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1. introdução

1.1 BonSucro

Bonsucro é uma iniciativa global, multistakeholder e sem fins lucrativos dedicada a reduzir os impactos ambientais e sociais da 
produção de cana-de-açúcar enquanto reconhece a necessidade da viabilidade econômica. A missão da Bonsucro é ter um setor de 
cana-de-açúcar que seja continuamente aprimorado e confirmado como sustentável ao agir de forma colaborativa dentro do setor e 
trabalhar para aprimorar continuamente os três pilares da sustentabilidade: viabilidade econômica, social e ambiental. A Bonsucro 
visa alcançar esta missão ao disponibilizar a definição de cana-de açúcar sustentável e todos os produtos derivados da cana através de 
uma abordagem de múltiplas partes interessadas. A Bonsucro também visa garantir a integridade da implementação do Padrão de 
Produção e o Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro, através da implementação do Protocolo de Certificação.

1.2 oBjetivo do Padrão de Balanço de MaSSa Para cadeia de cuStódia (cdc)

O objetivo deste Padrão de Balanço de Massa para Cadeia de Custódia (CdC) é fornecer uma garantia de que reivindicações de 
conformidade podem ser monitoradas ao longo da cadeia de suprimento.

Operadores econômicos em processo de certificação Bonsucro devem cumprir o Padrão Bonsucro de Balanço de Massa para CdC. 
Ele também deve ser utilizado por Organismos de Certificação Licenciados e auditores ao realizar auditorias de certificação. Por 
último, pode ser utilizado pelo público mais amplo do setor canavieiro e quaisquer outros interessados. 

O documento deve ser usado em conjunto com o Guia para o Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para 
CdC, que presta apoio aos operadores para cumprimento do Padrão de Balanço de Massa para CdC.

1.3 HiStória do docuMento

1.3.1 Versão  4.0

Em março de 2014, por recomendação da Secretaria da Bonsucro, o Conselho de Administração concordou em iniciar o 
processo de revisão do Padrão e do Guia Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC. O Conselho instruiu a 
Secretaria a seguir o procedimento padrão de revisão estabelecido em conformidade com o Código ISEAL de Boas Práticas para 
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1 INTRODUÇÃO

Estabelecimento de Padrões. A Secretaria convocou um representante de cada classe de associação para formar o 
Grupo de Trabalho de Revisão do Padrão (SRT). O SRT se reuniu pela primeira vez remotamente em setembro 
de 2014. Ao SRT foi dada a tarefa de redigir a nova versão do Padrão e do Guia Bonsucro/Bonsucro RED UE de 
Balanço de Massa para CdC. Todas as atas de reuniões estão disponíveis ao público no site da Bonsucro. 

Um total de 54 pessoas participaram das duas consultas públicas (38 presencialmente e 16 à distância), realizadas 
entre de Novembro de 2014 e janeiro de 2015 e em junho de 2015.

Rodada de Revisão Data Descrição da alteração
A Junho de 2010 Versão da minuta enviada ao Subcomitê Bonsucro UE

B Julho de 2010 Versão final aprovada pelo Comitê de Gestão 
Bonsucro

C Dezembro de 2010 Revisão feita com base no cumprimento da RED UE
D Fevereiro de 2011 Revisão feita com base no cumprimento da RED UE
Rascunho da versão 4.0 Novembro de 2014 Primeira minuta aberta para consulta pública
2º rascunho da versão 4.0 Junho de 2015 Segunda minuta aberta para consulta pública
3º rascunho da versão 4.0 Setembro de 2015 Versão final publicada para votação pelos membros

4.0 Outubro de 2015
Publicação do Guia e do Padrão de CdC do Balanço 
de Massa Bonsucro revisados, que incluem novos 
indicadores.
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Este documento foi redigido no idioma inglês. A Bonsucro não assume nenhuma responsabilidade por erros ou mal-entendidos 
causados pela tradução desde documento para outras línguas.

Os Padrões Bonsucro são revisados pelo menos a cada cinco anos. A próxima revisão está prevista para outubro de 2020.

O padrão atual foi aprovado pelos membros Bonsucro em 17 de outubro de 2015. Torna-se efetivo a partir de 26 de novembro de 
2015 e aplica-se somente a atividades posteriores a esta data. 

A partir de 26 de novembro de 2015, operadores econômicos não certificados que desejam se tornar certificados no Padrão 
Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC devem estar em conformidade com Padrão revisado Bonsucro/
Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC versão 4.0 

Operadores econômicos certificados com auditoria prevista entre 26 de novembro de 2015 e 31 de janeiro de 2016 terão a 
possibilidade de escolher serem auditados pela versão 3 ou pela versão 4 do Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de 
Massa para CdC.

Operadores econômicos certificados pelo Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC devem estar em 
conformidade com o Padrão revisto Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC (versão 4.0) a partir de 1º de 
fevereiro de 2017.

A Bonsucro incentiva que suas partes interessadas compartilhem seus pontos de vista sobre os Padrões. Quaisquer comentários 
sobre este documento serão usados para revisões futuras e podem ser submetidos a info@bonsucro.com, através do site da 
Bonsucro: www.bonsucro.com, ou por escrito para:

 Bonsucro

 The Wenlock

 50-52 Wharf Road

 Londres, N1 7EU, Reino Unido
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2 ESCOPO  

2. eScoPo
Este padrão aplica-se a qualquer operador econômico que compre, manuseie e/ou comercialize material 
conforme com o padrão Bonsucro ou Bonsucro RED UE. Ele descreve os requisitos para assegurar a 
rastreabilidade do material conforme com o padrão Bonsucro ou Bonsucro RED UE através da implementação 
de um sistema de balanço de massa. 

Os operadores podem escolher entre os escopos seguintes para a certificação e reivindicações de conformidade 
associadas:

1. “Bonsucro”: conformidade com os requisitos Bonsucro.

2. “Bonsucro RED UE”: conformidade com os requisitos Bonsucro MAIS requisitos adicionais 
da Diretiva de Energia Renovável da UE (RED- 2009/28 /CE), Diretiva para Qualidade de 
Combustíveis da UE (FQD- 2009/30/CE) e comunicação adicional da Comissão Europeia  
(Com 2010/C 160/02 e BK/gs/ener.c.1 (2014)3648524). 

Dentro dos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (ou seja, Padrões, Guias e Protocolo de 
Certificação) os requisitos extras Bonsucro RED UE estão claramente identificados. Para se obter a certificação 
da Bonsucro RED UE, os requisitos Bonsucro ALÉM de todos os requisitos adicionais RED UE devem ser 
atendidos.

A certificação Bonsucro RED UE é destinado para etanol, ETBE ou outros produtos que pretendem demonstrar 
a conformidade com a Diretiva de Energia Renovável da UE (RED- 2009/28/CE), a Diretiva para Qualidade de 
Combustíveis da UE (FQD- 2009/30/CE) e Comunicação adicional da Comissão Europeia  
(COM 2010/C 160/02 e BK/gs/ener.c.1 (2014)3648524). 

Elegibilidade dos detritos e resíduos para a contagem dupla contra a RED UE é definida por cada Estado-
Membro e os operadores econômicos devem procurar orientação adicional sobre este assunto.  
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3. PuBlicaçõeS referenciadaS
• Guia para o Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC v4.0 outubro 2015
• Padrão de Produção Bonsucro v4.01 setembro de 2014
• Protocolo de Certificação Bonsucro v4.1 setembro de 2011
• Calculadora Bonsucro  v4.05 janeiro de 2015
• Comunicação da Comissão sobre a implementação prática do regime de sustentabilidade de biolíquidos e 
biocombustíveis da UE e nas regras de contagem para biocombustíveis (2010/C 160/02)
• Reinvindicações e rotulagem; requisitos do Uso do Logo documento v5.02 janeiro de 2014
• Comunicação da Comissão Europeia 2010/C 160/02 (2010) sobre a implementação prática do regime de 
sustentabilidade de biolíquidos e biocombustíveis da UE e nas regras de contagem para biocombustíveis
• Comunicação da Comissão Europeia 2011/13/UE (2011) sobre determinados tipos de informações sobre 
biocombustíveis e biolíquidos a ser apresentada pelos operadores econômicos aos Estados-Membros
• Diretiva da UE 2009/28/CE (RED) relativa à promoção do uso de energia proveniente de fontes renováveis
• Diretiva da UE 2009/30/CE (FQD) no que se refere às especificações da gasolina, diesel e de petróleo e gás e 
introduzindo um mecanismo para monitorar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa
• Código de Boas Práticas ISEAL para o estabelecimento de Normas Ambientais e Sociais v6.0 dezembro de 2014
• Carta aos regimes voluntários que foram reconhecidos pela Comissão para demonstrar o cumprimento dos 
critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis (BK/gs/ener.c.1(2014)3648524)
• Requisitos para o funcionamento do Sistema de Negociação de Créditos Bonsucro v1.2 abril de 2014
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4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
3 PUBLICAÇÕES REFERENCIADAS

4. definiçõeS e aBreviaçõeS 
Referências normativas para definições referentes a:

ISO 9000:2005; ISO 14001:2004; ISO IEC Guia 17000:2004; RED UE (2009/28/EC);  
UE FQD (2009/30/EC); CEN/TC383

Membros certificados Bonsucro: Membros Bonsucro que estão em conformidade com o Sistema 
de Certificação Bonsucro.

Área de fornecimento de cana: área que uma usina define como as fazendas/propriedades 
fornecedoras de cana para fins de certificação.

Organismo de Certificação: Organismo de avaliação da conformidade; Organismo que realiza a 
auditoria

Nota 1 - Um organismo de acreditação não é um organismo de avaliação da conformidade  
(ISO/IEC 17000:2004) (Fonte: Adaptado da ISO/IEC 17011:2005)

Cadeia de Custódia: a cadeia de suprimento de um produto, incluindo todas as fases desde a produção 
de matéria-prima até a entrega do produto para o consumo. 

Cliente: próximo proprietário legal do produto na Cadeia de Custódia.

Remessa: quantidade (por exemplo, lote, carga) de massa de produto com dados anexados especificando 
o conteúdo do produto em termos de quilogramas (ou em toneladas de açúcar ou litros/m3 de etanol) e 
características de sustentabilidade.

Fatores de conversão: são a razão entre a saída e entrada de material. Os fatores de conversão serão 
específicos para instalações e devem ser documentados com precisão no sistema de balanço de massa.
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Documento: Informações e sua mídia de suporte.

Nota 1 - A mídia pode ser papel, magnética, disco óptico ou eletrônico, fotografia ou amostra mestre, ou uma combinação destes; 

Nota 2 - Adaptado da ISO 9001:2000; ISO 14001:2004

Operador econômico: Pessoa física, empresa ou organização que tem a propriedade e/ou controle da cana de açúcar e/ou 
todos os produtos derivados da cana, desde sua origem até sua disponibilidade no mercado, para uma ou várias etapas da cadeia de 
suprimento. 

Nota 1 - Organização como definido na norma ISO 14001. 

Período de inventário: Um período consistente ao longo do qual o produto físico certificado Bonsucro e dados de 
sustentabilidade são reconciliados.  Dados de sustentabilidade não alocados podem ser levados para o próximo período de 
inventário de acordo com regras de balanço de massa. Esse período não deve exceder três meses.

Produto final: Um produto final é um produto no qual não ocorre mais nenhuma modificação (incluindo a reembalagem).

Balanço de massa: Um sistema para monitorar administrativamente as entradas e saídas de material/produto certificado ao 
longo da cadeia de suprimento. Ele permite a mistura destes materiais/produtos em qualquer fase da cadeia de suprimento, desde 
que as saídas de material/produto certificado não excedam as entradas de materiais/produtos certificados. As taxas de conversão do 
material precisam ser incluídas.

Múltiplos locais: Um grupo de locais que têm um vínculo contratual, um Escritório Central definido e um mínimo de 
dois locais participantes. Esses locais podem ser grupos de refinarias, processadores de alimentos, etc., reunidos sob um Escritório 
Central e administrado usando um Sistema de Controle Interno (SCI). Escritórios Centrais, que também manipulam e/ou 
processam fisicamente produto certificado Bonsucro ou dados de sustentabilidade são contados como Escritório Central e como 
um local participante.

Período de relatório: Este será um ano, a partir da data de certificação, salvo acordo em contrário.

Local: Uma única parte funcional das operações de um operador econômico ou uma combinação de partes situadas em uma 
localidade, por exemplo: usina de cana, terminal, instalação de processamento de alimentos, armazenamento, tanques.
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4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

Fornecedor: Proprietário legal anterior do produto na Cadeia de Custódia.

Características de sustentabilidade: Estados ou propriedades como um meio de julgar se um princípio de 
sustentabilidade foi cumprido ou não. (Fonte: CEN/TC383)

Rastreabilidade: A capacidade de cada operador econômico da cadeia de custódia rastrear os critérios de sustentabilidade 
um passo para trás até o fornecedor e um passo para frente até o cliente.

Símbolos e abreviações
CdC Cadeia de Custódia

g gramas

GEE Gases de efeito 
estufa

ha hectares

HCV alto valor de 
conservação

kg quilogramas

kJ quilojoules

L litros

MJ megajoules

t toneladas métricas

a ano
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5. eStrutura Para auditoria

5.1 SiSteMa de certificação BonSucro

O Sistema de Certificação Bonsucro é composto por três elementos principais:

1. Padrões: A Bonsucro desenvolveu dois padrões:
• O “Padrão de Produção Bonsucro” contém princípios e critérios para uma produção sustentável de cana de açúcar 
e todos os produtos derivados da cana em relação às dimensões econômicas, sociais e ambientais.
• O “Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para Cadeia de Custódia” contém um conjunto de 
requisitos técnicos e administrativos para permitir o rastreamento de produtos derivados e cana em conformidade 
com o padrão Bonsucro ou Bonsucro RED UE ao longo de toda a cadeia de suprimento dos campos a usina, 
incluindo transporte; até a produção (por exemplo, conversão, processamento, fabricação, transformação), 
armazenamento, transporte e comércio, ao uso da cana de açúcar e todos os produtos derivados da cana.

2. Guia para a Implementação: A Bonsucro desenvolveu documentos de orientação para os membros que fornecem 
mais informações sobre como se tornar conforme com o Padrão de Produção Bonsucro e/ou Padrão para Cadeia de 
Custódia. 

3. Protocolo de Certificação: A Bonsucro desenvolveu um protocolo de certificação para auditores que lista o processo e 
os procedimentos para a certificação contra os Padrões Bonsucro. Isso inclui: 1) normas e requisitos para organismos de 
certificação independentes para auditar contra os padrões Bonsucro, e 2) procedimentos de auditoria para organismos 
de certificação independentes para verificar a conformidade com o Padrão Bonsucro.

Juntos, esses três elementos formam o Sistema de Certificação Bonsucro. Como tal, estes documentos individuais devem ser sempre 
utilizados em relação uns aos outros.
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5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

5.2 unidade de certificação

• Qualquer operador econômico que tem a propriedade de produtos e/ou derivados de cana certificados Bonsucro/
Bonsucro RED UE deve certificado pelo Padrão para Cadeia de Custódia caso queiram negociar esses produtos ou 
fazer reinvindicações sobre suas atividades. 
• Varejistas e distribuidores de produtos finais não precisam de certificação para Cadeia de Custódia. 

5.3 ProceSSo de certificação

• Somente após a certificação (data em que o certificado é emitido e o operador econômico começa a ser listado 
na lista “membros certificados” da página web da Bonsucro) os operadores econômicos são autorizados a fazer 
reivindicações públicas sobre a sua compra de produtos certificados Bonsucro e/ou vender produtos certificados 
Bonsucro e reivindicá-lo como tal.  Quaisquer reivindicações devem aderir às exigências de rotulagem e 
reivindicações Bonsucro.
• A fim de obter a certificação com o Padrão Bonsucro de Balanço de Massa para CdC, os membros devem ter a 
plena conformidade com todos os indicadores, exceto o indicador 4.1.3, que é apenas um requisito para o escopo da 
Certificação do Padrão Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC.  
• O resultado da auditoria será a possibilidade de reclamar e/ou vender um volume de produtos certificados 
Bonsucro ou Bonsucro RED UE, de acordo com o volume certificado produzido ou adquirido.
• A decisão de certificação será baseada no relatório de auditoria. Documentos que mostram evidência 
de conformidade com os indicadores devem ser apresentados pelo operador econômico para os auditores 
independentes, que irão verificá-los durante o processo de auditoria.  
• A auditoria será realizada de acordo com a frequência definida pela Bonsucro no Protocolo de Certificação.
• A auditoria deve ser realizada por Organismos de Certificação licenciados pela Bonsucro.

  Para mais requisitos de certificação ver o Protocolo de Certificação Bonsucro
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6. Padrão BonSucro de Balanço de MaSSa de cdc
PrincÍPio 1. iMPleMentando o Balanço de MaSSa Para cadeia de cuStódia

Critério 1.1. O operador econômico deve implementar os requisitos do Balanço de Massa dentro do escopo identificado 

Indicador Padrão Notas
1.1.1 O operador econômico deve identificar 

o escopo do sistema de Balanço de 
Massa.

S/N Um operador econômico pode optar por Certificação 
contra o Padrão Bonsucro de Balanço de Massa para 
CdC ou Padrão Bonsucro RED UE de Balanço de 
Massa para CdC. 

1.1.2 O operador econômico deve definir 
a unidade de certificação, incluindo, 
no caso dos operadores de múltiplos 
locais, o número de locais e do tipo de 
operações abrangidas pelo escopo do 
Balanço de Massa Bonsucro/Bonsucro 
RED UE. Um operador econômico deve 
implementar os requisitos de balanço 
de massa no nível de um único local.

S/N

1.1.3 Requisitos da norma se aplicam a todas 
as atividades terceirizadas aplicáveis 
de empresas terceiras independentes 
(por exemplo, subcontratos para 
armazenagem, transporte ou outras 
atividades terceirizadas).  

S/N Quando o armazenamento é terceirizado e não 
está localizado na mesma localização geográfica, o 
operador econômico deve considera-lo como um local 
separado, e o balanço de volumes deve ser aplicado 
separadamente a este local. 

1.1.4 O operador econômico deve ter um 
acordo com os seus locais exigindo 
reportes e comunicação adequados.

S/N
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6 PADRÃO BONSUCRO DE BALANÇO DE MASSA DE CDC

Critério 1.2 O operador econômico tem um sistema vigente para implementar os requisitos de balanço de massa

Indicador Padrão Notas
1.2.1 O operador econômico deve ter um representante da gestão 

nomeado com responsabilidade global e autoridade para a 
implementação e cumprimento de todos os requisitos aplicáveis do 
Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para 
CdC.

S/N O representante da gestão pode 
ter outros papéis/funções além da 
implementação do Padrão Bonsucro/
Bonsucro RED UE de Balanço de Massa 
de Co., incluindo responsabilidade 
pela introdução e validação dos dados 
no sistema de balanço de massa em um 
ou mais locais.

1.2.2 O operador econômico deve estabelecer, implementar e manter 
procedimentos cobrindo todos os requisitos aplicáveis  do 
Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para 
CdC. Os procedimentos devem estar de acordo com a escala e 
complexidade do operador econômico, cobrindo todos os locais 
incluídos no escopo.

S/N

1.2.3 O operador econômico deve manter registros e relatórios 
relacionados com a implementação do padrão Padrão Bonsucro/
Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para CdC, incluindo 
documentos de compra e venda, registros de produção e resumos 
de volume durante pelo menos 5 (cinco) anos. 

S/N Os registros podem estar na forma de 
documentos em papel ou podem ser 
realizados eletronicamente.

1.2.4 O operador econômico deve proceder a uma revisão interna anual 
do desempenho, incluindo a eficácia dos sistemas de gestão da 
qualidade e a conformidade dos locais com os requisitos deste 
Padrão Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de Massa para 
CdC. Em caso de problemas, o operador econômico deve tomar 
ações corretivas apropriadas.

S/N Este é separado da auditoria de 
monitoramento realizada por terceiros.
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PrincÍPio 2. validando dadoS BonSucro

Critério 2.1 O operador econômico deve validar a documentação Bonsucro

Indicador Padrão Notas
2.1.1 O operador econômico deve verificar o contrato de fornecedor, 

fatura e documentação comprobatórios para garantir que o 
produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE fornecido vem de 
fornecedores certificados Bonsucro/Bonsucro RED UE, coincide com 
a documentação que o acompanha e inclui todas as informações 
exigidas no Anexo 1.

S/N Validação é contada a partir da data na fatura do 
fornecedor e/ou quando a documentação comprobatória 
é recebida. Isto inclui a verificação da validade do 
certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE de Balanço de 
Massa para CdC do fornecedor.
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6 PADRÃO BONSUCRO DE BALANÇO DE MASSA DE CDC

PrincÍPio 3. conciliando dadoS BonSucro

Critério 3.1 O operador econômico deve registrar e gerenciar a documentação Bonsucro

Indicador Padrão Notas
3.1.1 Fatura e/ou documentação comprobatória de produto certificado 

Bonsucro/Bonsucro RED UE entrante deve ser recebida e inserida no 
sistema no prazo de 30 dias da entrega física.

S/N

3.1.2 Se for o caso, o operador econômico deve utilizar as taxas de 
conversão documentadas, a fim de calcular o volume ou peso 
de saída equivalente (em 100% de equivalentes de sacarose ou 
de etanol) associado com a remessa Bonsucro/Bonsucro RED UE 
recebida.

S/N Metodologia para o cálculo dos fatores de conversão 
deve ser documentada. Cálculo dos fatores de conversão 
deve ter em conta as diferentes etapas de processamento 
envolvidas e derramamentos ou perdas, para garantir que 
a alocação desproporcional de perdas para produto não 
certificado não ocorra.

3.1.3 O operador econômico deve manter a precisão de qualquer 
equipamento de medição utilizado.

S/N A calibração do equipamento de pesagem e medição nas 
operações, ou utilizados por subcontratados para entrada 
e saída de volume ou massa, deve ser realizada de acordo 
com as orientações do fabricante. 

3.1.4 O volume do produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE 
recebido e as características de sustentabilidade associadas devem 
ser registrados no sistema, dentro de uma semana após entrar no 
sistema, depois da validade ter sido confirmada (indicador 2.1.1). 

S/N A contagem de uma semana inicia-se quando o produto 
é fisicamente recebido ou a partir de quando se tem 
a propriedade do produto, conforme especificado nos 
procedimentos. O operador econômico pode coletar 
dados e inseri-los em intervalos regulares (se previsto nos 
procedimentos) e não imediatamente quando recebidos. 
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3.1.5 Atribuição de dados Bonsucro/Bonsucro RED UE deve ser apenas 
para produtos que são fungíveis com produtos derivados da cana. 

S/N Por exemplo, os dados podem ser atribuídos a qualquer 
tipo de etanol (por exemplo, milho, trigo, cana de açúcar) 
ou qualquer tipo de açúcar (cana, beterraba), desde que 
possam ser misturados (são ‘fungíveis’). 

Dados Bonsucro/Bonsucro RED UE não podem ser 
atribuídos a produtos que não podem ser feitos a partir de 
cana de açúcar, por exemplo, nenhum dado Bonsucro/
Bonsucro RED UE poderia ser alocado ao biodiesel de óleo 
vegetal ou farinha de trigo. 

3.1.6 O volume do produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE 
recebido e as características de sustentabilidade associadas que 
saem do sistema devem ser registrados dentro de uma semana.

S/N A contagem de uma semana inicia-se quando o produto 
deixa fisicamente o local ou a partir de quando o cliente 
tem a propriedade do produto, conforme especificado 
nos procedimentos. O operador econômico pode coletar 
dados e inseri-los em intervalos regulares (se previsto nos 
procedimentos) e não imediatamente quando recebido. 

3.1.7 O operador econômico deve realizar o balanço de entrada/saída de 
produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE com periodicidade 
fixa, para cada local da operação, não superior a três meses.

S/N Isto inclui a verificação física do estoque e de dados, 
levando em considerando as taxas de conversão.

3.1.8 O volume de produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE 
recebido deve ser maior ou igual ao volume ou a quantidade de 
produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE fornecido aos clientes 
durante um período de inventário fixo de no máximo três meses.

S/N Isto é aplicado no local em que o operador econômico está 
aplicando o sistema de balanço de massa. O período de 
inventário é determinado pelo operador e pode ser inferior 
a três meses, à escolha do operador. 

3.1.9 Sempre que o saldo de entradas e saídas for positivo no final 
do período de inventário do operador econômico, os dados de 
sustentabilidade podem ser transferidos para o próximo período de 
inventário.

S/N Se os dados forem transferidos, toda a informação original, 
por exemplo, data inicial de entrada no sistema, deve ser 
mantida.

3.1.10 Dados de sustentabilidade expiram após três anos a partir da data 
de entrada no sistema ou até o final da certificação do operador 
econômico, o que ocorrer primeiro.

S/N Se um operador econômico não mantiver um certificado 
válido, então os dados não transferidos para os clientes 
serão considerados expirados.
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6 PADRÃO BONSUCRO DE BALANÇO DE MASSA DE CDC

PrincÍPio 4. raStreando dadoS BonSucro

Critério 4.1 Características de sustentabilidade de remessas são rastreáveis dentro do sistema de balanço de massa do operador econômico

Indicador Padrão Notas
4.1.1 Cada remessa transacionada deve ser registrada de maneira única 

no sistema.
S/N Identificação única deve ser por número de lote, código de 

produto ou outro método de identificação e dados como no 
Anexo 1. 

4.1.2

(Cadeia de 
Custódia 
Bonsucro 
RED UE 
somente)

Quando uma remessa combinada é fornecida a um cliente, a média 
de dados de GEE não é permitida. O valor de GEE original de cada 
componente da remessa pode ser atribuído a uma quantidade similar 
de material de saída. Como alternativa, uma remessa em grupo 
pode usar o pior desempenho de GEE.

S/N

PrincÍPio 5. identificando dadoS BonSucro Para clienteS

Critério 5.1 Características de sustentabilidade de remessas são identificadas para clientes

Indicador Padrão Notas
5.1.1 Cada remessa fornecida aos clientes deve conter uma especificação 

com, no mínimo, os dados constantes do anexo 1, especificando 
claramente o escopo de sua conformidade: Bonsucro ou Bonsucro 
RED UE.

S/N Especificação atendendo os dados mínimos do anexo 
1 não precisam ser enviadas com cada remessa, se for 
incluído em um contrato.

5.1.2 Fatura e/ou documentação comprobatória de saída produto 
certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE  deve ser enviada ao cliente 
no prazo de 30 dias do envio físico.

S/N
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7. ane ox S

anexo 1: dadoS MÍniMoS atriBuÍdoS a reMeSSaS Para conforMidade BonSucro

Produto conforme Bonsucro:
• Descrição da matéria-prima do produto conforme Bonsucro (cana ou resíduos de cana)
• A massa (kg ou toneladas) ou volume (litros ou m3)
• Especificação de açúcar (teor de açúcar em % de sacarose) ou especificação de etanol (teor de álcool em % v/v)
• Evidências de conformidade com o Padrão de Produção Bonsucro 
• Informações de contato do comprador e vendedor
• Distância de transporte, se for relevante para o cálculo de GEE
• País de origem (opcional)

Produto conforme Bonsucro red ue:
• Todos os pontos acima
• País de origem
• Declaração sobre a conformidade com o padrão de Produção Bonsucro RED UE 
• Valores reais de GEE [kg CO2eq] por quantidade de produto sustentável [em toneladas ou m³ a 15ºC] calculados de 
acordo com o anexo V da Diretiva de Energias Renováveis da UE (2009/28/CE), usando qualquer ferramenta de cálculo 
de GEE aprovada da CE ou valores padrão de GEE previstos no ponto D do mesmo anexo V da Diretiva da UE.


