
07/09/2013 14h15 - Atualizado em 07/09/2013 14h15 

Produtor do PA é o primeiro do Norte 
a receber atestado de boas práticas 
 
Após ser reconhecido zona livre da aftosa, agropecuária é reconhecida. 
Fazenda em Paragominas foca no bem-estar animal e manejo. 
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Na Fazenda Bonita, bem-estar animal e manejo nas pastagens são práticas adotadas. (Foto: Divulgação) 

Após o Pará ser considerado como zona livre da aftosa, a agropecuária local ganha mais um 

reconhecimento: tem o primeiro produtor da região Norte a receber o atestado de Boas 

Práticas Agropecuárias (BPA), conferido pela Embrapa. Miguel Scaramussa, da Fazenda Bonita, 

emParagominas, foi contemplado na categoria ouro por cumprir, em sua totalidade, os 125 

itens exigidos. 

Há 12 anos trabalhando com melhoramento genético das raças Nelore e Nelore Mocho, o 

produtor implantou uma gestão com foco em práticas que visam o bem-estar animal, manejo 

das pastagens e outras ações de sustentabilidade na produção. “Eu já realizava muitas 

atividades na linha do BPA. Além dos cuidados com a produção em si, busquei implementar a 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/paragominas.html


cultura de uma empresa, cumprir as leis trabalhistas, exigir o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s) para os colaboradores, por exemplo”, conta Miguel. 

O produtor também é um dos idealizadores do projeto Pecuária Verde, projeto de pecuária 

sustentável que incentiva a intensificação das pastagens e bem-estar animal. “Fui tomando 

conhecimento e implementando, aprendi como armazenar o defensivo agrícola e que ele deve 

ficar a 150 metros da casa do colaborador. Foi um conjunto de ações que permitiu esse 

atestado na categoria ouro”, afirma ainda o produtor. 

Boas práticas agropecuárias 

O programa Boas Práticas Agropecuárias existe há cinco anos e é realizado em todas as regiões 

do país. De acordo com a Embrapa, o foco do trabalho é a busca por melhorias na 

rentabilidade, redução de custos ao produtor e maior produtividade, além de atenção às 

questões trabalhistas. 

No total, são 21 fazendas inscritas do BPA no Pará e a maioria delas estão em Paragominas e 

São Félix do Xingu. De dez fazendas inscritas em Paragominas, seis delas fazem parte do projeto 

Pecuária Verde. Segundo a Embrapa, os outros nove produtores receberão o atestado até o 

final do ano. 
 

Link: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/09/produtor-do-pa-e-o-primeiro-do-norte-

receber-atestado-de-boas-praticas.html 


