
Princípios de Implantação

Divulgação: Efetuada pela Embrapa e entidades parcerias, mediante ações de 

transferência de tecnologia, com o objetivo de informar e discutir com os produto-

res alternativas para melhoria da produtividade e rentabilidade dos sistemas de 

produção.

Acordos de cooperação técnica: Celebrados entre a Embrapa e as entidades 

interessadas em participar na divulgação e na formação de multiplicadores.

Implantação: Propriedades que atenderem os requisitos do Programa BPA 

recebem um laudo de implantação da Embrapa e da entidade parceira, o qual 

poderá ser classificado nas categorias bronze, prata ou ouro, de acordo com o 

percentual de itens atendidos.

Pontos de controle que constam na lista de verificação

São compostos por itens, que quando avaliados refletem a situação atual do 
sistema de produção. Esse diagnóstico é utilizado para orientar e nortear as 
melhorias necessárias. São eles:

“CARNE E COURO DE QUALIDADE”

As propriedades que implantarem as Boas Práticas Agropecuárias, 

seguindo as normas do Programa, serão candidatas a:

Laudo de implantação: Atesta que a propriedade rural está em conformidade 

com os critérios do Programa BPA.

Certificação: Quando de interesse da cadeia produtiva e representar ganhos 

para o produtor, o laudo emitido pela Embrapa poderá auxiliar na obtenção de 

certificados de qualidade, emitidos por organismos independentes e credencia-

dos pelo Inmetro.

Programa Nacional de Fomento às Boas Práticas Agropecuárias - PRÓ-

BPA: Instituído pela Portaria Interministerial MAPA/MMA/MTE n. 36/2011, o 

PRÓ-BPA tem o objetivo de desenvolver e promover a inclusão das Boas Práticas 

Agropecuárias nas propriedades rurais das diversas cadeias pecuárias do país.

“BASE PARA IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO”

“PECUÁRIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA” 

Objetivo Geral do Programa BPA

Contribuir para o aumento  da competitividade da bovinocultura de corte,  

mediante a incorporação de tecnologias que viabilizem as boas práticas em cada 

sistema de produção.

Vantagens para o setor produtivo

Redução de riscos de ações trabalhistas, ambientais e dos custos de produção, 

melhoria da produtividade e da rentabilidade, facilitando o acesso a mercados 

que valorizam alimentos seguros provenientes de cadeias produtivas economi-

camente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas.

Benefícios para as entidades parceiras

Racionalização de recursos humanos e financeiros para que possam direcionar, 

de forma eficaz, ações de geração e ou transferência de tecnologia para o 

fortalecimento da cadeia produtiva da pecuária de corte.

“Boas Práticas Agropecuárias - Bovinos de Corte”

É um conjunto de normas e procedimentos a serem adotados pelos produtores  

rurais, de forma voluntária, para tornar os sistemas de produção mais rentáveis e 

competitivos, assegurando a oferta de alimentos seguros provenientes de 

sistemas de produção sustentáveis.

Ø

Ø Função social do imóvel rural

Ø Gestão de recursos humanos

Ø Gestão Ambiental

Ø Instalações rurais

Ø Bem-estar animal

 Gerenciamento da propriedade Ø Manejo pré-abate

Ø Manejo de pastagens

Ø Suplementação alimentar

Ø Identificação animal

Ø Controle sanitário

Ø Manejo reprodutivo

Boas Práticas Agropecuárias

BOVINOS
DE CORTE



Benefícios do Programa BPA

• 

• Transferência de informações e tecnologias facilitando a tomada de decisões;

• Redução das perdas pelo mau uso dos recursos disponíveis;

• Redução dos riscos de ações trabalhistas e ambientais;

• Melhoria da qualidade do produto e da sustentabilidade dos sistemas de produção;

• Sinergia com o Programa Agricultura de Baixo Carbono–ABC, que inclui o 

Programa Integração-Lavoura-Pecuária-Florestas - iLPF, e o Sistema de Plantio 

Direto -SPD. 

• Contribui para a redução da emissão dos gases de efeito estufa (GEE), mediante a 

redução da idade de abate, qualidade das pastagens e práticas conservacionistas;

• Estratégia de marketing para facilitar o acesso a mercados diferenciados;

• Comunicar de forma clara e eficaz ao mercado consumidor, que produzimos carne 

de qualidade e que crescemos de forma sustentável.

Identificação e orientação sobre os pontos que necessitam de melhorias;

“BOM PARA O BRASIL.

MELHOR PARA VOCÊ PRODUTOR RURAL”

“Compromisso com a qualidade 

do produto e a sustentabilidade

dos sistemas de produção”
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