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Para ser um bom vizinho, é preciso conhecer e ter um bom relacionamento 

com os moradores da propriedade, com os vizinhos e comunidades que 

vivem próximos a ela e comunicar sempre que fizer alguma mudança impor-

tante na propriedade que possa impactar suas vidas.

Buscando orientar as propriedades, o Imaflora® (Instituto de Manejo e 

certificação Florestal e Agrícola) elaborou o “Guia do Bom Vizinho” que 

apresenta os principais aspectos a serem considerados nas relações com a 

comunidade. Podem ser utilizadas várias formas para conhecer os vizinhos, 

há várias ações que contribuem com o desenvolvimento dos trabalhadores 

e das comunidades onde a propriedade está inserida. Não há uma receita. 

Cada proprietário pode usar a maneira que achar mais conveniente. Nesse 

guia, o Imaflora aponta um dos diversos caminhos que podem ser trilhados 

nesse sentido.

Este Guia foi elaborado a partir da experiência do Imaflora com a aplicação 

do sistema de certificação socioambiental da Rede de Agricultura Sustentá-

vel (RAS) – Rainforest Alliance. É um material que pode orientar a implanta-

ção da norma da RAS em fazendas e grupos de fazendas, mas esperamos 

que possa ir além deste papel e contribuir para que a atividade agropecuá-

ria e florestal possa garantir o cumprimento de direitos, fomentar o diálogo 

e melhorar a qualidade de vida e gerar bem estar onde se produz e ao seu 

redor.

INTRODUÇÃO
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1. IDENTIFICANDO A COMUNIDADE

A comunidade deve ser entendida como as pessoas e grupos afeta-

dos pelas atividades da fazenda, isto é, aqueles que recebem ou podem 

receber impactos positivos ou negativos decorrentes das atividades da 

fazenda. As comunidades podem estar dentro, nas proximidades ou a 

alguma distância da propriedade. Podemos citar exemplos das pessoas 

e grupos considerados como comunidades afetadas: trabalhadores, 

moradores da propriedade, vizinhos, vilarejos próximos entre outros.

Como saber se uma comunidade é 
impactada pela atividade?

1.

2.

3.

4.

Para identificar uma comunidade impactada é preciso saber em que medida 

as atividades produtivas influenciam o dia-a-dia dessas comunidades. 

Algumas perguntas podem ajudar a identificá-las: 

O relacionamento com as comunidades, conforme as orientações que se 

seguem, deve estar presentes na política e nos procedimentos elaborados 

pelas fazendas. No caso dos grupos de produtores, a política pode ser 

individual ou pode ser a mesma para o grupo todo.

Tenho funcionários que vivem na comunidade analisada?

Eu ou meus funcionários usamos serviços públicos 
(escola, postos de saúde, transporte, comércio e etc.) 
da comunidade analisada?

Utilizo as estruturas públicas (estradas e vias de acesso) 
ou privadas (comércio e prestação de serviços) da 
comunidade para realizar minhas atividades?

Minhas atividades trazem algum benefício ou causam 
algum dano material na comunidade, relativas à saúde, 
educação e geração de empregos?
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2. CLASSIFICANDO OS INTERESSES 

Uma vez identificadas as comunidades e reconhecidos os vizinhos é impor-

tante conhecer os seus interesses, ou seja, as ações, os impactos ocorridos, 

as dúvidas e outras questões que as comunidades possuem em relação à 

sua propriedade. Veja alguns exemplos:

Para conhecer os interesses das comunidades não é necessário ir até elas e

perguntar se existem conflitos, sugestões ou reclamações, mas estar atento

às suas manifestações, respondê-las e registrá-las.

SUGESTÕES

Vizinhos pedem para aumentar as placas de 
sinalização da fazenda;

Trabalhadores pedem para antecipar em 
meia hora o almoço.

RECLAMAÇÕES

Vizinhos reclamam que o gado da sua 
fazenda invadiu a propriedade dele;

Seu trator derrubou a 
cerca do vizinho.

Poeira do transporte;

Vizinho questiona a divisa entre 
a sua propriedade e a dele;

Barulho de 
máquinas à noite; 

Vizinho reclama que foi prejudicado pela 
construção de sua barragem no rio.

Deriva da aplicação de produtos 
químicos pela aplicação aérea.

IMPACTOS DIRETOS À COMUNIDADE 
IDENTIFICADOS PELA PRÓPRIA PROPRIEDADE

CONFLITOS
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3. MAPEANDO OS IMPACTOS

Impacto social é toda mudança provocada no modo de vida de pessoas, 

das comunidades ou de uma população. Ele pode ocorrer na saúde e no 

bem estar, na cultura e no patrimônio cultural e paisagístico, nos serviços, na 

infraestrutura e nos equipamentos públicos e privados, nos direitos individu-

ais e de propriedade referentes às pessoas.

Se forem identificados impactos negativos, decorrentes da atividade, devem 

ser tomadas medidas para minimizar seus efeitos e, preferencialmente, 

medidas para evitar que estes impactos ocorram.

Os responsáveis pela fazenda devem fazer uma consulta às comunidades 

afetadas, caso realizem alguma obra ou mudança (nas safras, no manejo, 

nas estruturas físicas, na logística, no uso de máquinas, etc.) que possa 

causar impactos sobre as elas, com objetivo de avaliá-los conjuntamente e 

propor as medidas mitigadoras.
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4. IMPLANTANDO AS AÇÕES DO “BOM VIZINHO”

As ações realizadas pela fazenda junto às comunidades devem estar 

relacionadas aos impactos negativos, reclamações, sugestões e conflitos 

com a comunidade, devido à presença das atividades da fazenda. Se não 

forem identificados impactos negativos que precisem de medidas correti-

vas, as ações a serem realizadas nas comunidades ou no município, podem 

preferencialmente, ter o objetivo de promover o desenvolvimento local, a 

educação, a saúde, o saneamento e a geração de emprego na região. 

Veja alguns exemplos:

• Conhecer os locais de uso das comunidades (igrejas, cemitérios, rios, 

etc.) e possuir ações para ajudar a cuidar desses locais; 

• Resolver conflitos com vizinhos, tratando as reclamações e mantendo 

registros de como foram encaminhadas; 

• Contratar, preferencialmente, mão de obra local; 

• Colaborar com infraestruturas públicas e privadas, quando sua atividade 

tiver impacto significativo sobre elas; 

• Promover educação ambiental as comunidades identificadas como 

impactadas por sua atividade; 

• Legitimar os direitos de uso e posse da terra. 

Conhecendo melhor a comunidade, suas necessidades e os impactos 

positivos e negativos gerados pela sua atividade sobre elas, você pode 

apoiar ações e projetos que tragam desenvolvimento para a região. Você 

pode cuidar melhor da saúde dos trabalhadores e moradores da proprie-

dade e promover o desenvolvimento das famílias dos trabalhadores. Com 

isso, você promove melhorias sociais na região e na propriedade, diferen-

ciando-se das não certificadas.

Ações que contribuem com a melhoria na qualidade de vida da comuni-

dade, como doações de brindes e materiais, atendimento a demandas 

trazidas por eles, embora sejam bem vindas, não devem substituir ações 

para solucionar os impactos causados pelas atividades da fazenda. 
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Como os grupos de produtores 
podem ser bons vizinhos?

O administrador do grupo tem a função de orientar, mediar conflitos e 

auxiliar na elaboração dos documentos, políticas e procedimentos para o 

grupo. Os membros de um grupo de produtores podem contar com a ajuda 

do administrador para realizar seus compromissos de “Bom Vizinho”,  mas 

não devem se esquecer de que cada membro do grupo é responsável por 

implementar as ações, conforme as orientações deste guia.

  

O administrador do grupo poderá auxiliar na:

• Identificação e relacionamento com a comunidade;

• Identificação de locais de uso da comunidade;

• Identificação dos impactos das atividades das fazendas;

• Elaboração de políticas e procedimentos em conjunto com o grupo ou 

apoio na construção de políticas e procedimentos individuais; 

•  Gerenciamento, implementação e acompanhamento das ações definidas 

por cada membro, de acordo com a política e os procedimentos estabele-

cidos;

• Monitoramento das ações e resultados;

• Intervenção em caso de conflitos e colaboração para a resolução de 

problemas;

• Manutenção de um registro de todas as ocorrências relevantes para o 

funcionamento da política.

As atividades de cada propriedade podem causar impactos sociais e 

ambientais negativos ao seu redor. Cada membro do grupo deve identificar 

e tratar seus impactos de acordo com a escala de sua fazenda.

Quando os produtores estão localizados numa mesma região ou municí-

pios próximos, devem estar atentos para os impactos do grupo como um 

todo, que podem gerar impactos maiores. Quando estes impactos forem 

identificados, os membros do grupo, com a ajuda do administrador, podem 

adotar medidas que envolvam uma parte ou a totalidade dos membros do 

grupo, conforme a necessidade. 
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Um bom exemplo

Um grupo de produtores possuía um problema a resolver: eles precisa-

vam descartar resíduos adequadamente, para não gerar impacto sobre as 

comunidades e para atender aos critérios da Norma RAS. As prefeituras dos 

municípios onde as propriedades certificadas estavam localizadas coleta-

vam o lixo apenas nas áreas urbanas e não dispunham de uma coleta nas 

áreas rurais, o que dificultava o recolhimento dos resíduos das proprieda-

des. Com a ajuda do administrador, os produtores viram que teriam que 

criar uma alternativa para esse problema e decidiram procurar as prefeituras 

para a busca conjunta de uma solução. 

O administrador do grupo entrou em contato com as prefeituras e nas reuni-

ões realizadas foi decidido que seria necessário definir os pontos de coleta, 

instalação de infra-estrutura e recolhimento dos resíduos nesses pontos 

específicos.

Definiu-se que os melhores locais seriam as escolas, pois o acesso é fácil 

e elas são referência para as comunidades. Poderiam ser escolhidas 3 

escolas localizadas em diferentes estradas municipais e cada grupo de 

produtores, conforme sua localização, depositaria seus resíduos na escola 

mais próxima de sua propriedade. 

Foram, então, distribuídas as responsabilidades de forma que o administra-

dor ficou com a coordenação de toda a operação, ajudando na elaboração 

da parceria e nos acordos estabelecidos, registrando os compromissos, as 

ações, os custos e as demais informações geradas. Ele também ajudou a 

identificar as escolas disponíveis, se responsabilizou por levar as informa-

ções aos proprietários e organizou todas as ações.

As prefeituras cederam o espaço das escolas e se responsabilizaram pelo 

recolhimento dos resíduos depositados e pela destinação final dos mesmos.

Os proprietários contribuíram com a doação da infra-estrutura de recolhi-

mento que foram instaladas nas escolas, dividindo entre si os custos dos 

materiais e da instalação. Cada produtor se responsabilizou em levar os 

resíduos de sua propriedade até o local da coleta. As comunidades locais 

foram avisadas e passaram a depositar seus resíduos nesses locais. Além 

dessa ação, os proprietários passaram a desenvolver atividades de educa-

ção ambiental nestas escolas sobre a temática do recolhimento, destinação 

e reciclagem de lixo.

Estas ações, realizadas em conjunto com todos os interessados, contri-

buem para o desenvolvimento local ao promover saneamento, educação, 

melhores condições de saúde, através da coleta adequada dos resíduos 

das propriedades e comunidades.
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