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Trabalhar cada vez melhor para construir o futuro 
 

Trabalhar com satisfação, fazer bons negócios, garantir o sustento 
e o desenvolvimento da família, ter um bom relacionamento com a 
comunidade e preservar o meio ambiente. Estas são preocupações muito 
importantes para todos os agricultores familiares. Mas não são coisas 
simples de conquistar, não é?  

Agir no presente sem perder de vista o futuro. Ser sustentável é 
quando buscamos o crescimento econômico, com o desenvolvimento 
humano e a proteção do meio ambiente. 

Tanto os compradores, como os financiadores de soja estão 
começando a cobrar que os produtores trabalhem cada vez mais atentos à 
proteção da natureza, às boas relações sociais e ao cumprimento da 
legislação.  

No dia-a-dia é possível ver a importância de ter uma produção 
sustentável. Por exemplo, zelar pela qualidade da água que é consumida 
na propriedade; planejar construções e reformas; discutir as decisões em 
família. Mesmo quando você usa lenha para cozinhar e madeira para 
fabricar ferramentas como cabos de enxadas e machados, é preciso tomar 
alguns cuidados. 

Como a ideia e a prática de sustentabilidade ainda são novas para 
os agricultores familiares, preparamos este Guia. Aqui, você conhecerá os 
passos necessários para que a sua produção seja sustentável. Poderá 
avaliar os caminhos já trilhados e o que ainda falta para a sua propriedade 
ser mais eficiente. 

Com este Guia, você vai saber o que já tem e o que ainda falta 
fazer para que sua propriedade tenha bom acesso aos mercados e a sua 
família conte com uma fonte de renda duradoura. Também vai ver como é 
possível à comunidade se desenvolver em conjunto, com dignidade e 
qualidade de vida. 

Ao terminar esta auto-avaliação, você receberá um relatório que 
permitirá comparar a sua propriedade com outras no Brasil e no mundo. 
Esse relatório também vai sugerir orientações de melhor planejamento da 
sua produção de soja de acordo com a legislação e os padrões 
internacionais.   

 
As suas respostas não serão divulgadas para ninguém sem a sua 

autorização. Também nunca serão utilizadas para avaliar o financiamento 
ou a compra da sua produção.  

 
As perguntas podem ser respondidas por toda a família. Com a 

família unida será possível pensar melhor como está a propriedade e 
descobrir o que é preciso para melhorar a produção e as condições de vida 
de todos. 
 

Se você tiver alguma dificuldade para entender as perguntas, pode 
pedir ajuda de quem você confia: um parente, amigo, vizinho ou técnico. 

 
Esperamos que este Guia ajude a sua produção a ficar cada vez 

melhor para que sua família tenha um grande futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

So l ida ridad B ra si l
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I. Começo de conversa - 
   algumas informações gerais

A. Localização da propriedade

a.1 Estado:

a.2 Município:

a.3 Comunidade:

a.4 Assentamento:

a.5 Cooperativa:

a.6 Empresa

B. Vamos detalhar um pouco mais?

b.1 Quantas pessoas tem a minha família?

b.2 Qual minha escolaridade?

Organização: GEBANA BRASIL e COOPAFI

Capanema

Marmeleiro

Coronel Vivida

Região

Região

Região

3



b.3 Quais são as minhas principais
 atividades produtivas. 

 Por ordem de importância - 1°,2°...

b.4 Sou proprietário, assentado ou arrendatário?

b.5 Tenho DAP?             Sim                 Não

b.6 Qual é a minha área própria cultivada?                ha

b.7 Tenho área arrendada? Quanto?

b.3.1 Grãos/ (Soja-trigo-milho)

b.3.2 Frango ou Suíno

b.3.3 Leite

b.3.4 Algodão

b.3.5 Agroindústria

b.3.6 Atividade não agrícola (oficina,
         artesanato, fábrica, turismo)

Outra
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C. Outros detalhes da minha produção de soja.

                                                                                                     SIM             NÃO

c.1 Uso soja convencional

c.2 Uso soja transgênica

c.3 Uso soja orgânica

c.4 Faço plantio direto

c.5 Área própria com soja

c.6 Área arrendada com soja

c.7 Área de soja irrigada

c.8 Área com plantio direto

c.9 Produtividade soja (sacas/ha) última safra

c.10 Sou produtor de soja há                anos
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D.   Informações Complementares / Croqui da Propriedade.
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II.  Vamos falar sobre negócios

         A força e a capacidade econômica da 
propriedade são alguns dos fatores que 
garantem continuidade da produção familiar ao 
longo  de muitos anos. Para que a produção de 
soja seja um bom negócio,  é necessário: 1°Que 
o uso da terra esteja regularizada; 2° que o 
produtor tenha um bom controle dos custos da 
produção; 3° que desenvolva uma boa estratégia 
de comercialização e; 4° que organize a situação 
financeira da propriedade. Além disso, o uso de 
tecnologias corretas faz com que a propriedade 
tenha mais capacidade de ampliar a 
produtividade e usar de forma cada vez mais 
eficiente os seus recursos.
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SIM            NÃO

Indicador 1 – O preço da soja está bom?

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

1.1 Eu sempre acompanho os preços da saca.

1.2 Antes de vender, eu pesquiso quem está pagando o melhor preço.

1.3 Eu vendo uma parte para investir na propriedade ou para fazer a manutenção das máquinas.

1.4 Eu vendo uma parte antecipada para pagar o banco.

1.5 Eu armazeno parte da soja para aguardar melhor preço.

1.6 Eu comercializo em grupo para poder negociar preço melhor e reduzir o custo de transporte.

1.7 Deixo parte da produção de soja depositada na cooperativa ou empresa e aguardo o melhor momento de comercializar.

1.8 Eu faço operações de mercado futuro da produção. Venda antecipada?

Sempre vendo a produção 
de soja para o mesmo 
comprador, independente
do preço que é pago.

Antes de vender, vejo 
q u a i s  c o m p r a d o r e s  
oferecem o melhor preço e 
as melhores condições.

Faço planejamento das 
vendas de cada safra e 
conheço o mercado local. 
Sempre faço pesquisas 
sobre quem oferece as 
melhores condições e 
defino para quem e qual o 
me lhor  momento  de  
vender.

Planejo minhas vendas em 
longo prazo. Levo em 
consideração as variáveis 
c o m o :  p r e ç o ,  
produtividade e custos de 
produção. Faço contratos 
de venda futura para evitar 
grandes mudanças de 
mercado.
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Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

SIM            NÃO

Indicador 2 - Pensando no futuro

.

2.1 Eu fiz correção de solo para a produção de soja nos últimos 3 anos.

2.2 Eu comprei maquinas para a produção de soja nos últimos 5 anos.

2.3 Eu fiz uma nova construção para a produção de soja nos últimos 5 anos.

2.4 Eu tenho uma lista dos investimentos necessários na propriedade, mas não sei quando e como vou fazer.

2.5 Eu tenho planos de produção e investimentos a serem realizados nos próximos 5 anos.

2.6 Eu tenho um mapa ou CROQUI da propriedade com o planejamento de onde está localizada cada atividade produtiva.

2.7 Eu tenho um plano de investimentos com base numa análise dos custos e receitas para os próximos 5 anos.

Planejo apenas o que vou 
plantar a cada safra. Não 
faço planos para mais de 
um ano e não faço 
i n v e s t i m e n t o s  d e
longo prazo há muitos 
anos.

Estou pensando em fazer 
i n v e s t i m e n t o s  n a  
propriedade, mas não sei 
quando e nem como vou 
fazer esses investimentos.

Tenho um planejamento 
do que vou investir nos 
próximos anos, mas ainda 
não fiz os cálculos dos 
custos e dos resultados 
dos investimentos.

Tenho um planejamento 
d e t a l h a d o  d o s
investimentos que vou 
realizar nos próximos 
anos, inclusive com uma 
analise econômica dos 
cus tos  e  resu l tados  
desses investimentos.
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Indicador 3 – Estou preparado para as exigências legais?

 3.1a - Sou Proprietário? SIM            NÃO

 Responder somente se for proprietário.

* Georeferenciamento é uma descrição do imóvel rural, com as informações topográficas e localização realizado por um profissional
especializado e apresentado para o INCRA.

SIM            NÃO

3.2a Eu tenho contrato ,escritura de compra e venda da propriedade em meu nome.

3.3a Eu tenho documento de concessão de uso da terra fornecido pelo Governo Federal (INCRA) governo

do estado ou do município ou outro órgão.

3.4a Eu tenho a escritura da propriedade registrada em cartório.

3.5a Eu tenho o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo Incra atualizado.

3.6a Faço a declaração o Imposto Territorial Rural (ITR) todos os anos.

3.7a Eu tenho o mapa georreferenciado da propriedade.

3.8a Os documentos da minha propriedade estão guardados de forma organizada.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Sou proprietário, mas não tenho 
documentos para comprovar.

T e n h o  d o c u m e n t o  d a  
propriedade, mas não tenho o 
cadastro do INCRA e ITR 
atualizado.

Minha terra está regularizada no 
I N C R A e  I T R ,  t e n h o  a  
documentação completa da 
propriedade.

Minha terra está regularizada no 
I N C R A e  I T R ,  t e n h o  a  
documentação completa. Além 
disso, a minha propriedade está 
georeferenciada*.
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SIM            NÃO

 3.1b - Sou Assentado? SIM            NÃO

 Responder somente se for assentado.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Comprei o lote de um 
assentado, mas não tenho 
d o c u m e n t o  d a  
propriedade em meu 
nome.

Sou assentado de reforma
agrária, mas não tenho
documento do meu lote.

Tenho o contrato de 
concessão de uso do meu 
lote que garante o meu 
direito provisório à terra e o 
acesso à crédito.

Tenho o título de domínio 
definitivo do meu lote.

3.2b Eu sou assentado, mas ainda não tenho documentação do lote.

3.3b Eu estou pagando as parcelas do título.

3.4b Eu tenho o contrato de concessão de uso do lote.

3.5b Eu tenho o título de domínio definitivo do lote.

11



 3.1c - Sou Arrendatário?

 Responder somente se for Arrendatário.

SIM            NÃO

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Tenho um acordo verbal com o
proprietário da terra.

Tenho contrato informal de
a r r e n d a m e n t o  s e m  
reconhecimento de firma e 
sem registro no cartório.

T e n h o  c o n t r a t o  d e  
a r r e n d a m e n t o  c o m  
reconhecimento de firma e 
registro em cartório.

T e n h o  c o n t r a t o  d e  
arrendamento registrado em 
cartório, reconhecido no
b a n c o  e  r e v i s a d o  p o r  
advogado, próprio ou do 
sindicato ou cooperativa

SIM            NÃO

3.2c Tenho contrato de arrendamento, mas não está registrado em cartório.

3.3c Meu contrato de arrendamento está registrado em cartório.

3.4c Já tive dificuldade de financiamento devido à falta documentação da terra.

3.5c Meu contrato de arrendamento foi apresentado no banco e aceito para acessar financiamento.

3.6c Meu contrato foi formulado ou revisado por um advogado.
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SIM            NÃO

Estágio1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Não faço nenhum controle 
dos custos da produção de 
soja.

Faço anotações simples    
(em um caderno) das 
despesas e receitas da 
propriedade, sem separar 
as atividades.

Faço o calculo do meu 
custo de produção da saca 
de soja.

Faço a contabil idade 
detalhada da produção. 
Sei o custo exato da saca 
de soja, incluindo as 
despesas com mão de 
obra.

Indicador 4 - Organização da Papelada.

4.1 Eu guardo as notas fiscais e recibos das despesas dos insumos, sementes, combustível etc.

4.2 Eu faço o registro de todas as despesas da propriedade.

4.3 Eu sempre uso a nota fiscal de produtor rural.

4.4 Eu tenho um controle por escrito das datas de vencimento das parcelas de financiamento e das contas a serem pagas.

4.5 Eu faço registro do consumo de combustíveis das máquinas utilizadas para plantio, pulverização,

colheita e transporte.Faço o registro a quantidade de insumos que utilizo ( Fertilizantes,inseticidas,fungicidas e herbicidas)

4.6 No início da safra, eu faço uma previsão das despesas que vou ter com a produção da soja.

4.7 Eu já fiz treinamento de gestão e contabilidade de atividades agrícolas.
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SIM            NÃO

Indicador 5 - A tal da certificação*

* Trata se do processo de obter um reconhecimento formal de qualidade(s) de um produto ou produção, parra isso é necessário a averiguação de
uma certificadora que fornecera um certificado.

5.1 Eu tenho certificação de soja não transgênica.

5.2 Eu tenho certificação de soja orgânica.

5.3 Eu tenho certificação de comércio justo da soja.

5.4 Eu tenho outro tipo de certificação de soja.

5.5 Eu conheço produtores que têm soja certificada.

5.6 Participei de reuniões sobre certificação.

5.7 Eu já fiz treinamento sobre certificação de soja.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

N ã o  s e i  o  q u e  é  
certificação.

Eu gostaria de certificar a 
minha soja, mas não sei 
como fazer.

O sindicato, a cooperativa, 
a  a s s o c i a ç ã o  o u  a  
empresa compradora me 
informou que é bom fazer 
certificação. Fiz como foi 
recomendado.

Analisei as diferentes 
certificações existentes. 
Escolhi a que melhor 
corresponde aos meus 
interesses e às minhas 
condições.*.
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Minha situação financeira é
muito difícil. Não consigo
pagar as contas, que estão
atrasadas. Também não
c o n s i g o  m a i s  f a z e r  
financiamento.

Minha situação financeira é
difícil. Consigo pagar os
empréstimos e contas, mas
sempre com muita dificuldade.

Minha situação financeira é 
estável.
Todos os anos eu pago os 
empréstimos e contas, mas 
sobra pouco dinheiro.

Minha situação financeira é 
boa.
Sempre pago as minhas 
contas com facilidade e ainda 
sobra dinheiro para investir em 
novas construções máquinas e 
equipamentos.

SIM            NÃO

Indicador 6 - Como está o dinheiro?

6.1 Eu faço financiamento bancário para custeio e investimento da produção de soja.

6.2 Eu faço pré-financiamento na empresa ou cooperativa para a produção de soja.

6.3 Estou conseguindo pagar todos os financiamentos de custeio e investimentos.

6.4 Não estou mais conseguindo pagar as minhas contas.

6.5 Eu tenho uma poupança em dinheiro para investir no futuro.

6.6 Eu tenho uma poupança em dinheiro ou produtos (Soja) e animais para as incertezas.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4
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Não recebo assistência técnica. 
Também não tenho conhecimento
das técnicas mais modernas de 
produção.

Recebo assistência técnica apenas 
quando faço financiamento no banco, na
cooperativa ou na empresa.
O técnico me orienta apenas sobre
como utilizar o financiamento.

R e c e b o  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  
independente de financiamento. O 
técnico ajuda a planejar a propriedade e
sempre recomenda técnicas novas para
melhorar a minha produção.

Tenho parcerias com órgãos de 
pesquisa (Embrapa, Universidade ou 
ONG) e ajudo a desenvolver novas 
tecnologias para a produção de soja.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Indicador 7 - Orientações dos técnicos.

SIM            NÃO

7.1 Eu recebo assistência técnica do banco.

7.2 Eu recebo assistência técnica da EMATER.

7.3 Eu recebo assistência técnica da cooperativa ou empresa que comercializo minha produção de soja.

7.4 Eu recebo assistência técnica da empresa que vende semente, fertilizante ou agroquímico.

7.5 Eu pago para ter uma assistência técnica particular.

7.6 A assistência técnica ajuda só na produção de soja.

7.7 A assistência técnica ajuda na organização e planejamento de toda a propriedade.

7.8 Eu recebo visitas de outros produtores na minha propriedade para conhecer as novas técnicas que estou
       desenvolvendo.

7.9 Eu organizo dias de campo na minha propriedade para que outros produtores conheçam minhas
      tecnologias de produção.
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Estou produzindo soja a muitos anos e 
tenho dificuldades para adotar novas
tecnologias.

Eu uso as tecnologias que posso pagar, 
mesmo que não sejam as melhores.

Eu uso as tecnologias que são 
recomendadas pelos técnicos e pelas 
empresas.

Minha propriedade é considerada 
modelo no uso de tecnologias de 
produção de soja, que reduzem o custo 
e aumentam a produtividade.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

SIM            NÃO

Indicador 8 – Modernização e tecnologia.

*  MIP, Exemplo: Utilização de tecnologias que preservam os inimigos naturais das pragas.
** MIC, Exemplo: Realizar rotação de culturas, utilizar plantas que causam efeito alelopático, ou ainda plantas melhoradoras da fertilidade do solo.

8.1 Eu compro todos os insumos que são recomendados pela assistência técnica.

8.2 Eu aplico todas as técnicas que são recomendadas pela assistência técnica.

8.3 Eu monitoro a produtividade de cada parcela de soja todos os anos e analiso porque aumentou ou diminuiu.

8.4 Eu uso as tecnologias que geram boa produtividade e que são de baixo custo.

8.5 Eu só uso novas tecnologias depois que elas foram testadas por outros produtores.

8.6 Eu sempre faço testes de novas tecnologias.

8.7 Eu faço plano de Manejo Integrado de Pragas (MIP)*

8.8 Eu faço Manejo Integrado de Cultivo (MIC).**

8.9 Eu faço controle biológico no cultivo da soja.

8.10 Eu troco as ferramentas, máquinas, equipamentos, utilizados na produção de acordo com a vida útil deles.

8.11 Eu busco equipamentos e máquinas mais modernos para aumentar a produtividade da soja.

8.12 Eu uso as melhores sementes que têm no mercado.
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SIM            NÃO

Indicador 9 - Incentivo para cuidar da natureza.

* O Carbono é um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento Global( Efeito Estufa) as florestas naturais ou cultivadas tem a capacidade absorver este gás
 (seqüestro de Carbono).Portanto proprietários de áreas de florestas podem desenvolver projetos para comercializar o volume de carbono retido em sua florestas.

* Podemos reduzir as emissões de Carbono evitando a contaminação da água do solo e do ar,diminuindo o uso de agroquímicos ,evitando desmatamentos e queimadas.Estas
praticas podem ser certificadas como um produtor que esta reduzindo a emissão de gases que causam o efeito estufa ,estes certificados podem ser comercializados.

Nunca  ouv i  f a l a r  em 
incentivos econômicos para 
projetos ambientais.

Já fui informado que existem 
incentivos econômicos para 
projetos ambientais, mas 
não tenho conhecimento 
sobre como fazer.

Estou preparando uma 
proposta para receber 
recursos para projetos 
ambientais.

R e c e b o  r e c u r s o s  
e c o n ô m i c o s  p a r a  
preservação ambiental.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

9.1 Eu recebo pagamento de credito de carbono* para preservação ou recuperação de floresta.

9.2 Eu recebo pagamento de credito de carbono por usar biodigestores.

9.3 Eu recebo pagamentos para preservação de recursos ambientais. (Florestas, água)

9.4 Eu já participei de curso sobre credito de carbono ou pagamento por serviços ambientais.

9.5 Eu já recebi orientação técnica sobre projetos de credito de carbono ou pagamento por serviços ambientais.

9.6 Eu tenho biodigestores e uso para a produção de biogás, aplicado na produção rural que servem 
para aquecimento de instalações e de estufas de produção vegetal (mudas e hortaliças).

9.7 Eu faço economia de energia nos equipamentos utilizados na produção de soja.

9.8 Eu faço plantio direto, aproveitando os restos da cultura anterior sobre a terra o que ajuda na preservação 
da matéria orgânica no solo.

9.9 Eu faço reflorestamento com espécies nativas, porque a perda das florestas não só aumenta as emissões
de gases de efeito estufa, como também prejudica o ciclo das águas e a manutenção da biodiversidade.
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SIM            NÃO

Indicador 10 - Uso de sementes, fertilizantes e agroquímicos.

Uso os insumos mais barato e da 
forma que eu acho que é o melhor 
para a produção de soja.

Uso o tipo e a quantidade de 
insumos que considero mais 
adequadas para a produção, para 
o meio ambiente e para a 
segurança de quem trabalha.

U s o  i n s u m o s  d e  f o r m a  
r e s p o n s á v e l  e  r a c i o n a l .
Faço cálculos e analises para 
garantir que não provoquem 
danos ao meio ambiente, à 
saúde, para que sejam eficientes 
e para controlar os custos de 
produção.

Tenho planos para reduzir o uso 
de insumos sem reduzir a 
produtividade da produção de 
soja.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

10.1 Eu uso fertilizantes na produção de soja todos os anos.

10.2 Eu uso agroquímicos na produção de soja todos os anos.

10.3 Quando eu uso fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas e sementes, sigo as recomendações profissionais.

10.4 Eu tenho um plano para reduzir o uso de agroquímicos.

10.5 Eu compro agroquímicos sempre de acordo com o receituário agronômico.

10.7 Eu uso sementes próprias para plantio de soja.

10.8 Eu uso semente de soja legalmente reconhecida.

10.9 Eu utilizo adubos orgânicos existentes na propriedade.

10.10 Utilizo inseticidas naturais existentes em minha propriedade.
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III.  Vamos falar sobre a família 
      e a comunidade

      A sustentabilidade social da propriedade é a 
garantia do equilíbrio entre o fortalecimento da 
produção e a melhoria continua da qualidade de vida 
da família. Uma vida saudável, com a participação de 
todos os membros da  família no planejamento e nas 
decisões é fundamental para  continuidade da 
atividade produtiva ao longo dos anos. A forma de 
gestão do trabalho familiar e do trabalho contratado, 
a garantia da saúde e segurança no trabalho e as 
relações com as comunidades são muito importantes 
para a sustentabilidade na produção de soja.
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SIM            NÃO

Indicador 11 - Estamos felizes com a soja?

11.1 Estamos reduzindo a área de produção de soja.

11.2 Meus filhos estão estudando para melhorar a produção de soja.

11.3 Se tiver condições eu e minha família vamos comprar mais terra para que meus filhos sejam também produtores de soja.

11.4 Estou investindo em mais terras para ampliar a produção de soja.

11.5 Estou investindo em tecnologia para ampliar a produção de soja.

11.6 Estou investindo em outras atividades para diversificar a produção.

11.7 Meus filhos estão estudando para trabalhar em outras atividades e não sei quem vai tocar produção.

A produção de soja não é um 
bom negócio. Estamos 
planejando mudar para outra 
atividade.

A produção de soja é boa 
quando o preço é bom. Mas 
se o preço ficar baixo por 
muito tempo vamos mudar
para outra atividade.

Eu e minha família estamos 
satisfeitos com a produção 
de soja. Temos planos de 
continuar produzindo por 
muito tempo.

A produção de soja é um 
bom negócio. Vou continuar 
investindo na atividade nos 
próximos anos

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4
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Indicador 12 - Educação e trabalho

Indicador 13 - Participação nas decisões

SIM            NÃO
12.1 Minha família já fez curso sobre a produção de soja.

12.3 Meus filhos ajudam na produção da soja.

12.4 Os filhos que ajudam na produção de soja têm mais de 16 anos.

12.5 Os filhos com menos de 16 anos estão na escola.

Toda a minha família ajuda
na produção da soja. Meus
filhos não têm tempo para
estudar.

Toda a minha família ajuda na 
produção. Os meus fi lhos 
estudam e ajudam apenas para 
aprender a produzir.

A prioridade dos meus filhos é 
estudar e ajudam na produção 
quando podem.

Meus filhos estudam e se 
qualificam para que no futuro 
sejam bons produtores.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Tomo todas as decisões
sozinho.

A minha família participa e dá
sugestões quando pode.

A minha família participa das 
decisões sobre
a produção.

O planejamento da produção é 
discutido por toda a
família.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

SIM            NÃO
13.1 Fazemos reuniões de família para avaliar e planejar a produção de soja.

13.2 Toda a minha família participa das decisões sobre o planejamento da propriedade (o que, quando e como vai ser produzido).
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SIM            NÃO

Indicador 14 - Cuidados com a saúde e segurança.

14.1 Meus familiares sempre usam equipamentos de proteção individuais durante a aplicação de agrotóxicos.

14.2 Quando utilizo agroquímicos, eu identifico a área onde aaplicação foi realizada, para evitar o acesso de pessoas.

14.3 Quando utilizo agroquímicos identifico o equipamento que foi utilizado

14.4 Eu sempre oriento meus familiares a trabalhar de forma segura.

14.5 Eu e meus familiares já fizemos treinamentos em saúde e segurança no trabalho.

14.6 Eu tenho plano de saúde para meus familiares.

Meus familiares sabem se 
cuidar e não preciso me 
preocupar.

Tenho a lguns  cu idados  
s i m p l e s  p a r a  e v i t a r  
intoxicações meus  familiares.

Minha produção desoja tem as  
condições para que meus 
familiares tenham saúde e 
segurança.

Eu e minha família somos 
treinadas em segurança do 
trabalho e tenho plano de
saúde para a família.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

23



SIM            NÃO

Indicador 15 - Vida em comunidade .

15.1 Eu tenho um bom relacionamento com a comunidade.

15.2 Eu participo de associações ou outros grupos comunitários.

15.3 Eu participo de projetos de desenvolvimento da minha comunidade.

15.4 Eu participo de projetos da comunidade para melhorar a produção de soja de toda a comunidade 
(capacitação, assistência técnica, uso coletivo de maquinas e serviços, projetos de conservação etc.)

15.5 Eu tenho problemas de conflitos de terra com grupos indígenas, quilombolas ou posseiros.

15.6 Meus vizinhos já reclamaram de problemas causados pela minha propriedade (deriva de 
pulverização, contaminação com transgênicos, fogo, etc.).

15.7 Eu tomo todas as providências para evitar que a sua produção interfira na produção das
áreas vizinhas que tenham soja orgânica ou soja não transgênica.

Tenho conflitos com meus 
vizinhos (ou com posseiros ou 
com índios).

Não participo da comunidade e 
tenho pouca relação com os 
meus vizinhos.

Tenho bom relacionamento 
com a comunidade e participo 
de at iv idades sociais e 
religiosas.

Trabalho para que todos se 
desenvolvam em conjunto. 
Part ic ipo at ivamente de 
projetos da comunidade e
sempre evito que minhas 
atividades prejudiquem meus 
vizinhos.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4
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Indicador 16 - Participação em organizações (sindicatos, 
associações, cooperativas, ONGs

16.1 Sou associado a uma associação de produtores.

16.2 Sou associado ao sindicato dos trabalhadores na Agricultura Familiar (Trabalhadores Rurais)

16.3 Sou associado a uma cooperativa de credito.

16.4 Faço parte de uma ONG que trabalha com agricultores familiares.

16.5 Eu participo de reuniões promovidas pelas organizações da região.

16.6 Eu participo de projetos das organizações da região.

16.7 Eu tenho atividade econômica com a associação, cooperativa ou outra organização.

16.8 Eu sou líder (ou dirigente ) de uma organização de agricultores familiares.

SIM            NÃO

Não participo de nenhuma 
organização.

Sou associado a uma ou mais
organ izações,  mas não 
participo muito de reuniões e 
atividades das organizações.

Sou associado, participo 
sempre de reuniões e de 
projetos promovidos pelas 
organizações.

Sou líder (ou dirigente) de
organizações da Agricultura 
Familiar 

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4
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IV.  Vamos falar sobre a produção
e os cuidados com o meio ambiente?

    As boas práticas ambientais na propriedade são 
fundamentais para que os recursos naturais necessários 
à produção sejam preservados. Isso garante uma 
produção estável, de baixo custo e por um longo tempo. 
As práticas mais eficientes e consistentes também são 
importantes para reduzir os impactos da produção sobre o 
meio ambiente e o clima, ajudando no desenvolvimento 
de toda a comunidade.
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SIM            

Indicador 17 - Cuidados com os resíduos e lixo

17.1. Faço a devolução aos fornecedores ou outro tipo de organização, dos materiais como: 
Baterias velhas, pneus, óleo queimado óleo diesel sujo. Para que sejam reciclados. 
Não sendo isso possível tenho local adequado para descarte destes materiais.

17.2. Na minha propriedade tenho um sistema de separação do lixo separado em orgânico, 
seco, metais com identificação bem visível.

17.3. Minha propriedade tem estruturas para conter derramamento de óleo de motor.

17.4. Eu faço reciclagem de produtos utilizados na produção de soja.

17.5. Eu pratico a política dos 3 Rs: Reciclar; Reaproveitar; Reutilizar.

17.6. Eu conheço as orientações da política estadual e municipal de
manejo de resíduos e aplico na minha propriedade.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Não tenho qualquer plano 
ou prática sistemática de 
manejo de resíduos: 
v e n e n o s  o u  o u t r o s  
poluentes.

Eu faço a reutilização ou 
r e c i c l a g e m  d e
materiais e equipamentos 
onde é possível.

Eu sempre trabalho para 
reduzir a poluição de 
resíduos de produção. Na 
minha propriedade eles 
são manejados de forma 
responsável.

Eu tenho um Plano de 
Controle de Resíduos  
para todas as áreas da 
propriedade. Também  
faço reaproveitamento de 
resíduos.

NÃO
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Indicador 18 - Uso do fogo.

Responder somente se existir a pratica de fazer queimadas.

SIM            NÃO

18.1 Faço queimada na minha lavoura.

18.2 A legislação estadual (ou municipal) permite a realização de queimadas.

18.3 Uso técnicas de controle de queimada na minha propriedade apoiadas na utilização de 
equipamentos e mão-de-obra.

18.4 Faço queimadas através da organização e delimitação dos resíduos de vegetação, de
forma a controlar a ação do fogo.

18.5 Faço o reconhecimento da área e avalio o material a ser queimado.

18.6 Quando faço queimadas controladas comunico aos vizinhos com indicação da data, 
hora do início e do local onde será realizada a queima.

18.7 Eu faço queimadas em dia e horário apropriado, evito os períodos de muito calor e 
respeito às condições dos ventos predominantes no momento da operação.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Faço queimadas para limpezada 
área de cultivo e não observo as 
exigências legais ou para o risco 
de acidentes na propriedade.

Faço queimadas controladas, 
apenas para descarte dos 
resíduos, inclusive para produção 
de carvão e secagem de cultivo.

Faço queimadas como fator de 
produção e manejo em atividades 
agropastor is  ou f lorestais 
em áreas com limites físicos 
previamente definidos.

Não faço queimada em nenhum 
local da minha propriedade, seja 
para descarte de resíduos ou 
sobras de safra, ou mesmo para 
tirar a vegetação.
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SIM            NÃO

Indicador 19 - Expansão do cultivo da soja.

SIM            NÃO
19.1 Realizei a expansão do cultivo de soja em novas áreas nos últimos cinco anos

19.2 Pretendo expandir a produção de soja em novas ares nos próximos

19.3 Tenho estudos ou mapas disponíveis das áreas prioritárias para conservação ou recuperação.

19.4 Faço expansão do cultivo orientado por mapas oficiais de uso da terra, tais como zoneamento 
        ecológico-econômico. A expansão só ocorre em áreas designadas pelo zoneamento.

19.5 Eu removi a vegetação nativa para plantio de soja em área considerada de alto valor de conservação.

19.6 Eu faço a expansão do cultivo da soja, em razão da diminuição das colheitas nas áreas tradicionais, 
        como conseqüência das secas e mudanças no regime de chuvas.

18.8 Eu evito fazer queimadas na propriedade em razão do risco de propagação do fogo. 

18.9 Utilizo equipamentos apropriados para manejo de resíduos e sobras descartadas da safra.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Quando amplio a área de 
produção de soja escolho as 
melhores terras, mesmo que 
tenha que abrir mais áreas de 
vegetação nativa.

Se eu tiver que abrir mais 
vegetação nativa, sempre faço 
com licença ambiental.

Se tiver que abrir mais vegetação 
nativa, faço sempre com licença 
ambiental. Sempre preservo as 
áreas com maior biodiversidade e 
que sejam importantes para a 
fauna local.

Quando amplio a produção de 
soja utilizo sempre aquelas áreas 
que não têm vegetação nativa, 
como antigas áreas de pastagem 
ou de outros cultivos.
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Indicador 20 - Conservação da vegetação nativa.

19.7 Na região onde está minha propriedade existe atividade de monitoramento realizado pela 
comunidade sobre a expansão do cultivo da soja.

19.8 Quando faço expansão do cultivo, troco experiências e compartilho conhecimento sobre 
solos, espécies nativas, pragas, doenças, regim de chuva.

19.9 A decisão sobre o aumento da área plantada é baseada em orientação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural que contribui nas instruções para obtenção da licença ambiental.

19.10 A expansão do cultivo da soja na minha propriedade não avança até os limites das 
aéreas de preservação da vegetação nativa.

SIM            NÃO

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Minhas áreas de vegetação 
nativa estão abaixo da prevista no 
Código Florestal Brasileiro.

Minhas áreas de vegetação 
nativa estão abaixo da prevista no 
Código Florestal, mas estou 
i n i c i a n d o  u m  p l a n o  d e  
recuperação da vegetação 
nativa.

Tenho áreas de vegetação nativa 
conforme previsto na legislação.

Tenho áreas de vegetação nativa 
mapeadas e preservadas além 
daquelas exigidas pela lei.
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*APP São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica a biodiversidade, dar equilíbrio ecológico as ares 
de cultivo e assegurar o bem estar da população humana

**RPPN São unidades de conservação particulares,pela qual é garantida a conservação da 
biodiversidade,por meio de registro em cartório e lavrada na escritura da propriedade.

20.1 Na minha propriedade as áreas de vegetação nativa estão mapeadas.

20.2 Na minha propriedade, as áreas de vegetação nativa estão protegidas contra fogo, invasão
        de animais e degradação.

20.3 Minha propriedade tem área de Reserva Legal conforme previsto em lei.

20.4 Na minha propriedade, a área de Reserva Legal está averbada em cartório.

SIM            NÃO

20.9 As áreas de vegetação nativa próximas às fontes de água e ao longo de cursos naturais de
        água são mantidas ou estão em processo de

20.5 Minha propriedade tem Área de Preservação Permanente (APP)* conforme previsto em lei.

20.6 Minha propriedade tem vegetação nativa além das áreas exigidas pela lei.

20.7 Minha propriedade tem Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN**.

20.8 Na minha propriedade existe a prática de caça a animais silvestres.
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SIM            NÃO

Indicador 21 - Uso da água.

21.1 Eu uso irrigação para o cultivo da soja e tenho a outorga (concessão de uso) de recursos 
hídricos em minha propriedade

21.2 Eu uso irrigação e tenho um plano de uso de recursos hídricos.

21.3 Eu faço conservação da quantidade e da qualidade da água.

21.4 Na minha propriedade as nascentes estão preservadas.

21.5 Eu tenho o mapeamento dos cursos d´água e das Áreas de Preservação Permanente (APP’s).

21.6 Tenho projetos de recuperação de matas ciliares.

21.7 Eu construí na minha propriedade canais de infiltração. Esse esses canais são valas feitas em nível, onde o 
solo é escavado e depositado logo abaixo da vala, aumentando a umidade e a fertilidade do solo na propriedade.

21.8 Nos últimos anos realizei drenagem de fontes ou ares úmidas para produzir soja.

21.9 Tenho local apropriado para o abastecimento de pulverizados, inclusive com sistema de 
contenção de vazamentos ou derramamento.

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Não tenho preocupação com a 
qualidade da água. Ela é utilizada 
sem controle ou monitoramento.

Tento controlar economizando a 
quantidade  de água utilizada na 
propriedade 

Eu utilizo boas práticas de 
conservação da quantidade e 
qualidade da água.

Uso técnicas para melhorar 
qualidade da água de superfície e 
subterrânea. Também faço 
monitoramento para verificar que 
as práticas adotadas estão dando 
certo.
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Indicador 22 - Uso de agroquímicos.

22.1 Faço o transporte e a armazenagem de agroquímicos de forma segura.

22.2 Eu faço prevenção de acesso de pessoas em áreas recentemente pulverizadas.

22.3 Eu uso agroquímicos como Endosulfan, Paraquat, Carbofuran, Acefato.

22.4 Eu evito que os agroquímicos atinjam as áreas vizinhas da minha propriedade.

22.5 Eu registro as condições do tempo (velocidade e direção do vento, temperatura e umidade relativa) durante as  operações de pulverização.

22.6 Eu devolvo as embalagens de agroquímicos aos postos de recolhimento que passam antes por uma tríplice
lavagem, dentro dos padrões técnicos definidos, sem descartar a água residual nos cursos d’água de minha propriedade.

22.7 Na minha propriedade, quem faz a aplicação utiliza equipamentos de segurança (luva, bota, máscara).

22.8 Na minha propriedade faço Manejo Integrado de Pragas - MIP e uso proteção não-química do cultivo, através de agentes de 
controle biológico: substâncias de proteção ao cultivo de origem natural e uso de insetos benéficos advindos da vegetação natural.

22.9 Eu adoto medidas e práticas de Manejo Integrado de Cultivo - MIC na produção da soja, fazendo operações não
 prejudiciais ao solo, à matéria orgânica do solo, à água e à vegetação nativa.

SIM            NÃO

Estágio 1                Estágio 2                  Estágio 3             Estágio 4

Trabalho com os agroquímicos que 
são normalmente utilizados na soja e 
tomo cuidado com a segurança na 
aplicação.

Trabalho com agroquímicos  apenas 
com receituário  agronômico e 
procuro utilizar os produtos de forma 
segura e responsável.

Eu  s igo  todas  as  técn icas  
recomendadas de utilização de 
agroquímicos, como: transporte e 
descarte de embalagens e utilização 
de equipamentos de segurança. 

Não trabalho com agroquímicos. 
Faço controle da qualidade do solo 
por meio de adubação orgânica e 
estou adotando técnicas de cultivo 
para o plantio da  soja associado a 
d i v e r s a s  o u t r a s  c u l t u r a s  
agroecológicas.
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INTRODUÇÃO:  

Trabalhar cada vez melhor para construir o futuro 
Prezado produtor, 

 

Fazer bons negócios, garantir o sustento e o desenvolvimento da família, ter um bom relacionamento com a comunidade e preservar o meio ambiente exigem do agricultor 
cada vez mais cuidado com a gestão da propriedade. É preciso estar atento no dia-a-dia a todas as etapas da produção, desde o plantio até a comercialização. Para ter bons 
resultados com a propriedade e garantir o futuro da produção e da família, é muito importante cuidar da natureza, cumprir a legislação e garantir boas relações sociais.  
 
Compradores e financiadores da sojicultora estão começando a exigir que os produtores adotem essas práticas mais sustentáveis.  
 
Este guia de autoavaliação foi desenvolvido exatamente para ajudar os pequenos produtores de soja a caminharem na direção de uma produção cada vez mais sustentável. 
Com este Guia, você poderá identificar as práticas de produção e gestão que precisam ser aprimoradas para atender as exigências da legislação brasileira e dos 
compradores internacionais e o que falta fazer para que sua família trabalhe com segurança e conte com uma fonte de renda duradoura. Você irá também identificar as 
práticas que já está sendo aplicadas na sua propriedade e verá que parte do caminho já foi trilhada.  
 
Ao terminar esta autoavaliação, você receberá um relatório com o balanço das suas boas práticas e dos desafios que você tem pela frente. Com esse relatório, você poderá 
também comparar sua propriedade com as práticas de outros produtores da região. Receberá também orientações para um melhor planejamento da sua propriedade de 
acordo com a legislação brasileira e com padrões internacionais. 
 
Suas respostas não serão divulgadas para ninguém sem a sua autorização e nunca serão utilizadas para avaliar o financiamento ou a compra da sua produção. Elas serão 
usadas apenas para gerar e enviar o relatório de recomendações para você.  
 
Esperamos que este Guia o ajude a melhorar sua produção, a proteção ambiental e as condições de vida de todos e desejamos muito sucesso a sua propriedade.  
 

Fundação Solidaridad Brasil
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COMO USAR ESTE GUIA? 
 
PRIMEIRA ETAPA: preencha as perguntas gerais 
 
A primeira etapa é o preenchimento de algumas informações gerais sobre o perfil da sua propriedade, a organização do trabalho e da produção de soja. Essas informações 
são muito importantes para identificarmos quais temas se aplicam a sua propriedade e para entregarmos para você um relatório com recomendações adequadas à sua 
realidade.  
 
 
SEGUNDA ETAPA:  
 
Depois das perguntas gerais, o guia traz um conjunto de temas divididos em três grandes blocos, chamados de “pilar”: o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. 
 
Cada tema aborda um aspecto específico da produção de soja e está apresentado da seguinte forma: 
(imagem com exemplo de tema: título do tema, perguntas com parte destacável para anotar a resposta, descrição dos quatro estágios) 
 
 
As perguntas podem ser respondidas por toda a família. Com a família unida será possível pensar melhor como está a propriedade e descobrir o que é preciso para 
melhorar a produção e as condições de vida de todos. 
 
Se você tiver alguma dificuldade para entender as perguntas, pode pedir ajuda de quem você confia: um parente, amigo, vizinho ou técnico. 
 
Quando você finalizar o preenchimento de todas as respostas, você precisará destacar a parte com suas respostas e coloca-las no envelope que você recebeu junto com 
este guia. O envelope deverá ser entregue para sua cooperativa, sua associação ou para a Fundação Solidaridad, mas o guia de autoavaliação ficará com você, para que 
você possa sempre consultar ou compartilhar as informações com sua família ou outros produtores.  
 
Então, vamos começar? 
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INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPRIEDADE 
 

A. LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

A1.Nome da propriedade:  

A2.Município: 

A3. Estado: 

A4. Assentamento: 

 

 

B. PERFIL DO PRODUTOR 

B1. Há quanto tempo você é produtor de soja?  Há _____ anos 

 

B2. Quantas pessoas são na sua família?  

 

B3.  A produção de soja é a sua principal fonte de renda?  sim  não 

 

B4. Você mora: 

 Na propriedade 

 Na cidade 

 

B4. Quais são as outras fontes de renda da sua família? 

 Outros cultivos ou pecuária 

 Atividade não agrícola (oficina, artesanato, fábrica, turismo) 

 Aposentadoria 

 Benefícios do governo (bolsa família, bolsa escola, etc.)?  

 

B5. Você tem DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf)?  sim  não 

 

B6. Qual é sua escolaridade? 

  Primeiro grau completo 
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  Primeiro grau incompleto 

  Segundo grau completo 

  Segundo grau incompleto 

  Superior completo 

  Superior incompleto 

 

B7. Você possui maquinário próprio?  sim  não 

 

C. PROPRIEDADE DA TERRA 

C1. Em qual perfil de produtor você se enquadra: 

  

 Sou proprietário da terra 

 Sou proprietário de uma área e arrendo outras áreas para produzir soja 

 Sou assentado 

 Sou arrendatário de toda a área de soja 

 Sou parceiro de toda a área de soja 

 

C2.Tamanho total da propriedade (em hectares): 

 

C2.Tamanho total da área plantada com soja (em hectares): 

 

C3. Tamanho da área própria com soja (em hectares) 

 

C4. Tamanho da área arrendada com soja (em hectares) 

 

C4. Você tem outras atividades produtivas? 

 Grãos (trigo, milho, sorgo) 

 Algodão 

 Leite  
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 Frango ou suíno 

 Outros cultivos  

 

C5. Você faz rotação de cultivos / safrinha? 

 Faço rotação com milho (safrinha) 

 Faço rotação com trigo (inverno) 

 

C5. Quem realiza as atividades na propriedade? 

 Todo o trabalho é realizado por mim e pela minha família 

 Tenho um ou mais empregados fixos (que trabalham na minha propriedade durante todo o ano) 

 Contrato um ou mais empregado(s) temporário(s) para o plantio 

 Contrato um ou mais empregado(s) temporário(s) para a colheita 

 Contrato um ou mais empregado(s) temporário(s) para a aplicação de agroquímicos 

 

C6. De onde vem a água consumida em sua propriedade? 

 Rio, riacho ou córrego  

 Poço (artesiano, semi-artesiano ou convencional) 

 Água encanada 

 Cisterna ou caminhão pipa 

 

 

D. PRODUÇÃO DE SOJA 

D1. Sistema de produção 

 Esse ano plantei soja convencional 

 Esse ano plantei soja transgênica 

 Minha produção de soja é orgânica 

 

D2. Qual foi sua produtividade na última safra? (em sacas por hectare) 

 

D3. Qual é sua produtividade média? 

 



7 

 

 

D4. Para qual cooperativa ou empresa você vende sua produção de soja? 

 

D5. Você recebe assistência técnica? 

 Recebo assistência técnica do banco 

 Recebo assistência técnica da EMATER 

 Recebo assistência técnica da minha cooperativa 

 Recebo assistência técnica da empresa para quem vendo minha produção de soja 

 Recebo assistência técnica da empresa que vende semente, fertilizante ou agroquímico 

 Pago para ter uma assistência técnica particular 

 

 

E. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 

E1. Faço parte de uma associação de produtores de soja  sim  não 

E2. Faço parte de um Sindicato de Produtores Rurais  sim  não 

E3. Faço parte de uma Cooperativa de produtores  sim  não 

 

F. CERTIFICAÇÃO * 

* A certificação é o processo de obter um reconhecimento formal de qualidade de um produto ou produção. Para isso é necessário a averiguação de uma certificadora que 
fornecerá o certificado. 
 

F1. Eu tenho certificação de soja orgânica  sim  não 

F2. Eu tenho certificação de soja não transgênica  sim  não 

F3. Eu tenho certificação de comércio justo  sim  não 

F4. Eu tenho certificação RTRS  sim  não 

F5. Eu tenho outro tipo de certificação de soja  sim  não 
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PILAR ECONÔMICO 

 

Os documentos da sua terra estão organizados? Você controla os custos de produção? Como você vende sua produção? 

Essas e outras perguntas fazem parte do primeiro pilar desse guia de autoavaliação, o pilar econômico, que é fundamental para permitir a disponibilidade dos recursos 
necessários para garantir as melhorias ambientais e sociais.  Nas próximas páginas, você vai poder avaliar se a produção de soja está sendo um bom negócio para sua 
família e se você está usando as tecnologias corretas para sua propriedade.
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1 – Documentação da terra – PROPRIETÁRIO 
 
FILTRO:  
Sou proprietário de toda ou de parte da minha área de produção de soja? 

 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

1.1 Eu tenho a escritura da propriedade registrada em cartório. 3 2  

1.2 Eu tenho contrato de compra e venda da propriedade em meu nome. 2 1 X 

1.3 Eu tenho o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) atualizado. 3 2  

1.4 Eu faço a declaração do ITR (Imposto Territorial Rural) todo ano. 3 2  

1.5 A minha propriedade é georreferenciada e certificada junto ao INCRA. 4 3  

1.6 Os documentos da minha propriedade estão guardados de forma organizada. Neutra   

 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Sou proprietário, mas não tenho 
documentos para comprovar. 
 
 
 

Eu tenho documentos da 
propriedade, mas não tenho cadastro 
do INCRA e ITR atualizado. 

Eu tenho cadastro no INCRA e ITR 
atualizado, mas a minha propriedade 
ainda não está certificada junto ao 
INCRA. 

Tenho a documentação completa e 
minha propriedade está 
georreferenciada e certificada junto 
ao INCRA. 
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2 – Documentação da terra – SOU ASSENTADO 
 
FILTRO:  
Sou assentado? 

 

  SIM NÃO Não se aplica 

2.1 Possuo o título de domínio definitivo do meu lote. 4 3  

2.2 Possuo a concessão de uso do meu lote. 3 2 X 

2.3 O processo para regularização ou transferência da posse do imóvel foi iniciado. 2 1 X 

2.4 Estou pagando as parcelas do título de domínio do meu lote. Neutra   

 
* O contrato de concessão de uso transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e assegura aos assentados o acesso à terra, aos créditos 
disponibilizados pelo INCRA e a outros programas do Governo Federal. 
  
* O título de domínio é o documento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo, desde que cumpridas as normas do contrato de 
concessão. É garantido pela lei quando verificado que o assentado tem condições de cultivar a terra e de pagar o título de domínio em 20 (vinte) parcelas anuais. 
 

 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Estou usando a terra sem título 
do domínio e ainda e não iniciei o 
processo de titulação. 

Ainda não tenho o documento de 
propriedade do meu lote, mas já 
iniciei o processo para 
regularização ou transferência do 
imóvel para meu nome. 

Tenho o contrato de concessão 
de uso da terra em meu nome, o 
que garante meu direito 
provisório à terra e o acesso ao 
crédito. 

Tenho o título de domínio 
definitivo de meu lote em meu 
nome. 
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3 – Documentação da terra – SOU ARRENDATÁRIO OU PARCEIRO 
 
FILTRO:  
Sou arrendatário ou parceiro de toda ou parte da minha área de produção de soja 

 
Nos contratos de arrendamento, o arrendatário paga um aluguel para o proprietário, que não participa dos riscos do negócio.  
Já nos contratos de parceria, as partes dividem o resultado e os riscos do negócio. 
 

 

  SIM NÃO N/A 

3.1 Tenho contrato de arrendamento por escrito. 2 1  

3.2 Meu contrato de arrendamento está registrado em cartório. 4 3 X 

3.3 Meu contrato de arrendamento foi revisado por um contador ou um advogado, próprio ou do sindicato ou 
cooperativa. 

3 2 X 

3.4 Meu contrato de arrendamento foi aceito no banco para conseguir financiamento. 3 2 X 

 
 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Eu tenho um acordo verbal com o 
proprietário da terra. 
 
 

Eu tenho contrato de arrendamento 
ou parceria por escrito, mas sem 
registro no cartório. 

O contrato de arrendamento foi 
reconhecido no banco ou revisado 
por um contador. 

Meu contrato de arrendamento está 
registrado no cartório de registro de 
imóveis. 
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4 – Controle dos custos e das receitas 
 
 

  SIM NÃO 

4.1 Guardo as notas fiscais e recibos das despesas que faço para a produção de soja (insumos, sementes, combustível, 
etc.). 

2 1 

4.2 Anoto o quanto gasto para a produção de soja separado dos gastos da família (no caderno de campo, por exemplo).  2 1 

4.3 Anoto detalhadamente o quanto gasto com cada operação (plantio, pulverizações, colheita e transporte). 3 2 

4.4 Anoto o valor das vendas que faço durante o ano para saber com precisão o valor da minha receita com a soja. 3 2 

4.5 Incluo os custos de manutenção das instalações, máquinas e equipamentos no cálculo do meu custo de produção. 4 3 

4.6 No inicio da safra, faço um planejamento do que vou gastar baseado nos custos da safra anterior.  4 3 

4.7 No final da safra, faço uma comparação entre o custo previsto e o realizado durante a safra.  4 3 

4.8 Estabeleço metas para melhorar a rentabilidade da produção de soja e estratégias para alcançá-las. 4 3 

 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Não costumo registrar as despesas e 
receitas da produção de soja. 
 

Faço anotações simples das despesas 
e receitas da propriedade, sem 
separar as atividades. 
 

Faço o cálculo detalhado do custo de 
produção e da renda da produção de 
soja.  

Tenho um plano de melhoria 
contínua para controlar meus custos 
de produção e assim aumentar a 
rentabilidade da minha produção de 
soja.  
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5 – Situação financeira 
 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

5.1 Consigo pagar o custeio sem a necessidade de financiamento bancário. 4 3  

5.2 Faço financiamento bancário para investimento na produção de soja (compra de maquinário, equipamentos ou ampliação 
da produção). 

neutra   

5.3 Faço financiamento na empresa ou cooperativa para a produção de soja. 2 3 x 

5.4 Eu tenho um controle por escrito das datas de vencimento, das parcelas de financiamento e das contas a serem pagas. Neutra   

5.5 Antes de contratar um financiamento (com o banco, a empresa compradora ou o fornecedor de insumos), comparo a taxa 
de juro do banco com a taxa da cooperativa ou da empresa.  

3 2  

5.6 O que ganho com a soja é suficiente para pagar o custeio. 2 1  

5.7 O que ganho com a soja é suficiente para pagar o custeio e os investimentos.  3 2 X 

5.8 Estou conseguindo pagar os financiamentos de custeio (parcelas e juros) em dia. 3 2 X 

5.9 Estou conseguindo pagar os financiamentos de investimentos em dia. 3 2 X 

5.10 Estou investindo em novos equipamentos e/ou novas tecnologias para melhorar a produção de soja. 4 3  

5.11 Estou investindo em mais terras para aumentar meu patrimônio. 4 3  

 
 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Não consigo mais pagar os custos de 
produção da soja nem fazer 
financiamento para o custeio.  

Consigo pagar os custos de produção 
da soja com dificuldade. Não sobra 
dinheiro para financiar 
investimentos.  

Sempre pago o custo de produção e 
os financiamentos em dia, mas não 
sobra dinheiro suficiente para 
ampliar a atividade. 
 

Consigo pagar o custeio sem fazer 
financiamento e ainda sobram 
recursos para investimentos 
patrimoniais e/ou ampliação da 
atividade.  

 
 



14 

 

6 – Planejando meu negócio 
 

  SIM NÃO 

6.1 Tomo as medidas necessárias para manter os níveis de fertilidade do solo ao longo do tempo. 2 1 

6.2 Eu comprei máquinas para a produção de soja nos últimos cinco anos. 3 2 

6.3 Faço a manutenção dos meus equipamentos e máquinas.  2 1 

6.4 Tenho um mapa ou CROQUI da propriedade com a localização de cada atividade produtiva.  2 1 

6.5 Planejo a rotação de cultura de acordo com a orientação técnica ou as recomendações dos institutos de pesquisa. 3 2 

6.6 Tenho uma lista dos investimentos a serem realizados nos próximos anos. 3 2 

6.7 Fiz o cálculo do custo e do tempo necessário para que os investimentos nos próximos anos sejam pagos pela atividade.  4 3 

6.8 Antes de comprar um novo trator ou equipamento para a produção de soja faço um cálculo da relação custo/beneficio. 4 3 

6.9 Além do seguro obrigatório do banco tenho seguros extras (casa, trator). 4 3 

 
 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Tenho dificuldade para pagar os 
custos de manutenção dos 
equipamentos e instalações e não 
faço investimentos há muitos anos.  
 

Planejo apenas o que vou plantar a 
cada safra e realizo a rotação de 
acordo com a perspectiva de 
evolução do preço da soja.  

Planejo a produção e os 
investimentos a serem realizados nos 
próximos anos, mas ainda não fiz os 
cálculos dos custos e resultados dos 
investimentos. 

Tenho um planejamento detalhado 
de produção e investimentos para os 
próximos anos. 
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7 – Comercialização  
 
 

  SIM NÃO 

7.1 Sempre acompanho os preços da saca.  2 1 

7.2 Acompanho as previsões de evolução do mercado (preços e estoque). 4 3 

7.3 Antes de vender pesquiso quem está pagando o melhor preço. 2 1 

7.4 Costumo armazenar (armazém próprio, cooperativa ou associação) parte da soja para aguardar o melhor momento para 
comercializar. 

3 2 

7.5 Além do preço levo em consideração a produtividade e os custos de produção antes de escolher a forma de comercialização. 3 2 

7.6 Eu comercializo em grupo (lotes) para poder negociar melhor o preço e reduzir o custo de transporte. 4 3 

7.7 Planejo a comercialização da minha produção de soja em vários períodos durante o ano para garantir um bom preço médio ao longo 
do ano. 

4 3 

7.8 Utilizo instrumentos de proteção contra variação de preços como, por exemplo, hedge ou venda antecipada da soja com trava do 
dólar. 

4 3 

 
 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Vendo minha produção de acordo 
com a necessidade de dinheiro que 
tenho para pagar o custeio da 
atividade ou as despesas familiares. 

Antes de vender vejo quais 
compradores oferecem o melhor 
preço e as melhores condições. 

Planejo as vendas de cada safra em 
função do preço, da produtividade e 
dos custos de produção.  

Fraciono a venda ao longo do ano e 
uso ferramentas de proteção contra 
grandes mudanças de mercado.  
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8 – Modernização e tecnologia 
 
 

  SIM NÃO 

8.1 Eu aplico todas as técnicas recomendadas pela assistência técnica ou pela extensão rural. 3 2 

8.2 Estou produzindo soja há muitos anos e continuo fazendo da mesma forma.  1 2 

8.3 Tenho acesso a tecnologias adequadas à minha realidade. 3 2 

8.4 Eu monitoro a produtividade de cada parcela de soja todos os anos e tento identificar o motivo das variações. 3 2 

8.6 Faço pequenos testes antes de adotar completamente uma nova tecnologia (parcelas experimentais). 4 3 

8.7 Realizo MIPD (Manejo Integrado de Pragas e Doenças). 4 3 

8.9 Faço controle biológico no cultivo da soja. 4 3 

8.10 Sempre procuro no mercado máquinas e equipamentos de ponta para aumentar a produtividade da soja. 3 2 

8.11 Eu recebo visitas de outros produtores na minha propriedade para conhecer as novas técnicas que estou desenvolvendo. 4 3 

8.12 Preocupo-me sempre em participar de dias-de-campo e me informar sobre as novas tecnologias para o cultivo da soja. 4 3 

 
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Tenho dificuldades para adotar 
novas tecnologias. 

Nem sempre posso adotar as 
tecnologias sugeridas pelos 
técnicos, mas uso algumas 
tecnologias que eu posso pagar e 
de fácil acesso. 

Sempre utilizo as tecnologias 
recomendadas pelos técnicos, 
empresas e cooperativas. 

Minha propriedade é considerada 
modelo no uso de tecnologias de 
produção de soja que reduzem o 
custo e aumentam a 
produtividade. 
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9. Emissões de gases de efeito estufa  
  

Efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais de 
sobrevivência. Sem ele, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das espécies. O efeito estufa acontece da seguinte forma: os raios 
provenientes do Sol, ao serem emitidos à Terra, têm dois destinos. Parte deles é absorvida e transformada em calor mantendo o planeta quente, enquanto 
outra parte é refletida e direcionada ao espaço. Mais da metade da radiação fica retida na superfície do planeta por causa da ação refletora de uma camada 
de gases chamados de “gases de efeito estufa” que agem como isolantes e são capazes de reter o calor do sol na atmosfera, formando uma espécie de 
cobertor em torno do planeta e impedindo que o calor escape de volta para o espaço. 

Nas ultimas décadas, contudo, a concentração desses gases isolantes tem sido aumentada demasiadamente pela ação do homem, através da queima de 
combustíveis fósseis, do desmatamento e da ação das indústrias, aumentando a poluição do ar. Esse excesso de camada está fazendo que parte desses raios 
não consiga voltar para o espaço, provocando uma elevação na temperatura de todo o planeta, o aquecimento global. Por isso, o nome estufa é usado para 
descrevê-lo. Algumas práticas agrícolas também são consideradas grandes emissoras de gases de efeito estufa, como a utilização de fertilizantes 
nitrogenados, o desmatamento, o uso de combustíveis fósseis, uso de lenha, etc. Ao contrário, boas práticas como conservação de florestas nativas, por 
exemplo, contribuem para a absorção dos gases de efeito estufa. Sob algumas condições, o produtor que desenvolve essas práticas pode receber recursos 
específicos, chamado de pagamento por serviços ambientais. 

http://www.infoescola.com/sistema-solar/sol/
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  SIM NÃO 

9.1 Sei quais são as atividades que causam emissão de gases de efeito estufa na minha propriedade. 2 1 

9.2 Utilizo o sistema de plantio direto para reduzir as emissões de gases de efeito estufa 3 2 

9.3 Utilizo energia renovável (por exemplo, sistema de aquecimento de água por energia solar) ou resíduos do cultivo da soja para gerar 
calor e energia.  

3 2 

9.4 Eu utilizo técnicas alternativas de produção de energia como biodigestores para abastecer parte das minhas instalações.  3 2 

9.5 Faço reflorestamento com espécies nativas.  4 3 

9.6 Eu faço o registro do consumo de combustível e energia utilizados na produção de soja. 3 2 

9.7 Tenho um registro da quantidade de fertilizantes e insumos químicos, principalmente o fertilizante à base de N. 3 2 

9.8 Monitoro o volume de material orgânico do solo.  4 3 

9.9 Tenho um plano para reduzir gradativamente o uso de adubos (N, P, K e micronutrientes) e corretivos de solo; herbicidas e pesticidas.  4 3 

9.10 Tenho um plano de ação para reduzir o uso de combustível. 4 3 

9.11 Eu recebo pagamento para a preservação de recursos ambientais (florestas, água, etc.). neutra  
 

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Ouvi falar em gases do efeito estufa, 
mas não sei o que isso significa. 
 

Uso técnicas simples para reduzir o 
consumo de energia e insumos para a 
produção de soja.  

Realizo medidas para acompanhar as 
emissões de gases de efeito estufa na 
minha propriedade e uso algumas 
técnicas para reduzir as emissões na 
produção de soja. 

Tenho plano de ação para reduzir 
gradativamente as emissões de gases 
de efeito estufa da minha 
propriedade.  
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PILAR TRABALHO E COMUNIDADE 
Você está atento à segurança de todas as pessoas que trabalham na propriedade? Você participa nas atividades de desenvolvimento da comunidade? 
 
A sustentabilidade social da propriedade é a garantia do equilíbrio entre o fortalecimento da produção e a melhoria contínua da qualidade de vida da família. 
Uma vida saudável, com a participação de todos os membros da família nas decisões é fundamental para continuidade da atividade produtiva ao longo dos 
anos. Nas próximas páginas, você vai poder avaliar as práticas relacionadas à saúde e segurança de quem trabalha na propriedade, a satisfação da família 
com a produção de soja e a sua relação com os vizinhos e a comunidade. 
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10 – Educação e trabalho  
 
FILTRO: Você tem filhos menores de 18 anos?    SIM / NÃO 
(se você não tiver filhos menores de 18 anos, siga para o tema 11). 
 
 

  SIM NÃO 

10.1 Meus filhos em idade escolar ajudam na produção de soja em tempo integral.  1  

10.3 Meus filhos com menos de 16 anos estão na escola.   1 

10.4 Meus filhos me ajudam na produção de soja apenas quando a atividade escolar permite. 3 2 

10.5 Os meus filhos já fizeram curso sobre a produção de soja.  4 3 

10.6 Meus filhos menores de 18 anos realizam atividades como operação de máquina e/ou aplicação de agroquímicos. 2  

 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Toda minha família ajuda na 
produção de soja. Meus filhos 
também têm muito trabalho a fazer e 
não têm tempo de estudar. 

Os meus filhos estudam e me ajudam 
quando podem em quaisquer 
atividades relacionadas à produção 
de soja. 

A prioridade dos meus filhos é 
estudar e ajudam apenas em 
algumas atividades que não 
oferecem riscos e não comprometem 
os seus estudos. 

Meus filhos estudam e se qualificam 
para dar continuidade à produção de 
soja no futuro. 
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11– Pensando no futuro 
 
 

  SIM NÃO NA 

11.1 Precisamos ter outras atividades fora da propriedade para complementar a renda da família (ex: trabalhar como pedreiro ou 
safrista em outras fazendas). 

1 2  

11.2 De forma geral, a produção de soja está dando um bom retorno. 3 2  

11.3 Estamos reduzindo a área de produção de soja para produzir outros produtos.  2 3  

11.4 Estamos comprando ou arrendando mais terras para ampliar a produção de soja.  4 3  

11.5 Pretendemos permanecer na atividade nos próximos anos. 3 2  

11.6 Depois que eu me aposentar, sei que meu negócio terá continuidade.  3 2  

11.7 Toda a minha família participa das decisões sobre o planejamento da propriedade (o que, quando e como vai ser produzido). 4 3  

 
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

A soja não é um bom negócio e 
estamos pensando em mudar de 
atividade.  

Nossa situação é instável e ainda não 
sei se meu negócio terá continuidade 
depois que eu me aposentar.  

Eu e minha família temos planos de 
continuar produzindo por muito 
tempo, mas ainda não temos 
condições para ampliar a produção 
de soja. 

Vamos continuar investindo na 
produção de soja nos próximos anos. 
Toda a família participa das decisões 
sobre o desenvolvimento da 
atividade.  
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12 – Empregados e terceiros 
 
FILTRO: Eu contrato empregados para a produção de soja (mesmo temporários). 
Se você não contratar mão de obra, siga para o tema 13.  
 

  SIM NÃO 

12.1 Todos os trabalhadores da minha propriedade têm carteira de trabalho assinada. 3 2 

12.2 Para trabalhos de curta duração chamo trabalhadores sem contrato.  2 

12.3 Eu pago o INSS dos meus empregados e todos os impostos previstos na lei. 3 2 

12.4 Tenho jovens com menos de 16 anos trabalhando em minha propriedade. 1  

12.5 Solicito o exame admissional para todos os trabalhadores contratados.  2 

12.6 Registro a jornada de trabalho diariamente.  2 

12.7 Em algumas situações, alguns trabalhadores fazem mais de 10 horas por dia.  2 

12.8 As horas-extras são pagas ou compensadas.  3 2 

12.9 Quando meus empregados são alojados na propriedade garanto boas condições de alojamento, higiene e alimentação.  2 

12.10 Eu pago pelo menos o salário mínimo para meus empregados.  2 

12.11 Pago bônus para meus empregados por produtividade. 4 3 

12.12 Eu ajudo os filhos dos meus empregados a frequentar a escola. 4 3 

12.13 Quando meus empregados têm problemas de saúde, eu ajudo no atendimento médico e no tratamento. 4 3 

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Quando é necessário chamo outras 
pessoas, inclusive menores de 18 
anos para trabalharem na produção 
de soja.  

Contrato trabalhadores fixos ou 
temporários, mas não tenho como 
registrá-los porque os custos são 
muito altos. 
 

Contrato pessoas com carteira 
assinada e conforme os requisitos da 
legislação trabalhista.  

Consigo oferecer benefícios além do 
exigido por lei para meus 
trabalhadores.  
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13– Cuidados com a saúde e segurança   
 
INSERIR ILUSTRAÇÃO EPI 

  

  SIM NÃO Não se 
aplica 

13.1 Quem faz aplicação de agroquímico sempre usa equipamentos de proteção individual.  2 1  

13.2 Quem faz aplicação de agroquímico na minha propriedade passou por uma capacitação. 2 1  

13.3 Existem trabalhadores menores de 18 anos e/ou maiores de 60 anos e/ou mulheres grávidas realizando aplicação de produtos 
químicos ou operação de máquinas na minha propriedade. 

1 2  

13.4 Quando utilizo agroquímicos, eu identifico a área onde a aplicação foi realizada, para evitar o acesso de pessoas. 3 2  

13.5 Quando utilizo agroquímicos, eu identifico o equipamento que foi usado para evitar a contaminação. 3 2  

13.6 Oriento as pessoas que manipulam agroquímicos sobre como proceder para o preparo da calda, visando evitar contaminação 
humana ou ambiental. 

2 1  

13.7 Verifico regularmente se meus familiares e trabalhadores estão utilizando EPIs de forma correta.  4 3  

13.8 Eu e meus familiares e funcionários já fizemos treinamentos em segurança e primeiros socorros 4   

13.9 Eu tenho plano de saúde para meus familiares  Neutra  

13.10 Todas as pessoas expostas a produtos químicos realizam exames médicos específicos para avaliar suas condições de saúde. 4 3  

13.11 Na soja orgânica os pulverizadores são de uso exclusivo para insumos orgânicos. 3   

 
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Na minha propriedade não é um 
costume usar equipamentos de 
proteção individual (EPIs) durante a 
aplicação de agroquímicos. 

A aplicação de agroquímicos é 
realizada por pessoa treinada e com 
o uso de todos os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
recomendados. 

Tomo todas as medidas para garantir 
a segurança das pessoas que 
trabalham na minha propriedade e 
dos terceiros.  

Verifico se todas as regras de 
segurança estão sendo cumpridas e 
estou atento às condições de saúde 
de todas as pessoas que trabalham 
na propriedade. 
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14- Vida em comunidade 
 
 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

14.1 Tenho conflitos de terras com vizinhos, quilombolas ou posseiros. 1   

14.2 Tenho conflitos com meus vizinhos. 1   

14.3 Sei quais são os principais impactos que minha atividade pode causar na comunidade.   1  

14.5 Sempre verifico as condições de aplicação para que não haja deriva de agroquímicos sobre a lavoura do meu vizinho. 3 2  

14.5 Eu tomo todas as providências para evitar que minha produção interfira na produção das áreas vizinhas com soja orgânica ou 
soja não transgênica.  

 2  

14.6 Faço parte de uma associação ou outro(s) grupo(s) comunitário(s). 4 3  

14.7 Participo de projetos para melhorar a produção de soja na comunidade (capacitação, assistência técnica, etc.).  4 3  

14.8 Organizo (em parceria com cooperativa, empresa ou órgão de pesquisa) dias de campo para compartilhar experiências e 
tecnologias sobre a produção de soja. 

4 3  

14.9 Respeito o período de vazio sanitário para a cultura da soja 3   

  
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Tenho conflitos com os meus 
vizinhos (com posseiros ou com 
quilombolas). 
 

Não participo da comunidade e 
tenho pouca relação com meus 
vizinhos.  

Tomo todas as medidas possíveis 
para evitar que as atividades na 
minha propriedade prejudiquem os 
meus vizinhos. 

Trabalho para que todos se 
desenvolvam em conjunto. Participo 
de atividades de associações ou 
cooperativas que visam encontrar 
soluções para as questões coletivas. 
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PILAR MEIO AMBIENTE 

 
Você cuida da qualidade da água na sua propriedade? Você adota medidas para não poluir os rios e o solo? Você protege a vegetação nativa e as espécies 
presentes na sua propriedade? 
 
As boas práticas ambientais na propriedade são fundamentais para que os recursos naturais necessários à produção sejam preservados. Isso garante uma 
produção estável por um longo tempo. Nas próximas páginas, você vai avaliar suas práticas relacionadas à conservação dos recursos naturais e à práticas de 
produção muito importantes para garantir a sustentabilidade ambiental da propriedade. 
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15 – Armazenamento, manuseio e descarte de agroquímicos 
 

INSERIR ILUSTRAÇÃO 

 
Filtro: Minha produção de soja é orgânica 
 

   SI
M 

NÃO 

15.1 O local onde os agroquímicos (defensivos, fertilizantes, fungicidas e inseticidas) são armazenados é de alvenaria, com boa 
ventilação, piso cimentado, sem goteiras.  

2 1 

15.2 Os agroquímicos são armazenados sem contato com o solo (sobre pallets por exemplo) e separados de outros materiais e 
ferramentas.  

2 1 

15.3 O local onde os agroquímicos são armazenados fica a mais de 30 metros de distância de fontes d’água e residências. 3 2 

15.4 As portas do local de armazenamento de agroquímicos permanecem trancadas para evitar a entrada de crianças, animais e pessoas 
não autorizadas e placas ou cartazes com símbolos de perigo estão afixados na porta. 

3 2 

15.5 Verifico as condições ambientais (vento, temperatura, umidade) antes de realizar as pulverizações para que não haja contaminação 
do meio ambiente. 

4 3 

15.6 Regulo a pressão do maquinário para cada tipo de pulverização e faço regularmente a manutenção dos equipamentos. 3 2 

15.7 Sempre respeito o período de carência informado no rótulo. 4 3 

15.8 Eu faço a tríplice lavagem das embalagens de agroquímicos. 2 1 

15.9 Eu queimo as embalagens de agroquímicos.  1 2 

15.10 Devolvo as embalagens de agroquímicos vazias aos postos de recolhimento.  3 1 

15.11 Tenho um local adequado para armazenar as embalagens vazias e outros resíduos antes de serem entregues aos postos de coleta.  3 1 

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Não tenho um local específico para 
guardar os produtos químicos e não tenho 
regra para o descarte das embalagens 
vazias.  

O armazenamento de produtos químicos 
segue as regras de segurança e as 
embalagens vazias passam pela tríplice 
lavagem. 

Cumpro todas as regras de segurança para 
armazenamento e descarte de produtos 
químicos e faço regularmente a 
manutenção dos equipamentos de 
pulverização. 

Além de seguir todas as regras de 
segurança, verifico as condições 
ambientais e sempre respeito o período 
de carência recomendado.   
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16 – Controle de pragas, plantas invasoras e doenças. 
 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

16.1 Escolho os agroquímicos apenas de acordo com o preço. 1 2  

16.2 Aplico defensivos logo que aparece uma praga. 1 2  

16.3 Conheço os insetos benéficos para a cultura da soja e utilizo inseticidas seletivos. 4 3  

16.4 Verifico se os produtos agroquímicos são registrados para uso no cultivo da soja.  2 1  

16.5 Na escolha do agroquímico que irei utilizar dou preferência para aqueles com menor toxicidade. 4 3  

16.6 Utilizo agroquímicos como o Carbofuran e o Endosulfan na minha propriedade. 1 2  

16.7 Uso Paraquat na minha propriedade 3 4  

16.8 Faço uma contagem de pragas para ver o nível de dano e decidir a técnica de controle mais adequada. 3 2  

16.9 A quantidade de produto aplicada está de acordo com a dosagem recomendada na bula ou com as recomendações 
técnicas. 

3 2  

16.10 Adoto agentes de controle biológico para o controle de pragas. 4 3  

16.11 Adoto práticas alternativas como a indução de resistência, por exemplo, para o controle de doenças. 4 3  

16.12 Tenho o costume de anotar o tipo de produto aplicado, a quantidade e a área em que foi aplicado. 3 2  

16.13 Realizo a rotação dos ingredientes ativos utilizados. 3 2  

16.14 Faço capina seletiva das plantas invasoras 3 2  

16.15 Utilizo plantas de cobertura no outono-inverno para diminuir as plantas invasoras 3 2  

16.16 Acompanho o trabalho de monitoramento, alerta e manejo da ferrugem. 3 2  

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Uso os insumos mais 
baratos e da forma que 
eu acho melhor para a 
produção de soja 

Utilizo apenas agroquímicos 
registrados para a cultura da soja e 
faço as aplicações de acordo com 
minha experiência prática.   

Sigo um Programa de Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) e faço 
a rotação dos ingredientes ativos 
utilizados. 

Utilizo técnicas alternativas de controle de pragas, 
doenças e plantas invasoras e procuro reduzir a 
quantidade e a toxicidade dos produtos agroquímicos 
usados, sem reduzir a minha produtividade.  
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17 – Cuidados com o solo 
 
 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

17.1 Faço o uso do fogo para limpar ou abrir novas áreas. 1 2  

17.2 Evito o trafego intenso de máquinas e observo as condições do solo (umidade) para evitar a compactação. 2 1  

17.3 Planto outras culturas visando a produção de palha para cobrir o solo.  2 1  

17.4 Faço plantio direto. 2 1  

17.5 Faço preparo convencional do solo para o cultivo da soja orgânica 3 2  

17.6 Todos os anos faço a mesma sucessão de plantio 2 3  

17.7 Realizo periodicamente análises de solo. 4 3  

17.8 Tenho pontos de erosão na minha área de produção. 3 4  

17.9 Identifico as áreas mais sujeitas à erosão na minha propriedade para realizar um manejo diferenciado. 4 3  

17.10 Minha área tem mais de 3% de declive.  (Se sim, responde as perguntas abaixo) Neutra   

17.11 Utilizo terraços e plantio em nível na minha propriedade. 3 2  

17.12 Eliminei todos os terraços para permitir a entrada de maquinário 1 3  

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Existem pontos de erosão e 
compactação na minha propriedade 
e não utilizo nenhuma prática de 
conservação do solo. 

Não adoto práticas de conservação 
como terraços, curva de nível e 
rotação de culturas, mas realizo o 
plantio direto ou cultivo mínimo. 

Adoto práticas de conservação do 
solo e realizo o plantio direto ou 
cultivo mínimo, mas ainda tenho 
pontos de erosão na minha área de 
produção.  

Monitoro regularmente a fertilidade 
do solo e não tenho pontos de 
erosão na minha área de produção. 
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18 – Resíduos e lixo  
 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

18.1 Todo o lixo da minha propriedade é queimado. 1   

18.2 Todo o lixo é depositado em valas. 2   

18.3 Queimo apenas o lixo doméstico. 2 1  

18.4 Para o lixo doméstico separo o que é seco (embalagens) do que é úmido (restos de alimento). 3 2  

18.5 Reaproveito os resíduos orgânicos para alimentar os animais ou na forma de composto para a horta. 3 2  

18.6 Faço a troca de óleo de motor das máquinas no posto.  Neutra   

18.7 Minha propriedade tem estrutura para conter derramamento do óleo de motor. 3 2  

18.8 Levo todo o papel, plástico e metais acumulados na minha propriedade para postos de reciclagem. 4 3  

18.9 Pilhas, baterias, lâmpadas são separados e devolvidos aos postos de coleta. 3 2  

18.10 Pneus e óleo queimado são devolvidos aos fornecedores ou reusados (para cochos ou na motosserra por exemplo).  2 1  

18.11 Tenho um plano de controle de resíduos para todas as áreas da propriedade. 4 3  

 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Não tenho práticas de manejo de 
resíduos na minha propriedade. 

Cumpro as regras básicas de 
segurança para o descarte de 
resíduos perigosos.  

Tenho regras e práticas para separar 
e dar o destino correto à todos os 
resíduos da propriedade. 

Tenho um plano de controle de 
resíduos para todas as áreas da 
propriedade e os reaproveito cada 
vez que possível. 
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19 – Uso da água 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

19.1 Tenho um reservatório (cisterna, caixa de água), para fazer abastecimento de pulverizadores, com sistema de 
contenção de vazamentos.  

3 2  

19.2 Faço abastecimento dos pulverizadores diretamente nos cursos de água.  1 2  

19.3 Quando faço a lavagem das embalagens vazias, descarto a água residual nos cursos d´água da minha propriedade. 1 2  

19.4 Na minha propriedade as nascentes estão protegidas por uma mata ciliar conforme a legislação.  3 2  

19.5 Realizei a drenagem de fontes ou áreas úmidas para produzir soja. 1 2  

19.6 Já foram realizadas análises de potabilidade na água utilizada para consumo humano em minha propriedade. 3 2  

19.7 Já foram realizadas análises da qualidade da água para pulverização utilizada na minha propriedade. 3 2  

19.8 Tenho arquivado os comprovantes das análises de qualidade da água. 3 2  

19.9 A fossa na minha propriedade está localizada distante de fontes de água. 3 2  

19.10 Adoto medidas para reduzir o consumo de água 4 3  

19.11 Faço captação e armazeno água das chuvas. 4 3  

19.12 Faço captação de água superficial (no rio, por exemplo) ou subterrânea (poço) Neutra   

19.13 Tenho outorga ou dispensa de outorga de recursos hídricos em minha propriedade. 2 1  

19.14 Eu uso irrigação para o cultivo da soja.  Neutra   

Se você não usar irrigação na sua propriedade, siga para o tema 20.  

19.15 Tenho um plano de uso dos recursos hídricos 4 3  

19.16 Verifico vazamentos e realizo manutenção do meu sistema de irrigação. 3 2  

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Não tenho cuidados especiais em 
relação ao uso de água da minha 
propriedade. 

Não costumo controlar, proteger 
ou monitorar a qualidade da 
água.  
 
 

Faço o monitoramento da 
qualidade da água e adoto 
práticas para a proteção dos 
recursos hídricos. 

Uso técnicas para melhorar a 
qualidade da água de superfície e 
subterrânea.  
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20 – Conservação da vegetação nativa 
 

  SIM NÃO Não se 
aplica 

20.1 Tenho área com vegetação nativa em minha propriedade. 3 2  

20.2 Eu removi vegetação nativa para plantio de soja após julho de 2008.  1 2  

20.3 Existem rios, nascentes, encostas, chapadas ou topos de morro na minha propriedade. Neutra   

20.4 Tenho gado ou cultivo agrícola em todas as áreas de preservação permanente (APP) da propriedade. 1 2  

20.5 Tenho gado ou cultivo agrícola em parte da APP.  2 3  

20.6 Todas as APPs estão totalmente regeneradas ou são nativas. 4 3  

20.7 Todas as APPs estão protegidas (contra fogo ou invasão, por aceiros ou cercas). 3 2  

20.8 As APPs estão em processo de recuperação ou regeneração. 3 2  

20.9 Tenho um mapeamento dos cursos d´água e das áreas de vegetação nativa da minha propriedade  2 1  

20.10 Além das APPS, tenho área de Reserva Legal em minha propriedade. 4 3  

20.11 Mantenho corredor ecológico para facilitar o trânsito dos animais silvestres entre as áreas florestadas 4 (NC) 3  

20.12 Já iniciei os procedimentos para o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Neutra   

20.13 A decisão sobre o aumento da área plantada é baseada em orientação de Assistência Técnica e Extensão 
Rural.  

Neutra   

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Todas as  Áreas de Preservação 
Permanente (APP) estão 
ocupadas com pasto ou cultivos 
agrícolas. 

Existem Áreas de Preservação 
Permanente (APP) a serem 
recompostas. 

As APPs estão protegidas e em 
processo de recuperação ou 
regeneração. 

Todas as APPs são nativas ou 
estão totalmente regeneradas e 
tenho uma área de Reserva além 
das APP. 
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21 – Proteção da vida silvestre 
 
 

  SIM NÃO 

22.1 Ocorre caça dentro da minha propriedade. 1 2 

22.2 Dentro da minha propriedade é comum encontrar pessoas coletando plantas e sementes. 1 2 

22.3 É proibida a caça e a coleta de animais e plantas silvestres dentro da minha propriedade. 2 1 

    

22.4 Oriento minha família e funcionários sobre a importância da preservação das plantas e animais. 3 2 

22.5 Tenho um mapeamento das espécies que ocorrem na minha propriedade.  4 3 

22.6 Manejo minha propriedade de forma que sempre aumente o número de espécies de plantas nativas.  4 3 

 
 
 
 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

É costume na região caçar e coletar 
plantas e animais silvestres. Estas 
atividades ocorrem dentro da minha 
propriedade.   

É costume na região caçar e coletar 
plantas e animais silvestres, mas 
estas atividades não são permitidas 
na minha propriedade. 

Mantenho as matas da propriedade e 
oriento meus familiares e vizinhos 
sobre a importância da preservação 
dessas espécies.  

Tenho um mapeamento da 
propriedade com a identificação dos 
locais onde ocorrem espécies de 
plantas e animais silvestres e me 
preocupo em aumentar o número de 
espécies nativas.  
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Parabéns! 
 
Você finalizou sua autoavaliação. Esperamos que o preenchimento tenha sido útil para você identificar os passos necessários para que a sua produção seja 
sustentável e mais eficiente. 
 
Agora destaque as páginas picotadas e coloque a parte com suas respostas no envelope. 
 
Em breve, você receberá um relatório com o balanço das suas práticas e sugestões de melhoria. 
 
Muito obrigado pela participação! 
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