

econômica, considerando a interdependência entre conservação e desenvolvimento socioeconômico. 

Para tanto o Projeto fez inúmeros investimentos em áreas essenciais, visando a transformação da 

realidade encontrada nas regiões de sua atuação. O fio condutor de suas atividades foi o investimento na 

implantação de tecnologias de baixa emissão de carbono, por meio das mais variadas ações econômicas 

e socioambientais. Teve foco na educação de técnicos e produtores rurais, na disseminação deste 

conhecimento para criar um efeito multiplicador, no debate sobre gênero e juventude no meio rural, no 

incentivo financeiro como forma de reconhecimento pelo engajamento dos produtores e técnicos, e ainda 

na promoção da conservação, redução do desmatamento e fortalecimento das políticas públicas 

ambientais. 

No total, o Projeto contou com 173 instituições de ATER aprovadas e 648 ATECs selecionados. 

Ao longo das três chamadas lançadas, 351 UDs foram aprovadas. Foram identificados 1.175 hectares de 

tecnologias implantadas nas UDs. Em duas chamadas lançadas foram aprovadas 3.626 UMs.  O Projeto 

apoiou a implementação de tecnologias em 36.038 hectares e a manutenção de 9.259 hectares de Área de 

Conservação Florestal – ACF, totalizando 46.472 hectares que justificaram o repasse e benefício 

financeiro (Figura 3). 
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Figura 3 
Principais resultados do Projeto  

 
Fonte: IABS. 

 

Os 1.165 Dias de Campo oferecidos pelo Projeto abriram as porteiras para o estímulo à replicação 

das tecnologias de baixa emissão de carbono para um número realmente alentador: mais de 35.000 

participantes. 

 

1. Educação e disseminação de conhecimento 

A capacitação e treinamento dos atores (técnicos e produtores rurais) são consideradas as principais 

formas de preparação para a mudança necessária. Foram realizados treinamentos presenciais e cursos 

online para os técnicos com o objetivo de disseminar conhecimento sobre as tecnologias, manejo 

sustentável e regulamentação ambiental para a adequação das propriedades apoiadas pelo Projeto. Mais 

de mil dias de campo foram realizados, momentos importantes de troca de conhecimentos e 

compartilhamentos de experiências inovadoras entre produtores rurais, técnicos e estudantes, entre 

outros. 

Os esforços de disseminação de práticas agrícolas sustentáveis contaram com o apoio de 

múltiplos produtos de conhecimento e materiais didáticos, em formato de publicações impressas e 

digitais e de produtos audiovisuais. Cada publicação foi adaptada em forma, linguagem e conteúdo às 

necessidades e interesses do público-alvo (Figura 4). Foram produzidos onze infográficos com 
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informação sobre as tecnologias apoiadas e a legislação ambiental relevante, seis cartilhas abrangendo 

temas como juventude em ação, a força da mulher no campo e gestão da propriedade rural, dez 

documentos técnicos direcionados aos agentes de assistência técnica, 41 vídeos de depoimentos de 

produtores beneficiados pelo projeto, dez vídeos de especialistas, cinco apostilas de treinamento e um 

livro final. Todos os materiais estão disponíveis gratuitamente no site do Projeto - 

http://www.ruralsustentavel.org/janela_conhecimento/. 

 

Figura 4 
Materiais desenvolvidos 

 
Fotos: Acervo IABS. 

 

2. Ações Adicionais 

Com o objetivo de ampliar os resultados a serem alcançados, foram realizadas ações adicionais ao 

planejado, como o Programa de Apoio para a Aquisição de Mudas e Insumos. Este Programa foi um 

incentivo oferecido aos produtores rurais com UMs aprovadas, com o objetivo de apoiar financeiramente 

até 1.000 deles na aquisição de mudas e insumos necessários para a implantação das tecnologias de 

baixa emissão de carbono. No que diz respeito aos insumos, franqueou-se aos produtores a aquisição de 

qualquer tipo de material que agregasse valor à sua produção ou à sua propriedade, sempre com o 

objetivo de desenvolver a implementação da tecnologia sustentável. Em relação às mudas, permitiu-se 

aos produtores a aquisição de exemplares de plantas e de sementes, com o objetivo de ampliar e 

diversificar a produção familiar. 

Ainda como estratégia de fortalecimento dos objetivos do projeto, no segundo semestre de 2019, 

foi realizado o Prêmio Rural Sustentável que reconheceu produtores rurais, agentes de assistência técnica 

e instituições atuantes no Projeto que, juntos, convergem em uma realidade possível para os desafios 

atuais e futuros do meio rural. A missão do Prêmio foi de promover o desenvolvimento rural sustentável 

e a redução da pobreza no campo, por meio do reconhecimento e disseminação de exemplos de boas 

práticas de conservação, inclusão e inovações que ocorreram no Projeto (Figura 5). 

  

http://www.ruralsustentavel.org/janela_conhecimento/
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Figura 5 
O evento de premiação 

 
Foto: Acervo IABS. 

 
A iniciativa premiou em R$ 25,000.00 cada um dos doze produtores ganhadores nas 

subcategorias: Conservação, Geração de Trabalho e Renda, Inovação e Experimentação e Inclusão de 

Gênero. Quatro agentes de assistência ganharam R$ 10,000.00 cada um nas subcategorias: Inovação na 

Assistência Técnica, e Envolvimento Familiar/Gênero. Para cada uma das quatro instituições de 

assistência técnica e extensão rural foi destinado R$ 20,000.00 nas subcategorias Vinculação e 

Continuação de Políticas Públicas, e Incentivos às Práticas Cooperativas. 

Para reconhecer e disseminar as boas práticas dos ganhadores, foi elaborado um livro mostrando a 

contribuição de cada um para o desenvolvimento sustentável no meio rural. 

Além disso, foram realizados eventos especiais em cada um dos estados participantes, visando a 

mobilização e integração de diversas instituições em torno do debate sobre as temáticas de tecnologias 

de baixo carbono e as políticas públicas de incentivo e promoção desse tema. Essa atividade foi 

idealizada através de demandas espontâneas de técnicos e instituições de assistência técnica. Os eventos 

especiais tiveram os seguintes formatos: Dias de Campo Especiais e Seminários, Feiras, Workshops e 

correlatos, propostos por instituições parceiras. 

 

3. Inclusão de mulheres e jovens 

A abordagem de gênero é uma premissa básica quando se trata de produção de alimentos e da gestão da 

propriedade. Muitas das atividades desenvolvidas nas unidades produtivas têm, como força motriz, o 

trabalho feminino, que nem sempre é reconhecido dentro do processo de desenvolvimento local. Em 

reconhecimento a este papel importante na agricultura familiar foram realizadas atividades com foco nas 

mulheres e na juventude, ações específicas voltadas à construção da equidade social, e inclusão. 

Contemplou-se ações dirigidas especificamente para a capacitação e orientação da juventude rural, a 

partir do reconhecimento do papel do jovem na família e das oportunidades econômicas disponíveis com 

a aplicação de tecnologias sustentáveis no meio rural. 
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Figura 6 
Oficinas Participativas das Famílias 

 
Foto: Acervo IABS. 

 

Foram realizadas Oficinas Participativas das Famílias que visaram reconhecer as principais 

vulnerabilidades socioambientais enfrentadas por mulheres no campo, incentivando o protagonismo 

feminino e um maior reconhecimento do valor produtivo do seu trabalho (Figura 6). No caso dos jovens 

rurais, buscou-se fomentar a sua inclusão social e combater o isolamento recorrente, de maneira a dar 

voz à juventude. Foi dado destaque ao jovem como ator participante do diálogo social e da comunidade, 

assim como ferramentas para que possam decidir sobre o seu futuro (e seu presente), de maneira livre e 

informada. 

 

D. Impactos para o desenvolvimento sustentável 

O Projeto trouxe resultados positivos em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Embora 

muitos dos resultados definitivos do Projeto se manifestarão no médio a longo prazo, podemos 

reconhecer alguns resultados já alcançados. 

 

1. Dimensão ambiental 

O capital natural é a base da produção agropecuária; o setor depende da preservação. A destruição de 

vegetação nativa, perda de biodiversidade e a mudança do clima têm grande potencial para prejudicar 

diretamente o setor agropecuário, afetando, por exemplo, o regime de chuvas e a presença de 

polinizadores e pragas. Por apoiar na implementação de tecnologias que não só aumentam a resiliência 

frente à mudança do clima, mas também reduzem os impactos negativos das atividades agropecuárias, o 

Projeto Rural Sustentável é uma prova concreta de como pode ser feita a necessária transformação da 
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agricultura de pequena e média escala para um modelo sustentável, considerando ainda os desafios 

referentes às mudanças na lógica de cultivo tradicionais.  

As tecnologias apoiadas pelo Projeto são práticas agrícolas que alinham a produção à 

conservação, intensificando e diversificando a produção em áreas já consolidadas e consequentemente 

diminuindo a pressão de desmatamento sobre as florestas nativas. A recuperação do capital natural 

melhora a produtividade agrícola e aumenta a eficiência no uso dos recursos naturais e insumos.  

Conforme dados preliminares das pesquisas conduzidas pela Embrapa o Projeto levou a 

implementação de mais de 46 mil hectares de áreas sob manejo sustentável, evitou diretamente o 

desmatamento de 8,5 mil hectares e indiretamente de mais 175 mil hectares. Reduziu as emissões de 

gases de efeito estufa por 8.9 MtCO2 e e evitou a emissão de mais 57 MtCO2e.  

Entre as tecnologias mais adotadas pelos produtores beneficiários do Projeto esta a ILPF, 

representando quase 11 mil hectares distribuídos em 1.969 mil propriedades. O sistema ILPF se baseia 

em preceitos sustentáveis, aumentando a produtividade com menor impacto ambiental. A tecnologia é 

uma das melhores opções para a recuperação de pastagens degradadas. Dos quase 200 milhões de 

hectares de pastagem no Brasil mais da metade está em algum nível de degradação (Embrapa, SD). A 

recuperação dessas áreas através de sistemas de ILPF pode evitar o avanço da fronteira agrícola sobre 

ambientes frágeis.  

 

2. Dimensão econômica 

O sistema ILPF também traz benefícios socioeconômicos. É mais eficiente e mais produtivo do que 

sistemas convencionais, gerando maior renda ao produtor, melhorando a qualidade de vida no campo. A 

ILPF pode obter uma produtividade de carne cinco vezes maior que a média nacional e as propriedades 

que implementam o sistema desfrutam um lucro líquido muito superior ao das unidades que praticam 

somente lavoura ou somente pecuária, chegando a dobrar. (Embrapa, 2016; Mapa, 2016). 

Além disso, o Projeto contribuiu para uma situação onde o aumento da produção a partir da 

implantação de tecnologias agrícolas leva a contratação de mais mão de obra no campo, criando 

empregos e assim distribuindo os benefícios econômicos para mais gente. A implementação das 

tecnologias também demanda maior qualificação dos produtores, construindo capacidades sustentáveis. 

Os incentivos financeiros oferecidos pelo Projeto foram significativos. O Projeto previu o 

pagamento por resultados para produtores rurais e agentes de assistência técnica que alcançassem as 

metas estabelecidas nas propostas com valores proporcionais às áreas de tecnologia apoiadas. Por ser um 

apoio financeiro, entendido como uma “premiação”, esse mecanismo não se tratava de empréstimo e não 

foi necessário prestar contas de seu uso, uma vez que se reconhece nos resultados apresentados o 

compromisso com a gestão sustentável da propriedade rural. O pagamento desembolsado para os 

produtores rurais foi de R$ 45,1 milhões. Para os agentes de assistência técnica o desembolso foi de R$ 

23,2 milhões. 

Totalizando, o Projeto desembolsou mais de R$ 70 milhões sendo que 12% desse valor foi 

destinado aos benefícios de UDs, 79% aos benefícios de UMs, 2% para DCs, 3% referentes ao Programa 

de Mudas e Insumos, entre outros benefícios de custeio das atividades previstas, conforme mostrado no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1 
Distribuição dos benefícios financeiros do Projeto Rural Sustentável 

 
Fonte: IABS. 

 

A iniciativa do Prêmio Rural Sustentável contribuiu para a disseminação de técnicas inovadoras 

na agropecuária nos estados participantes do Projeto e distribuiu entre seus vencedores R$ 450.000,00. 

Esse recurso foi investido e revertido em bens ou ações ligadas direta ou indiretamente na atividade 

exercida pelos participantes e na geração de renda e sustentabilidade no meio rural. Ao permitir o 

desenvolvimento de atividades e projetos adicionais por parte dos beneficiados, o Prêmio contribuiu para 

a continuidade dos resultados do Projeto, mesmo após sua conclusão. 

Enxergamos que os recursos financeiros repassados aos beneficiários desse Projeto tenham 

funcionado como um impulsionador e dinamizador da economia local e como potencial transformador 

da estrutura produtiva de suas propriedades rurais, como incentivo à prática de tecnologias de baixa 

emissão de carbono, permitindo um avanço que almejamos ser definitivo na gestão da propriedade.  

 

3. Dimensão social 

As atividades do Projeto beneficiaram diretamente 18,5 mil pessoas no meio rural. A inclusão de 

mulheres e jovens nas atividades do Projeto significa um pequeno, mas importante, passo para a redução 

da desigualdade de gênero. 

O Projeto teve como alvo os produtores de pequena e média escala, os mais vulneráveis à 

mudança do clima e com menos oportunidades de operacionalizar investimentos necessários para 

aumentar a renda, não só no curto prazo, mas com uma produção resiliente e eficiente, mesmo em face 

às adversidades do clima em médio e longo prazos. As tecnologias adotadas, beneficiaram na grande 

maioria produtores rurais com renda bruta agrícola anual menor ou igual a R$360 mil em propriedades 

com área menor ou igual 4 módulos fiscais (a área dos módulos fiscais varia entre os municípios de 20 a 

100 hectares). 

A quase totalidade dos beneficiários experimentou resultados positivos na implementação das 

tecnologias sustentáveis. Uma pesquisa com mais de 3.400 produtores beneficiados pelo Projeto foi 

conduzida para levantar informações sobre a experiência e resultados. Dos entrevistados, 99% tiveram 

aumento de renda, 98% observaram um aumento de produtividade e 87% notaram melhoria na qualidade 

ambiental das suas propriedades. Quando perguntados sobre suas intenções de manter e/ou expandir a 
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área e implementar também um outro tipo de tecnologia sustentável, mesmo sem qualquer ajuda 

financeira ou técnica adicional, os resultados indicam um nível extremamente alto de adesão, com 99,4% 

pretendendo continuar e/ou aumentar as práticas sustentáveis. O reconhecimento dos benefícios gerados 

através da implementação das tecnologias estimulou uma apropriação pelo produtor no uso das práticas, 

significando que podem continuar a trazer benefícios no longo prazo. 

Com intuito de melhorar capacidade e profissionalismo dos agentes de assistência técnica foram 

realizados sete treinamentos presenciais totalizando 23 turmas e atendendo 172 técnicos do Projeto, de 

outras instituições e estudantes da área. Destaca-se a participação de mulheres, em torno de 45%. Essa 

oferta de capacitação sobre as tecnologias sustentáveis contribui para aumentar a qualificação da mão de 

obra aumentando salários e criando novos empregos. 

 

E. O Projeto Rural Sustentável e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

Além dos objetivos propostos, o Projeto contribuiu para a internalização dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil. Levou sempre em consideração a redução das 

desigualdades que se irradiam na sociedade, consciente das inter-relações entre os ODS e preconizou 

incessantemente a transição para uma matriz produtiva sustentável e resiliente 

Uma análise da coerência das metas do Projeto e dos ODS permitiu identificar que, ao transmitir 

um incentivo financeiro diretamente aos pequenos e médios produtores rurais e fornecer treinamento e 

capacitação sobre práticas agrícolas sustentáveis, contribuiu-se para alcançar principalmente os ODS 1, 

2, 5, 13, 15 e 17. Assim, o alcance do ODS 1–Acabar com a pobreza em todas as suas formas foi 

fomentado pelo aumento da produtividade e renda e da sustentabilidade no longo prazo das propriedades 

beneficiadas. Em relação ao ODS 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável, este foi promovido pelo aumento da segurança alimentar e 

nutricional das famílias rurais em áreas com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além 

disso, as tecnologias promovidas pelo Projeto oferecem o principal caminho para que se possa alimentar 

uma população crescente sem prejudicar os recursos naturais que sustentam os sistemas agropecuários. 

As Oficinas Participativas das Famílias destinadas a incluir mulheres e jovens e fornecer conteúdo 

relevante para a sua atuação e protagonismo no meio rural, contemplaram o ODS 5 – Alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

Os resultados ambientais da implementação de tecnologias agrícolas sustentáveis em um grande 

número de propriedades rurais nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, criou pontes entre produção e 

conservação, alinhado com os ODS 13 e 15: Combater a mudança do clima e seus impactos (ODS 13) e 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável 

as florestas e combater a desertificação (ODS 15). Os recursos naturais e serviços ecossistêmicos 

fornecidos pelos sistemas naturais mantêm todos os sistemas socioeconômicos que sustentam a 

sociedade. Atividades que melhoram o uso dos recursos naturais e diminuem os impactos das atividades 

antropogênicas sobre a biosfera são fundamentais para garantir o alcance de todos os outros ODS. 

Grande destaque deve ser dado ao ODS 17, que trata das Parcerias e Meios de Implementação e 

tem como objetivo fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. Só com a formação de alianças, como o complexo arranjo desse projeto, 

podemos alcançar resultados expressivos e de longo prazo. 
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F. Relação do Projeto Rural Sustentável com o Big Push para a 
Sustentabilidade 

Nas últimas cinco décadas o Brasil passou de um país dependente de importações de alimentos a um dos 

maiores exportadores do mundo. Atualmente o agronegócio responde por aproximadamente 25% do 

PIB, 44% das exportações e 20% do total de empregos gerados no país. Este avanço se baseou num 

grande investimento na ciência agrícola, que levou ao desenvolvimento de novas tecnologias 

promovendo um alto grau de inovação no setor. As tecnologias permitem a intensificação sustentável, ou 

seja, um aumento de produção na mesma área de cultivo, evitando a expansão da fronteira agrícola, além 

da contemplação de uso mais eficiente de insumos para a produção. Um dos grandes desafios é fazer 

com que essas tecnologias cheguem aos produtores que trabalham numa escala menor, pois estes 

representam parcela fundamental da produção de alimentos com impacto na segurança alimentar do 

Brasil. Outro fator de grande preocupação no país, especialmente importante no campo, é a desigualdade 

social. Resolver essas questões é essencial para garantir a sustentabilidade da agricultura brasileira. 

O Projeto teve efeito na dimensão social pois contemplou os produtores rurais de pequeno e 

medio porte que são os mais vulneráveis aos impactos das mudancas climaticas. Tiveram acesso as 

atividades de capacitação, aumentando conhecimento técnico e habilidade para implementar praticas 

agrícolas sustentáveis.  Ao implementar os sistemas diversificados passam a desfrutar de uma produção 

mais resiliente com maior produtividade, levando a estabilidade e aumento de renda. 

A desvinculação da produção agropecuária convencional dos problemas ambientais continua 

sendo um grande desafio, mas iniciativas como o Projeto Rural Sustentável demonstram que é possível. 

O Projeto comprovou que a combinação de esforços por instituições em vários níveis, agindo em 

conjunto com produtores rurais podem trazer grandes mudanças. O caminho para se atingir a redução da 

pobreza rural, a intensificação sustentável da produção e a mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa pode ser percorrido através de parcerias estratégicas, que se justificam pela necessidade de atrair e 

combinar recursos e conhecimentos para abordar assuntos que uma só organização não seria capaz, 

principalmente em um mundo cada mais complexo e dinâmico. 

Avalia-se ainda que o Projeto superou suas metas estabelecidas, obteve alto índice de adesão, 

promoveu o debate e a troca de experiências entre os envolvidos, contribuiu com a formação de redes de 

apoio à implementação de políticas públicas e fortaleceu estruturas e ferramentas voltadas para 

assistência técnica e produção sustentável, entre outras conquistas. Com isso, o Projeto enxerga uma 

oportunidade de ampliação, utilizando as lições aprendidas na execução de sua primeira fase e 

adentrando em sua segunda fase, em dois novos biomas do Brasil, o Cerrado e a Caatinga.  

A fase 2 prevê a implementação de sistemas de ILPF em mais de 2.600 propriedades, com um 

resultado esperado de mais de 200.000 hectares com essa tecnologia implantada. Além disso, preconiza 

a introdução de conceitos mais sofisticados, com o olhar direcionado para a comercialização, para o 

papel do associativismo na gestão e capacitação técnica, ao acesso a mercados e ao crédito para a gestão 

sustentável da propriedade, viabilizando o aumento na renda dos produtores. 

Considera-se que a experiência do Projeto nos biomas Amazônia e Mata Atlântica retrata um case 

de sucesso, podendo ser replicado e expandido de forma massiva no país e em outras regiões de 

características similares com as devidas adequações às peculiaridades de cada local.   

 

G. Conclusões e reflexões 

Um dos desafios principais da transição para um mundo sustentável é atingir a coordenação de políticas, 

programas e instrumentos que levem a uma articulação do conjunto de incentivos e desincentivos 
explícitos e implícitos rumo à sustentabilidade do desenvolvimento. Desde a origem do Projeto, o 

arranjo institucional foi um aspecto chave. Isto possibilitou a execução de uma iniciativa que, além de 

realizar pesquisas que permitam avançar no conhecimento relativo à agricultura de baixa emissão de 
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carbono, abordou, de forma conjunta e integrada, as principais barreiras encontradas na promoção de 

modelos agropecuários mais sustentáveis entre pequenos e médios produtores. 

A experiência da implementação do Projeto permitiu observar de perto sua contribuição e 

alinhamento com instrumentos de política pública. Além do Plano ABC, o Projeto Rural Sustentável 

reforçou o cumprimento do novo Código Florestal nas propriedades participantes. Ao vincular o 

desembolso do incentivo financeiro ao registro formal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), colaborou-

se para o processo de regularização ambiental das propriedades contempladas. 

Em consonância com a agenda nacional e internacional sobre o clima, o Projeto fomentou 

discussões sobre mitigação de gases de efeito estufa e adaptação à mudança do clima, bem como sobre 

as possibilidades de se conciliar preservação de floresta e produção de alimentos por meio da inovação e 

da adoção de novos modelos agrícolas. 

A assistência técnica, em sua qualidade de fator-chave para um desenvolvimento rural 

sustentável, deve continuar sendo aprimorada por meio da capacitação dos técnicos rurais, tal como 

proposto por esta iniciativa. De fato, o desconhecimento inicial de muitos agentes de assistência sobre o 

potencial das tecnologias de baixa emissão de carbono apoiadas pelo Projeto repercutiu nas atividades. A 

necessidade de uma maior e melhor capacitação foi evidenciada. Tais dificuldades foram trabalhadas por 

meio de cursos e tutoriais desenvolvidos no âmbito do Projeto. 

As lições aprendidas podem fomentar discussões sobre outros projetos de desenvolvimento 

sustentável no meio rural, permitindo que os resultados sejam otimizados. Dessa forma, pode-se 

contribuir para a criação de círculos virtuosos entre políticas públicas, trabalho em parcerias nos 

diferentes níveis de governança e esferas institucionais e execução de projetos que contemplam 

crescimento econômico, geração de empregos, desenvolvimento de cadeias produtivas e diminuição do 

impacto ambiental. 

O Projeto Rural Sustentável confirma que o caminho para o setor agropecuário sustentável é 

longo e passa por diversas áreas. O uso de ferramentas que auxiliem nessa evolução é fundamental. Esse 

movimento não pode existir sem a participação e apoio de todos os envolvidos no contexto social. Para 

que mudanças sejam assimiladas e perpetuadas, há que se construir e disseminar conceitos a todos, de 

forma que haja uma ressignificação ancorada no apoio dos envolvidos.  

As transformações do tecido social geradas pelo Projeto, incluindo o empoderamento feminino e a 

inclusão social dos jovens no campo, só poderão ser avaliadas em longo prazo. Porém, os resultados 

apresentados aqui demonstram que a adoção de uma abordagem multi, inter e transdisciplinar de um 

problema complexo tem mostrado resultados positivos já no curto prazo. Espera-se que a experiência 

tenha contribuído para a construção de resultados duráveis que possam ser multiplicados no que se refere 

à adoção de práticas agrícolas sustentáveis entre produtores de pequena a média escala no Brasil. 

Por fim, o Projeto Rural Sustentável contribuiu para impulsionar um meio rural mais justo, com 

mais igualdade, preservação e sustentabilidade. 
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