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Este documento representa um trabalho em desenvolvimento. Especialmente durante o
primeiro ano de implementação, o Bonsucro incentiva opiniões para superar dificuldades e
aperfeiçoar o processo.
Este documento foi escrito em língua inglesa. O Bonsucro não assume nenhuma
responsabilidade por erros e interpretações equivocadas quando este documento é
traduzido para outras línguas.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 BONSUCRO
O Bonsucro uma iniciativa global, sem fins lucrativos, dedicada a reduzir os impactos
ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar e que conta com a participação de
diferentes partes interessadas (multistakeholder). A missão do Bonsucro é assegurar que a
atual e a futura produção de cana-de-açúcar e de todos os seus produtos derivados sejam
produzidos de maneira sustentável. O Bonsucro almeja alcançar esta missão delineando e
organizando o processo de definição, pelas múltiplas partes interessadas, da produção
sustentável de cana-de-açúcar e de todos os seus produtos derivados (ou seja,
“Desenvolvimento do Padrão”) e assegurando a integridade da sua implementação (ou seja,
“Certificação”).
1.2 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BONSUCRO
O sistema de certificação Bonsucro funda-se em 3 elementos principais:
1. Padrões: O Bonsucro desenvolveu 2 padrões:
O “Padrão de Produção Bonsucro” contém princípios e critérios para alcançar
uma produção sustentável da cana-de-açúcar e de todos os seus produtos
derivados, considerando dimensões econômicas, sociais e ambientais.
Adicionalmente, o Padrão de Produção contém uma série de requisitos
técnicos e administrativos para garantir o rastreamento das declarações de
produção sustentável de cana-de-açúcar e seus produtos derivados Bonsucro
ao longo da cadeia de produção e nas operações de processamento,
incluindo o transporte da cana até a usina.1
O “Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro para o Sistema de Balanço de
Massa” contém uma série de requisitos técnicos e administrativos para
permitir a rastreabilidade das declarações sobre a produção sustentável da
cana-de-açúcar Bonsucro e de todos os produtos dela derivados, ao longo de
toda a cadeia de fornecimento após a usina e sua área de fornecimento de
cana; desde a conversão, processamento, manufatura, transformação e
comércio até o uso da cana-de-açúcar e de todos os seus produtos derivados.
NOTA: Estes requisitos para Cadeia de Custódia que são aplicáveis à usina e
sua área de fornecimento já estão inclusos no Padrão de Produção e são
idênticos àqueles do Padrão para Cadeia de Custódia para o Sistema de
Balanço de Massa.

1

Estes requisitos são idênticos aos requisitos do Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro para o Sistema de Balanço de
Massa
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2. Guia de Auditoria: O Bonsucro desenvolveu um guia e documentos esclarecedores
para os membros e auditores sobre como atender aos Padrões de Produção Bonsucro
e/ou de Cadeia de Custódia. Isto inclui: 1.) descrição de como interpretar os princípios e
os critérios dos padrões Bonsucro, 2.) instruções de auditoria para verificar a adoção dos
indicadores e verificadores, 3.) informação relativa a situações excepcionais, 4.) critérios
objetivos para limites críticos, e 5.) ferramentas e cálculos para auditoria.
3. Protocolo de Certificação: O Bonsucro desenvolveu um Protocolo de Certificação
para membros e auditores que enumera os processos e os procedimentos para
certificação dos padrões Bonsucro. Isto inclui: 1.) regras e normas para Organismos
de Certificação realizarem auditorias dos padrões Bonsucro, 2.) normas de
certificação para operadores econômicos demonstrarem conformidade com os
padrões Bonsucro, 3.) procedimentos de auditoria para Organismos de Certificação
verificarem conformidade com os padrões Bonsucro.
Juntos, estes três elementos formam o Sistema de Certificação Bonsucro. Para tanto, estes
documentos individuais nunca poderão ser usados como documentos independentes,
devendo sempre ser utilizados em conjunto.

Protocolo de
Certificação

Guia de
Auditoria

Guia de
Auditoria

Padrão para
Produção

Padrão para
Cadeia de
Custódia

O escopo do Sistema de Certificação Bonsucro pode ou não estar em conformidade com a
Diretiva da União Européia para Energias Renováveis (RED) e com as providências similares
da Diretiva da União Européia para Qualidade de Combustíveis (FQD). Desta forma, o
Sistema de Certificação Bonsucro faz distinção entre 2 escopos:
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1. “Bonsucro”: Conformidade com os requerimentos Bonsucro
2. “Bonsucro EU”: Conformidade com os requerimentos Bonsucro
requerimentos adicionais necessários para o cumprimento da EU RED.

MAIS

os

Nos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (ou seja, Padrões, Guias de Auditoria
e Protocolo de Certificação), os requerimentos adicionais do Bonsucro EU são claramente
determinados como tal. Para obter conformidade com o escopo Bonsucro EU, TODOS os
requerimentos devem ser cumpridos (ex: Bonsucro MAIS requerimentos adicionais EU RED).
A certificação Bonsucro EU é equivalente à certificação Bonsucro. Ainda assim, o contrário
não se aplica; a certificação Bonsucro não é equivalente à certificação Bonsucro EU. Os
membros que não desejarem se ajustar às normas Bonsucro EU estão isentos do escopo
Bonsucro EU e não precisam cumprir com os requerimentos adicionais da EU RED.
1.3 INTENÇÃO DESTE DOCUMENTO
A intenção deste Padrão Bonsucro para Cadeia de Custódia (Chain of Custody - ChoC) para
o Sistema de Balanço de Massa é, em adição aos Princípios e Critérios Bonsucro (P&C),
desenvolver um regime internacional voluntário que considere os aspectos econômicos,
ambientais e sociais necessários para a produção sustentável de derivados da cana-deaçúcar, incluindo biocombustíveis e biolíquidos, a nível mundial. Esta Cadeia de Custódia
(ChoC) foi especialmente desenhada para ser utilizada na cadeia de fornecimento completa
da cana-de-açúcar e de seus produtos e subprodutos, incluindo biolíquidos e
biocombustíveis produzidos a partir da cana-de-açúcar. Na cadeia de fornecimento, é
necessário que fornecedores e clientes em cada “elo” da cadeia demonstrem e demandem
conformidade com os critérios de sustentabilidade. A verificação de conformidade com os
critérios de sustentabilidade da União Européia (EU) deve seguir o sistema de Balanço de
Massa.
Aqueles requerimentos para Cadeia de Custódia que são aplicáveis à usina e sua área de
fornecimento foram incluídos no Padrão de Produção e são idênticos àqueles descritos
neste Padrão para Cadeia de Custódia para o Sistema de Balanço de Massa.
Adicionalmente, tem sido identificada a necessidade de demonstrar conformidade com os
requerimentos da Diretiva da União Européia para Energias Renováveis (EU RED), também
identificada como Diretiva 2009/28/EC, e da Diretiva da União Européia para Qualidade de
Combustíveis (2009/30/EC). Como estas diretivas da União Européia contêm os mesmos
critérios de sustentabilidade, referência a elas neste padrão, ao tratar dos critérios de
sustentabilidade, é feita unicamente como EU RED.
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1.4 INTRODUÇÃO AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO
Os capítulos deste documento são baseados nos elementos do “Padrão Bonsucro para
Cadeia de Custódia para o Sistema de Balanço de Massa”, e são compostos por critérios,
que especificam os requerimentos.
Neste documento são feitas referências a definições, abreviaturas, ferramentas e anexos,
conforme listados no Protocolo de Certificação Bonsucro e que podem ser utilizados como
parte do Sistema de Certificação Bonsucro e que estão padronizadas de acordo com as
definições e o vocabulário utilizado na EU RED.
Definições específicas para este documento foram adicionadas. Quando possível, são
enumerados na lista de referências anexos que são aplicáveis tanto aos Princípios e
Critérios Bonsucro, quanto a este Padrão Bonsucro para Cadeia de Custódia (Chain of
Custody - ChoC). Novos anexos formam adicionados para explicar a mistura e separação de
remessas. O Sistema de Balanço de Massa e o formato para as especificações (requisitos
mínimos) das características de sustentabilidade e da comunicação das emissões de GEE
das remessas.
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2. ESCOPO
2.1 ESCOPO DO PADRÃO BONSUCRO PARA CADEIA DE CUSTÓDIA PARA O SISTEMA
DE BALANÇO DE MASSA
A unidade de certificação será composta pelos operadores econômicos após a usina e sua
base de fornecimento de cana que apresentam posse legal dos produtos da cana-deaçúcar e/ou de todos os produtos deles derivados que possuem certificado Bonsucro.
Aqueles requerimentos para Cadeia de Custódia que são aplicáveis à usina e à sua área de
fornecimento de cana foram incluídos no Padrão de Produção e são idênticos àqueles
apresentados neste Padrão para Cadeia de Custódia para o Sistema de Balanço de Massa.
Desta forma, as usinas e sua área de fornecimento devem cumprir somente com o Padrão
de Produção e a unidade de certificação deste padrão para Cadeia de Custódia se inicia
após a usina.
Este padrão para Cadeia de Custódia oferece 2 escopos de certificação:
1. “Bonsucro”: cumpre com os requerimentos Bonsucro
2. “Bonsucro EU”: cumpre com os requerimentos Bonsucro ALÉM DOS requerimentos
adicionais necessários para garantir conformidade com a EU RED
Os requerimentos adicionais Bonsucro EU são claramente definidos como tal ao longo
deste Padrão. Para obter conformidade com o escopo Bonsucro EU TODOS os
requerimentos devem ser cumpridos (ex: Bonsucro MAIS requerimentos adicionais para EU
RED). A Certificação Bonsucro EU é equivalente à certificação Bonsucro. Porém, o contrário
não se aplica: a certificação Bonsucro não é equivalente à certificação Bonsucro EU.
Membros que não desejam obter conformidade com o Bonsucro EU são excluídos do
escopo EU e, assim, não precisam cumprir com os requerimentos adicionais para EU RED.

2.2 REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO
Nenhuma declaração pública relativa à conformidade com o Padrão Bonsucro da cana-deaçúcar e de todos os seus produtos derivados certificados pelo Bonsucro e/ou Bonsucro EU
pode ser feita sem uma certificação válida frente ao Sistema de Certificação Bonsucro,
realizado por um Organismo de Certificação acreditado que, por sua vez, é aprovado pelo
Bonsucro para realizar auditorias de acordo com o Sistema de Certificação Bonsucro.
Somente após a certificação os operadores econômicos são autorizados a participar do
esquema e comprar e vender material sustentável certificado, assim como declará-lo como
tal.
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A verificação da conformidade com este padrão para Cadeia de Custódia deve seguir o
“Sistema de Balanço de Massa”. Este padrão para Cadeia de Custódia contém requisitos
específicos para o controle de um sistema de balanço de massa que está em conformidade
com os requisitos legislativos da União Européia (EU). O sistema de balanço de massa é um
sistema contábil que demonstra o balanço entre entradas e saídas da cana-de-açúcar
sustentável e de todos os seus produtos derivados.
Para obter conformidade com o Padrão para Cadeia de Custódia Bonsucro, 80% dos
indicadores contidos nos itens 3.1 a 3.6 devem ser cumpridos. Os requisitos específicos
Bonsucro EU contidos nestes itens podem ser excluídos do escopo (e, desta forma, também
a sua conformidade).
Para obter conformidade com o Padrão para Cadeia de Custódia Bonsucro EU, 80% dos
indicadores contidos nos itens 3.1 a 3.6 devem ser cumpridos. Adicionalmente, há um
número de Itens Principais (3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.1) que devem ser cumpridos
para que a conformidade seja considerada.
2.3 REFERÊNCIAS
O Protocolo de Certificação Bonsucro tem sido estabelecido com base nas seguintes
referências:
a) ISO 9000:2005 quality management terms and vocabulary
(ABNT NBR ISO 9000:2005 Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e
vocabulário)
b) ISO 9001:2008 quality management system
(ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos)
c) ISO 19011:2002 quality-and environmental management system’s auditing
(ABNT NBR ISO 19011:2002 Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da
qualidade e/ou ambiental)
d) ISO IEC Guide 65/EN 45011
(ABNT NBR ISO/IEC Guia 65:1997 Requisitos gerais para organismos que operam
sistemas de certificação de produtos)
e) ISO Draft IEC Guide 17065 - (ISO Projeto IEC Guia 17065)
f) ISO 14065:2007,IDT “Greenhouse gases- Requirements for greenhouse gas validation
and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition”
(ABNT NBR ISO 14065:2007 – Gases de Efeito Estufa – Requisitos para validação e
verificação de organismos para uso em acreditação ou outras formas de
reconhecimento)
g) Draft ISO IEC Guide 17065 - (Projeto ISO IEC Guia 17065)
h) ISO 14065:2007 IDT
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(ABNT NBR ISO 14065:2007 – Gases de Efeito Estufa – Requisitos para validação e
verificação de organismos para uso em acreditação ou outras formas de
reconhecimento)
i) ISO 14064-3:2006
(ABNT NBR ISO 14064-3:2006 - Especificações com guia para validação e verificação de
afirmações de Gases do Efeito Estufa)
j) ISEAL procedure P035 on Group Auditing
(Procedimentos ISEAL P035 para grupos auditores)
k) EU RED 2009/28/EC and EU FQD 2009/30/EC directives, definitions and abbreviations
(Diretivas, definições e abreviaturas EU RED 2009/28/EC e EU FQD 2009/30/EC)
l) 2010/335/: EU Commission Decision of 10 June 2010 on guidelines for the calculation
of land carbon stocks for the purpose of Annex V to Directive 2009/28/EC OJ L 151,
17.06.2010
(2010/335/: Decisão da Comissão da União Européia de 10 de junho de 2010 sobre
diretrizes para o cálculo de estoque de carbono no solo para o propósito do Anexo V da
Diretiva 2009/28/EC OJ L 151, 17.06.2010)
m) Communication from the EU Commission on voluntary schemes and default values in
the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme OJ C 160, 19.6.2010
(Comunicação da Comissão da União Européia sobre regimes voluntários e valores
padrão nos regimes de sustentabilidade da União Européia para biocombustíveis e
biolíquidos OJ C 160, 19.6.2010)
n) Communication from the EU Commission on the practical implementation of the EU
biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels OJ C
160, 19.6.2010
(Comunicação da Comissão da União Européia sobre a implementação prática do
regime de sustentabilidade da União Européia para biocombustíveis e biolíquidos e
sobre as regras de contagem para biocombustíveis OJ C 160, 19.6.2010)
2.4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
Cadeia de custódia (Chain of Custody - ChoC): A cadeia de fornecimento de um produto,
incluindo todos os estágios, desde a produção de matéria-prima até a liberação do produto
para consumo (Referência: comunicação da comissão sobre regimes voluntários)
Cliente: O próximo proprietário legal do produto na cadeia de custódia (ChoC).
Fornecedor: O proprietário legal anterior do produto na cadeia de custódia (ChoC).
Operador econômico: Proprietário legal; indivíduo ou organização que possui a
propriedade ou o controle físico da cana-de-açúcar e/ ou de todos os seus produtos
derivados, desde sua origem até a disponibilização no mercado, para um ou vários passos
na cadeia de custódia.
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Nota 1 – O termo organização está sendo utilizado aqui de acordo com o definido na
ISO 14001
Rastreabilidade: A habilidade de cada operador econômico na cadeia de custódia em
rastrear o produto ou a matéria-prima um passo atrás ao fornecedor e um passo à frente
ao cliente.
Remessas: Quantidade (ex: batelada, lote, carga) de massa de produto com uma
identificação numérica única e dados adicionais especificando o conteúdo do produto em
termos de quilogramas (ou toneladas) de açúcar, ou litros (ou m³) de etanol; as
características de sustentabilidade; e os valores de emissão de gases de efeito estufa
atribuídos a essa quantidade, de acordo com os termos do Anexo V da EU RED.
Requisitos legislativos EU: Referem-se a ambos os requisitos da EU RED e da EU FQD.
Sistema de balanço de massa: Sistema no qual as características de sustentabilidade
permanecem atribuídas às remessas (Referência: comunicação da comissão sobre regimes
voluntários)
Subcontratado: Não o proprietário legal do produto que proporciona um serviço, por
exemplo, colheita, transporte, manufatura, armazenamento. O subcontratado opera sob
inteira responsabilidade do proprietário legal.
Mais definições para o Sistema de Certificação Bonsucro podem ser encontradas no
Apêndice 7.
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3. ELEMENTOS BÁSICOS DO PADRÃO PARA CADEIA DE CUSTÓDIA
3.1 RASTREABILIDADE
O princípio de rastreabilidade consiste na responsabilidade de cada operador econômico
da cadeia de custódia com relação aos dados fornecidos nas declarações do produto
submetidas para o operador econômico seguinte.
Critérios
Indicador
3.1.1
Produtos finais
certificados podem ser
rastreados da área de
despacho do processador
até o próximo
proprietário

Padrão
> = 90%
rastreável1

3.1.2

> = 90%
rastreável

Cada elo seguinte na
cadeia mantém o
rastreamento dos
produtos

Notas
O processador mantém o
rastreamento do transporte
até a entrega ao próximo
proprietário do produto.
O próximo proprietário
assina o recebimento do
produto e assume a
responsabilidade pelo
processador.
Cada operador econômico
deve ser capaz de fazer o
rastreamento um passo à
frente e um passo atrás

1) O auditor obtém uma amostra de 10 e, quando esta amostra apresenta 0 ou 1 falha, a conformidade
pode ser considerada e declarada como >= 90% a.. Quando mais de 1 falha é encontrada, a
contagem do critério será declarada como < 90% e o critério será considerado como não-conforme.

NOTA: A fim de prevenir dupla contagem não é possível o uso da mesma nãoconformidade em outros critérios.
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3.2 IDENTIFICAÇÃO, RASTREABILIDADE E VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE
SUSTENTABILIDADE
Os critérios de sustentabilidade estão listados no Padrão de Produção Bonsucro e estão em
conformidade com o artigo 17 da EU RED. Para cada remessa, em qualquer estágio da
cadeia de custódia, as características de sustentabilidade devem ser identificadas e
atribuídas à mesma.
Critérios
3.2.1

Indicador
Cada remessa possui um
número de identificação
único

Padrão
> = 90%
identificável

3.2.2

Cada remessa contém uma
especificação com, ao
menos, os dados
especificados no Apêndice 4

> = 90% com
especificação

3.2.3
As remessas devem
Bonsucro especificar claramente o
EU
escopo da conformidade:
Não-conforme
Conformidade com as
normas Bonsucro
Conformidade com as
normas Bonsucro EU

Maior (Major)
Nenhuma
declaração
incorreta. Ex:
nãoconformidade
não pode
aparecer como
conformidade;
ou
conformidade
com o Bonsucro
não pode
aparecer como
conformidade
com o Bonsucro

Notas
A identificação pode ser
física e administrativa e,
neste caso, deve ser
idêntica. É permitido ter
somente o controle
administrativo das
remessas.
Quando um proprietário
seguinte aceita uma
remessa sem
especificações ou com
especificações incompletas,
este assume a
responsabilidade pelo
fornecimento destas
informações.
Ao tornar-se proprietário
de remessas nãoconformes, o proprietário
assume inteira
responsabilidade sobre a
mesma e deve fornecer
evidências de
conformidade antes que
uma declaração de
conformidade possa ser
feita
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3.2.4
Cada remessa em
Bonsucro conformidade com o
EU
Bonsucro EU contém uma
especificação com, ao
menos, os dados
especificados nos Apêndices
4 e 5. Os valores de
emissões de GEE devem ser
calculados de acordo com
as especificações
enumeradas nos Apêndices
2 e 3.

EU
Maior (Major)

Unicamente para a opção
pelo Bonsucro EU, em
adição aos dados acima
mencionados para o
Bonsucro.
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3.3 CONTROLE DO SISTEMA DE BALANÇO DE MASSA
O sistema de balanço de massa, de acordo com o artigo 18 da EU RED, é um sistema no
qual as “características de sustentabilidade” permanecem atribuídas às “remessas” e
evidências que demonstram conformidade com estas características são exigidas e devem
ser documentadas e registradas. Ver estes princípios no Apêndice 6.
O sistema de balanço de massa deve ser controlado:
a) Em períodos de tempo, onde o balanço do produto sustentável Bonsucro versus o
produto não sustentável deve ser igual ou positivo no momento do balanço. A
evidência do balanço deve ser registrada e deve ser verificável por relatórios
periódicos de balanço ao longo daquele determinado período, mostrando todas as
entradas, misturas, conversões, estoques e saídas.
O ano contábil para o Balanço de Massa inclui um ciclo de colheita anual completo, o qual
não se permite ser dividido em 2 anos contábeis.
Critérios
3.3.1

Indicador
O sistema de cálculo para
controle de balanço de
massa é documentado e os
registros e dados do
balanço de massa são
mantidos em uma base
diária e verificável.

3.3.2

Validação de dados antes
do lançamento oficial no
sistema de cálculo. O
representante
administrativo é
responsável pela validação,
conforme indicado no
Protocolo de Certificação
Bonsucro 3.5.3.

Padrão

Notas
O operador econômico
deve coletar dados e
registros em intervalos, de
acordo com o
documentado nos
procedimentos locais,
antes de lançá-los no
sistema de cálculo; Os
dados devem ser
atualizados e verificáveis
no intervalo máximo de
uma semana,
preferencialmente de 36
horas.
> = 90% validável Uma vez validados, os
em uma semana
dados lançados não
poderão ser modificados
(estão protegidos pelo
programa) ou estão
claramente marcados
como válidos, mostrando
hora e data.
> = 90%
validados ao
longo de uma
semana
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3.3.3
Bonsucro
EU

Balanço de massa “em
períodos de tempo” mostra,
ao longo do período, a
evidência de que o balanço
de produto sustentável
certificado versus produto
não certificado sustentável é
no mínimo igual ou
positivo.
O representante
administrativo ou uma
terceira parte (Referência ao
item anterior 3.3.2) é
responsável pela validação.

3.3.4
Bonsucro
EU

O balanço de massa é
baseado no peso do açúcar
ou do álcool, ou no cálculo
de volume feito com base
em amostragem e análises
de um laboratório
qualificado; usando
métodos normativos e
resultados de medição, são
validados por um
laboratório acreditado,
preferivelmente (mas não
obrigatoriamente), que
possua uma acreditação ISO

Maior (Major)
Em caso de
ausência de
dados ou mais
do que um
período
(máximo um
mês) sem
relatório de
balanço
Maior (Major)
Em caso de
balanço
negativo e
nenhuma ação
corretiva
tomada no
período
seguinte.
Maior (Major)
Em caso de
falha total para
calibrar
Menor (Minor)
De outra
maneira:
Atrasado > 1
ano
Incompleto

O representante
administrativo assinou
fisicamente os
documentos ou os
aprovou por meio de
procedimentos digitais de
validação.
O intervalo para o relatório
periódico e documentado
de balanço de massa é de,
no máximo, 1 mês
Em cada período (mês), o
balanço deve ser validado
pelo representante
administrativo. Meses
acumulados até a data do
relatório de balanço de
massa devem ser
registrados, mostrando a
evolução dos dados de
balanço de massa durante
o período de safra e/ou
ano contábil.

Volumes podem variar em
decorrência de processos
de concentração ou
diluição. Por esta razão e
para efetividade, o balanço
de massa apenas em
volume não é possível.
A base do balanço é a
combinação de peso
(massa), volume, e o
conteúdo da remessa, seja
em porcentagem de
açúcar (m/m) ou em
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IEC 17025 (ABNT NBR
ISO/IEC 17025 – Requisitos
gerais para competência de
laboratórios de ensaio e
calibração) (Referência: ver
lista de referências para
acreditação de laboratórios
de ensaios.)

porcentagem de álcool
(v/v)
Por meio de cálculos de
conversão, o açúcar pode
ser expresso em álcool e
vice-versa.
Métodos permitidos para
os cálculos de conversão
estão especificados no
capítulo 3 dos P&C
Bonsucro, assim como nos
Apêndices 1, 2 e 3 do
ChoC.

Equipamentos para a
medição e pesagem nas
operações ou utilizados
pelos subcontratados para
entrada e saída de volume
ou peso do balanço de
massa requerem calibração
com freqüência mínima de
1 vez por ano, realizada por
uma organização de ensaio
e calibração,
preferivelmente (mas não
obrigatoriamente), que
possua uma acreditação ISO
IEC 17025.

3.3.5

O balanço de massa total
no período é confiável, com
uma tolerância de +/- 5%,
calculada sobre o conteúdo
total de entrada e saída de
açúcar e/ou álcool.
Em caso de perdas ou
derrames (spillage), estes
serão calculados.
Subprodutos também são
calculados, uma vez que
podem conter restos de
açúcar e/ou álcool que
devem ser comunicados.

Métodos aplicados
requerem documentação e
validação e não podem
variar dentro do ano
contábil.

>= 90% do
balanço de
massa dentro
da tolerância

O balanço de massa é o
resultado de todas as
entradas e saídas em um
período. Muitas entradas
de dados são feitas e
testes de laboratório
ocorrem.
Dado o fato de que
volume, peso e % têm
tolerâncias, o resultado
total precisa assegurar que
toda a contabilidade,
medição e testes são
confiáveis;
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Exceder o nível de 5% de
diferença no balanço pode
indicar erros que requerem
correção.
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3.4 CONTROLE DE REMESSAS
Para a identificação e rastreabilidade da cana-de-açúcar durante as fases de produção,
logística e comércio, é essencial manter o controle sobre as remessas e manter registros de
dados de produção, incluindo volumes, peso, especificações dos produtos, porcentagem de
açúcar e de álcool, densidade, etc. (conjunto mínimo de dados, conforme especificado nos
critérios), juntamente com os registros sobre as características de sustentabilidade
atribuídas à remessa.
Critérios
Indicador
3.4.1
Cada remessa possui um
Bonsucro número de identificação
EU
único; o número identifica o
ano contábil da colheita, a
unidade de operação
(fazenda, local, etc.), e o
número é gerado pelo
sistema de contabilidade em
uma seqüência de tempo,
de acordo com o
lançamento inicial da
remessa no sistema.
Cada vez que novas
remessas são criadas, tanto
por mistura quanto por
divisão, um novo número
único de remessa será
gerado para a mistura ou
para cada remessa que
tenha sido dividida. Cada
número novo contém
referência ao número da
remessa anterior (ver no
item seguinte como
conduzir estas operações de
mistura e separação de
remessas).
A partir do número da
remessa, podem ser
recuperados a data, a hora e
o local físico da remessa.

Padrão
Maior
(Major)
O sistema não é
operacional
Menor
(Minor)
> = 90%
conformidade

Notas
A remessa e toda a
informação a ela anexada
podem ser identificadas e
rastreadas atrás e à frente
ao se utilizar o número da
remessa
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3.5 CONTROLE DE MISTURAS DE REMESSAS
É comum e freqüentemente inevitável que as remessas sejam misturadas na produção,
logística e comércio da cana-de-açúcar. A mistura de remessas com diferentes
características de sustentabilidade é permitida, assim como a mistura de remessas
sustentáveis com remessas não sustentáveis, desde que o balanço (ver 3) de produtos
sustentáveis se mantenha positivo. A mistura pode ter qualquer forma onde as remessas
podem normalmente entrar em contato, como em um container, instalação de
processamento ou logística ou local (definido como localização geográfica com limites
precisos, dentro dos quais os produtos podem ser misturados). Há regras que devem ser
respeitadas para o controle e mistura de remessas e elas estão especificadas nos critérios
abaixo.
Critérios
Indicador
3.5.1
Um novo número de
remessa é gerado para uma
mistura; o procedimento é
semelhante ao de uma
remessa individual

Padrão
>= 90%
conformidade

3.5.2

>= 90%
conformidade

3.5.3

3.5.4

Os tamanhos distintos e as
características de
sustentabilidade de cada
remessa individual
permanecem atribuídos à
mistura
Permite que a soma de
todas as remessas retiradas
da mistura sejam descritas
como tendo as mesmas
características de
sustentabilidade, nas
mesmas quantidades, assim
como a soma de todas as
remessas adicionadas à
mistura.
Para evitar dupla contagem:

Notas
A forma como a mistura irá
se apresentar e qual
número é possível em
termos de caracteres
dependerá do sistema de
contabilidade.
Alguns sistemas permitem
a identificação de uma
mistura por meio de
indicadores
Ver Apêndice 6

>= 90%
conformidade

Ver Apêndice 6

>= 90%

A maneira como isto
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no momento em que as
designações individuais são
atribuídas à mistura, estas
serão automaticamente
atestadas (booked off) como
“vendidas” do número
anterior para o novo
número da mistura

conformidade

ocorre pode ser diferente,
dependendo das
possibilidades do sistema
de contabilidade
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3.6 CONTROLE DE SEPARAÇÃO DE REMESSAS DEVIDO A MISTURAS
Uma vez que as características de sustentabilidade tenham sido atribuídas às remessas, os
valores podem ser calculados e adicionados às especificações da remessa. Os métodos de
cálculo, termos, definições, ferramentas e valores padrão estão enumerados nos critérios
abaixo.
Critérios
Indicador
Padrão
3.6.1
Qualquer remessa separada >= 90%
de uma mistura ou separada conformidade
de uma determinada
remessa requer um novo
número; utilize o
procedimento descrito
acima para gerar uma nova
remessa

3.6.2

3.6.3

As características de
sustentabilidade da mistura
de remessas permanecem
atribuídas aos números das
remessas que foram
separadas, na proporção do
volume que foi separado
Para evitar dupla contagem:
no momento em que um
novo número único tenha
sido atribuído à remessa
separada, esta será
automaticamente atestada
como “vendida” do número
anterior para o novo
número da remessa
separada

>= 90%
conformidade

Notas
A forma como a remessa
separada irá se apresentar
e qual número é possível
em termos de caracteres
dependerá do sistema de
contabilidade.
Alguns sistemas permitem
a identificação de uma
nova remessa como
resultado da separação de
misturas anteriores por
meio de indicadores
Apêndice 6
NÃO UTILIZAR MÉDIA
(NO AVERAGING)

>= 90%
conformidade

A maneira como isto
ocorre pode variar,
dependendo das
possibilidades do sistema
de contabilidade

Sistemas de gestão da qualidade
Os elementos dos sistemas de gestão da qualidade se encontram harmonizados com os
sistemas de certificação Bonsucro e podem ser encontrados no Protocolo de Certificação
Bonsucro.
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APÊNDICE 1: CÁLCULO DE GEE - GASES DE EFEITO ESTUFA
Critério 3.2 do padrão de produção
3.2 Monitorar
as emissões de
gases de efeito
estufa com
vistas a
minimizar os
impactos na
mudança
climática.

Contribuição ●
ao
aquecimento
global por
unidade de
massa de
produto

●

t CO2eq/t
sugar

Total<0.4

●

●

g CO2eq/MJ
combustível

Total<24

Usado somente
quando há
produção de
açúcar. Emissões
do campo à saída
da usina.
Carga ambiental
é t de dióxido de
carbono
equivalente.
Usado somente
quando o etanol
é produzido.
Carga ambiental
é g de dióxido de
carbono
equivalente.

1. Limites do sistema
Os limites operacionais incluem o cultivo e o processamento da cana-de-açúcar. O limite
reconhece cada usina, junto como seus fornecedores de cana-de-açúcar, como uma
unidade individual, ao invés de considerar uma empresa que tem e opera várias usinas. No
caso dos Produtores Independentes de Energia (PIE) , que fornecem vapor e energia
elétrica para a usina a partir do bagaço proveniente dela mesma, aquele PIE será incluído
juntamente com a usina em questão. Os limites do sistema incluem, adicionalmente, a
energia incorporada na fabricação e fornecimento de todos os fertilizantes e produtos
químicos, mas excluem a energia incorporada aos bens de capital utilizados na agricultura e
processamento.
Serão incluídas todas as atividades da usina no local, visando refletir a sustentabilidade
total de um sistema que produz alimento, combustível, energia e produtos químicos.
Esta análise representa uma análise B2B (Business to Business), levando em conta a
operação de uma planta de processamento de cana-de-açúcar, que produz açúcar bruto
e/ou etanol. Unidades que são somente refinarias não serão incluídas dentro do escopo.
Representam o fornecimento de produtos para uma terceira parte que não é o usuário final
(análise de ciclo de vida da produção, ou ‘cradle-to-gate’ em Inglês).
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2. Efeitos diretos e indiretos
Os cálculos de energia e GEE estão associados às entradas diretas de energia e, em
segundo plano, às entradas indiretas. As entradas diretas são principalmente insumos de
combustíveis e energia, expressos em termos de seus valores energéticos primários. As
entradas indiretas incluem, adicionalmente, a energia necessária para a produção dos
produtos químicos, fertilizantes e outros materiais utilizados. Estas entradas indiretas não
incluem a energia adicional consumida na fabricação e construção dos prédios e
equipamentos utilizados na área agrícola, no transporte ou no processo industrial.
3. Mudanças no uso do solo
As mudanças no uso do solo podem ser separadas em componentes diretos e indiretos:
Mudança direta no uso do solo se refere à mudança do estado original da terra para seu
uso na produção da cana-de-açúcar. Dependendo do uso anterior da área em questão,
supõe-se que a mudança no uso do solo possa liberar parte do carbono contido no solo
e na vegetação.
Mudança indireta no uso do solo se refere aos efeitos secundários induzidos pela
expansão em grande escala. Com isso, culturas existentes são substituídas, levando à
expansão de sua área cultivada para outros lugares, seja no mesmo país, ou em outras
partes do mundo. Os impactos dessas mudanças são muito difíceis de serem estimados.
Se a cadeia de fornecimento do produto causou diretamente a conversão de uma terra não
agrícola para uso agrícola no dia 01 de janeiro de 2008 ou após esta data, então as
emissões de GEE associadas às mudanças diretas no uso do solo estão incluídas no cálculo
de emissões de carbono. A tabela de valores padrão do IPCC relativa às mudanças de uso
no solo para países selecionados, publicada no PAS 2050, é utilizada neste cálculo.
4. Manejo de co-produtos e produtos múltiplos
Duas abordagens são possíveis:
O método de ‘substituição’ ou ‘deslocamento’ visa modelar a realidade ao rastear o
destino provável dos subprodutos. Cada subproduto gera um crédito de energia e
emissões equivalente à energia e às emissões evitadas ao deixar de produzir a matéria que
o subproduto tende a substituir.
O método de “alocação” aloca energia e emissões decorrentes de um processo para os
seus diversos produtos, de acordo com seus conteúdos de massa e energia, ou valores
monetários.
No caso do processamento da cana-de-açúcar, uma fábrica que exporta energia elétrica ou
bagaço adquire um crédito em termos de energia e emissões evitadas, de acordo com a
substituição de energia naquele país. Algumas normas recomendam o uso da intensidade
média de GEE do sistema geral da rede de transmissão para calcular o crédito de GEE da
energia exportada, embora possa ser mais realista usar o mix marginal de energia.
Bonsucro Mass Balance ChoC Standard – Versão

3.0 Março 2011
Incluindo Padrão de Cadeia de Custódia (Choc) para o Balanço de
Massa da Bonsucro EU
© Bonsucro 2011/Bonsucro EU 2011

Page | 25

Considerando que o fornecimento marginal de energia virá, normalmente, de combustíveis
fósseis, a estimativa da redução (de emissões) será conservadora caso seja usado o mix
médio de geração. Neste caso, adota-se o procedimento que se alinha com a EU RED
(Diretiva da União Européia para Energias Renováveis), que determina o uso do fator
médio, ao calcular créditos para energia exportada. A tabela utilizada, com valores
específicos para os países, é fornecida no Anexo.
Em uma usina que produz somente açúcar e melaço, a alocação proporcional ao valor de
mercado é adotada; na maioria dos casos, a alocação para o melaço corresponde a menos
de 10% do total. Embora os preços possam se alterar ao longo do tempo, os valores
relativos devem permanecer bem mais estáveis. É possível usar um cálculo de
deslocamento, assumindo que o melaço substitui determinados ingredientes para
suprimento animal. Contudo, isto pode variar significativamente entre países.
No caso de uma fábrica que produza quantidades mais ou menos equivalentes de açúcar e
etanol, torna-se mais complexa a distribuição dos insumos de energia e das emissões de
GEE entre os dois produtos. O cálculo determina que a alocação seja feita conforme o
conteúdo energético dos produtos. O açúcar tem o poder calorífico de 16500 MJ/t e o
etanol 21 MJ/L. Supondo que se produz 600 litros de etanol a partir de uma tonelada de
sacarose, o valor equivalente de açúcar para sacarose seria 27,5 MJ/L. Nesta base, 57% das
emissões seriam alocadas ao açúcar e 43% ao etanol. Como alternativa, o procedimento de
cálculo também aloca o uso de energia e as emissões com base no peso em equivalente de
açúcar, considerando que uma tonelada de açúcar é equivalente a 600 litros de etanol.
No caso de destilarias autônomas, onde se produz somente etanol, o uso de energia e as
emissões se relacionam aos litros de etanol produzidos ou ao MJ de etanol.
5. Componentes que contribuem para as emissões
O CO2 advindo da cana-de-açúcar emitido na combustão e na fermentação do etanol é
considerado como zero de emissão atmosférica de CO2, por representar o carbono retirado
do ar durante o crescimento da cana-de-açúcar. Assume-se que o CO (Monóxido de
Carbono) e os VOC (componentes orgânicos voláteis) emitidos na combustão são
convertidos relativamente rápido em CO2, já o metano e os óxidos de nitrogênio emitidos
durante a queima do bagaço são contabilizados nas emissões de GEE. As emissões de CO2
provenientes de fontes de carbono biogênico são excluídas do cálculo das emissões de GEE
do ciclo de vida dos produtos, a não ser que o CO2 seja decorrente de mudança direta do
uso do solo.
Os GEE considerados são o CO2, N2O e CH4. O Metano e o N2O têm potencial de
aquecimento global 23 e 296 vezes maior que o do CO2, respectivamente. (IPCC 2007). As
emissões de GEE são agregadas na base de equivalência em Dióxido de Carbono (CO2eq).
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As emissões que não são de CO2, decorrentes de fontes de carbono fóssil e biogênico, são
incluídas no cálculo das emissões de GEE. No caso da queima do bagaço nas caldeiras das
usinas de cana-de-açúcar, estima-se que 30 g de CH4 e 4 g de N2O são produzidas para
cada 1000 MJ de energia de bagaço queimado, considerando dados do IPCC referentes à
queima da biomassa. Mudanças no conteúdo de carbono dos solos, sejam elas emissões ou
seqüestros, com exceção das decorrentes de mudanças diretas no uso do solo, são
excluídas da avaliação das emissões de GEE. Quaisquer emissões de GEE que decorram do
transporte necessário durante o ciclo de vida do produto e das matérias-primas são
consideradas na estimativa do carbon footprint. Fatores de emissão para transportes
incluem as emissões associadas com a produção e o transporte dos combustíveis
consumidos.
6. Método de cálculo
Foi sugerido um limiar de materialidade de 1%, visando assegurar que fontes muito
pequenas de emissões de GEE no ciclo de vida não recebam o mesmo tratamento do que
as fontes mais significativas.
Tanto o uso de energia quanto as emissões são calculadas na mesma planilha, já que as
últimas são em grande parte determinadas pelo primeiro. O cálculo considera os impactos
da fabricação de fertilizantes. As operações agrícolas incluem a aplicação dos produtos
químicos, irrigação, cultivo e colheita (e o preparo dos colmos da cana-de-açúcar para o
plantio). O transporte da cana-de-açúcar inclui a sua movimentação até a usina. A cana-deaçúcar é processada para produzir açúcar e melaço ou etanol, e pode incluir a exportação
de energia elétrica ou bagaço. É excluída a energia embutida na produção dos
equipamentos, inclusive de moagem. A inclusão da energia embutida nos bens de capital e
equipamentos tem geralmente um impacto de menos de 10% nas emissões calculadas, e
não e considerada. Não é considerada qualquer estimativa referente ao transporte dos
produtos a partir da porta da fábrica. O transporte de trabalhadores não é considerado.
A energia primária é calculada. Esta difere do insumo direto de energia na medida em que
a energia primária leva em conta a eficiência na geração e no fornecimento da fonte
secundária de energia, p.ex. utilizando um fator de conversão da energia do combustível
utilizado para gerar eletricidade, para a energia contida na eletricidade produzida. Essa
lógica se aplica à energia elétrica, combustíveis, vapor e qualquer outro insumo de energia.
O balanço de GEE é particularmente incerto, já que as margens de erro e de emissões de
Óxido de Nitrogênio dos fertilizantes podem ser enormes. O uso dos fertilizantes
nitrogenados resultam em emissões de GEE em duas fases: na produção dos fertilizantes
(principalmente emissões de CO2 pela energia consumida) e na aplicação dos fertilizantes
(principalmente emissões de N2O pelos processos de nitrificação e desnitrificação no solo).
A partir de recomendações do IPCC, supõe-se que 1,325 % do N no fertilizante nitrogenado
é convertido para N em N2O através da nitrificação e desnitrificação. Além disso, as
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aplicações de calcário agrícola resultam em emissões de GEE, tanto pelo uso de energia na
sua produção, quanto pelas reações no solo que liberam CO2. Esta últimas representam
mais uma fonte de incerteza. O modelo usa o fator sugerido pelo IPCC, de 0,44 kg
CO2eq/kg calcário, que supõe que todo o carbono no calcário se torna CO2. Trata-se de
um limite máximo; em solos pouco ácidos é possível que o calcário resulte numa absorção
líquida de CO2.
A estrutura de cálculo adotada neste estudo é parecida com aquela usada no modelo
EBAMM (Farrell et al. 2006), que por sua vez é similar ao modelo GREET (Wang et al. 2008).
Estes modelos têm sido usados no passado, principalmente para modelar a produção dos
biocombustíveis produzidos a partir do milho, e precisaram receber modificações para
cana-de-açúcar, visando incorporar questões adicionais, a saber:
1. Modificações para incorporar a produção do açúcar como a atividade principal.
Inclui energia, combustíveis e lubrificantes.
2. Emissões decorrentes da queima da cana-de-açúcar. Baseia nos fatores de emissão
do IPCC para a queima de biomassa de 0,07 kg de N2O/t e 2,7 kg de CH4/t, ambos
para matéria seca.
3. Incorporar estimativas para emissões de N2O provenientes da torta de filtro,
vinhaça e resíduos da cana-de-açúcar deixados na plantação. Supõe-se que 1,225
% de N no resíduo seja convertido para N em N20 (Macedo et al. 2008).
4.
Emissões de CH4 e N2O advindas da queima do bagaço em caldeiras nas usinas;
valores de 30 e 4 g/ 1000 MJ de energia de bagaço são utilizadas, respectivamente.
(Wang et al. 2008)
5. Valor energético dos produtos químicos utilizados no processo.
6. Um crédito para o melaço (quando produzido), com base em seu valor econômico
em relação ao valor do açúcar.
7. Emissões decorrentes do tratamento anaeróbico dos efluentes, no caso de não
haver captura de metano para seu uso como combustível. Diretrizes do IPCC
sugerem 0,21 t CH4 produzidos para cada tonelada de DQO retirada.
8. Incorporar estimativas para importação de melaço, bagaço e/ou qualquer outra
biomassa.
7. Valores padrão e dados secundários
Dados secundários (obtidos de fontes que não sejam de medição direta) são usados
para calcular as emissões na ausência de dados primários, ou quando estes não são
apropriados, visando garantir a consistência e, quando possível, a comparabilidade.
Potencial de aquecimento global dos GEE (gases de efeito estufa)
Emissões de energia elétrica (em kg CO2 eq/kWh) provenientes de várias fontes de
energia
Conteúdo energético dos fertilizantes, por kg
Uso de energia por conta de pesticidas e herbicidas, por kg
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Emissões dos combustíveis, por litro
Emissões de resíduos, por kg • emissões de N2O e CH4 provenientes da queima de
bagaço
Emissões de N2O e CH4 provenientes da queima de cana
Energia incorporada e emissões referentes aos produtos químicos utilizados nos
processos Mudança direta no uso do solo
Emissões agrícolas provenientes do solo
Valores padrão utilizados estão disponíveis nos Anexos.
8. Apresentação de resultados
As fases agrícola e de processamento são tratadas separadamente. Assim, os resultados são
disponibilizados da seguinte maneira
Energia líquida usada na agricultura
Energia usada no transporte da cana
Energia líquida usada no processamento
Energia líquida total usada
Emissões agrícolas de GEE
Emissões de GEE no processamento
Emissões totais líquidas de GEE

MJ/ha ou MJ/t cana
MJ/t cana
MJ/t cana de MJ/t açúcar
MJ/t açúcar ou MJ/L etanol
kg CO2eq/t cana
kg CO2eq/t cana ou kg CO2eq/t açúcar
g CO2eq/g açúcar
g CO2eq/L etanol e/ou g CO2eq/MJ etanol
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ANEXO
VALORES PADRÃO UTILIZADOS
Espera-se que alguns destes valores padrão sejam alterados à medida que valores mais
precisos ou realistas sejam publicados. Também pode haver no futuro um maior
refinamento, por exemplo, permitindo que diferentes emissões sejam consideradas para os
diferentes tipos de fertilizantes nitrogenados. Pode ser ainda necessário introduzir valores
padrão específicos para diferentes países, na medida em que se percebe que estes farão
uma diferença importante aos cálculos.
A maior parte dos valores padrão foram obtidos do modelo EBAMM (Farrel et al. 2006),
freqüentemente baseado no modelo GREET, usando dados de Shapouri et al. (2004) e
Graboski (2002), ou de Macedo et al. (2008).
Fertilizantes e químicos agrícolas, em MJ/kg:

Nitrogênio (elementar)
Potássio (K2O)
Fosfato (P2O5)
Cal (CaCO3)
Herbicida
Inseticida
Dados de EBAMM

Demanda
de energia
(MJ/kg)
56.9
7
9.3
0.12
355.6
358

Fator de
Emissões
(kg CO2eq/kg)
4
1.6
0.71
0.07
25
29

Emissões na Aplicação
(kg CO2eq/kg)
6.2

0.44

Entradas primárias de energia e emissões:

Gasolina
Diesel
Óleo
Combustível
Gás natural

Demanda de energia (MJ/MJ
combustívell)
1.14
1.16

Emissões Totais (g CO2eq/MJ)
85
91

1.24

96

1.12

66
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Carvão
1
107
Eletricidade
2.5
150*
Dados de demanda de energia de Macedo et al. (2008), emissões de EBAMM
* Valor médio; valores específicos por país devem ser usados.
Para obter o Valor da Energia Primária, o Valor Energético é multiplicado pelo Fator de
Demanda de Energia.
Energia incorporada e emissões para os produtos químicos usados no processo:
Demanda de energia
(MJ/kg)
0.11
3.02
56.33
75
2.4

Fator de emissões
(g CO2eq/MJ)
951
951
951
951
951

Cal (CaO)
Biocida
Nitrogênio
Soda Cáustica
Acido sulfúrico
Anti10
951
espumante
Miscelânia
50
95
¹Macedo et al. (2008); ²Mortimer et al. (2004); ³EBAMM
Fatores de Emissão para Eletricidade, em kg CO2/MJ:
País/Região
Argentina
Austrália
Brasil
Canadá
China
Finlândia
França
Alemanha
Índia
Indonésia
Irlanda
Malásia
Moçambique
Holanda
Paquistão
Filipinas

Média da Rede
0.0763
0.241
0.022
0.062
0.214
0.0826
0.0228
0.139
0.253
0.216
0.165
0.137
0.0009
0.13
0.103
0.128
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Polônia
Portugal
África do Sul
Espanha
Suécia
Rússia
Ucrânia
Reino Unido
Estados Unidos
Fonte: RFA, UK

0.184
0.115
0.237
0.106
0.016
0.091
0.095
0.131
0.16
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APÊNDICE 2: DIRETRIZES DA UNIÃO EUROPÉIA PARA ENERGIA RENOVÁVEL (EU RED)
PARA O CÁLCULO DO VALOR “EL”, PARA EMISSÕES ANUAIS DE ESTOQUES DE
CARBONO CAUSADOS POR MUDANÇAS NO USO DO SOLO
O valor padrão de 24 g CO2 eq/MJ deve ser usado caso não tenha havido mudanças de
uso no solo após Janeiro de 2008. Note que o plantio de cana em terrenos de cultivos
anteriores não é considerado como mudança no uso do solo.
Os seguintes valores padrão devem ser utilizados:
Emissões padrão de GEE (g
CO2eq/MJ)
Valores padrão desagregados para o cultivo: ‘eec´
Valores padrão desagregados para o processo (incluindo
eletricidade excedente): ‘ep – eee’
Valores padrão desagregados para o transporte e
distribuição: ‘etd’

14
1
9

O valor padrão total é 24 g CO2eq/MJ. Caso tenha havido mudança de uso no solo após
Janeiro de 2008, um valor “el” deve ser adicionado ao valor padrão de 24 g CO2eq/MJ. Este
valor estima a mudança no estoque de carbono como conseqüência de mudanças diretas
no uso do solo.
Emissões anuais provenientes de alterações nos estoques de carbono causadas por
mudanças no uso do solo após 01 de janeiro de 2008, “el”, devem ser calculadas pela
divisão das emissões totais de forma equitativa ao longo de vinte anos. Mudanças de um
cultivo para outro não são consideradas como mudança no uso do solo. Para o cálculo de
tais emissões, a seguinte fórmula deve ser aplicada:
el= (CSR - CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P (1)
onde
el= emissões anuais de gases de efeito estufa provenientes de alterações nos estoques
de carbono devido a mudanças no uso do solo (calculadas como a massa de CO2
equivalente por unidade de energia de biocombustível);
CSR= o estoque de carbono por unidade de área associada com o uso do solo de
referência (calculado como a massa de carbono por unidade de área, incluindo tanto
o solo quanto a vegetação). O uso do solo de referência deve ser o uso do solo em
janeiro de 2008, ou em 20 anos antes da matéria-prima ter sido obtida, o que
houver acontecido por último (whichever is the later);
CSA= o estoque de carbono por unidade de área associado com o uso atual do solo
(calculado como a massa de carbono por unidade de área, incluindo tanto o solo
quanto a vegetação). Nos casos em que o estoque de carbono esteja acumulado há
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mais de um ano, o valor atribuído ao CSA deve ser o estoque estimado por unidade
de área após 20 anos ou quando o cultivo alcance maturidade, o que ocorrer
primeiro (whichever is the earlier);
P= a produtividade do cultivo (calculada como a energia do biocombustível ou
biolíquido por unidade de área por ano); e
(1)
O quociente obtido da divisão do peso molecular do CO 2 (44.010 g/mol) pelo peso
molecular do carbono (12.011 g/mol) é igual a 3.664.
Estoques de carbono no solo são calculados de acordo com as orientações publicadas pela
Comissão Européia, para terras convertidas após 01 de janeiro de 2008. Estas se encontram
delineadas na Decisão da Comissão de 10 de junho de 2010, nas orientações para o cálculo
de estoque de carbono no solo, como determina o Anexo V das Diretrizes 2009/28/EC,
publicado no Diário Oficial da União Européia (EU) L151 de 17 de junho de 2010, p. 19.
Detalhes para o cálculo dos estoques de carbono são fornecidos no Apêndice 4 do Guia do
Auditor para o Padrão de Produção.
O Bonsucro comunicará aos operadores econômicos quaisquer detalhes a respeito de listas
de áreas protegidas assim que estas forem disponibilizadas pela CE (Comissão Européia).
Requerimentos adicionais e obrigatórios para biocombustíveis dentro do escopo da
Diretiva da União Européia para Energias Renováveis (2009/28/EC), incluídos na seção 6 e
neste Apêndice, devem ser modificados de acordo com a publicação de novas
comunicações e decisões da União Européia, incluindo as que tratam de definições de
terrenos de pastagens de alta biodiversidade, áreas degradadas e valores padrão, assim
como qualquer alteração relacionada à Diretiva da União Européia 2009/28/EC.
Para o cálculo de reduções de emissões de GEE, a emissão do combustível fóssil a ser
substituído, conforme o uso recomendado pela EU, é de 83,8 g CO2 eq/MJ. O valor de
emissões de GEE a ser divulgado nos certificados Bonsucro EU deve ser calculado da
seguinte maneira: REDUÇÃO = ((83,8 – Emissões do critério 6.1)/ 83,8) x 100 por cento.
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APÊNDICE 3: MONITORAMENTO DAS EMISSÕES CAUSAM O AQUECIMENTO GLOBAL
COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Emissões de gases de efeito estufa decorrentes da produção e do uso de combustíveis
para transporte, biocombustíveis e biolíquidos devem ser calculadas como:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee,
onde
E= emissões totais pelo uso do combustível; em g CO2 eq/MJ
eec= emissões decorrentes da extração e cultivo de matéria-prima;
el= emissões anuais das alterações nos estoques de carbono devido a mudanças no uso do
solo; ep= emissões do processamento;
etd= emissões do transporte e distribuição;
eu= emissões do uso de combustível;
esca= redução de emissões decorrentes do acúmulo de carbono no solo por meio do
melhoramento do manejo agrícola;
eccs= redução de emissões por meio de captura e armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões por captura de carbono e substituição;
eee= redução de emissões por excedentes de eletricidade provenientes da co-geração.
Emissões provenientes da produção de maquinário e equipamentos não devem ser levadas
em consideração.
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APÊNDICE 4: DADOS MÍNIMOS ATRIBUÍDOS ÀS REMESSAS PARA CUMPRIR COM AS
NORMAS BONSUCRO






Descrição da matéria-prima (cana-de-açúcar)
Quantidade, em kg (tonelada) ou litros (m3)
Teor de açúcar em % p/p ou conteúdo de álcool em % v/v
Evidência demonstrando conformidade com o Padrão de Produção Bonsucro

APÊNDICE 5: DADOS ADICIONAIS ATRIBUÍDOS ÀS REMESSA PARA CUMPRIR COM AS
NORMAS BONSUCRO EU






Declaração de que foi concedido à produção um certificado Bonsucro EU do regime
voluntário reconhecido Bonsucro
Declaração de que a cana-de-açúcar foi obtida de maneira a cumprir com os
critérios de restrição de uso da terra; e/ou
Um valor de emissões de GEE derivado do Apêndice 1
País de origem
A proporção de resíduos do processamento (melaço) usados na produção
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APÊNDICE 6: PRINCÍPIOS DE BALANÇO DE MASSA APLICADOS NAS NORMAS
BBONSUCRO E BONSUCRO EU
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APÊNDICE 7: TERMOS E DEFINIÇÕES
Referências normativas para definições referentes a:
ISO 9000:2005; ISO 14001:2004; ISO IEC Guia 17000:2004; EU RED (2009/28/EC); EU FQD
(2009/30/EC); CEN/TC383
Acidente de trabalho: evento inesperado não planejado, incluindo atos de violência,
decorrentes de ou com alguma conexão com o trabalho, que resulte em lesão pessoal,
doença ou morte de um ou mais trabalhadores. São incluídos em acidentes de trabalho os
ocorridos em viagens, transporte ou acidentes de trânsito nos quais os trabalhadores são
lesionados e que ocorrem durante o trabalho ou em decorrência deste, ou seja, enquanto
participa de uma atividade econômica, seja no trabalho, seja exercendo os negócios do
empregador.
Acreditação: Atestado de terceira parte, relacionado a um organismo de avaliação de
conformidade, exprimindo demonstração formal de sua competência para realizar as
nossas tarefas específicas de avaliação da conformidade. (Fonte: Adaptado de ISO/IEC
17000:2004)
Alto Valor para Conservação (High Conservation Value - HCV): Áreas de alto valor para
conservação são definidas como habitats naturais onde valores de conservação / valores de
biodiversidade são considerados como de extremo significado ou importância crítica,
baseando-se em fatores tais como a presença de espécies raras ou endêmicas, de sítios
sagrados, ou de recursos colhidos por comunidades locais (ver: www.hcvnetwork.org). Para a
implementação do padrão Bonsucro, cada país deve fornecer uma interpretação própria e
oficial para “Alto Valor para Conservação”, que será utilizada para auditorias naquele país. A
data limite de 01 de janeiro de 2008 será aplicada.
Os seis Altos Valores para Conservação (HCVs) são:
HCV 1 Áreas contendo concentrações significativas de valores relativos à
biodiversidade em nível global, regional ou nacional (ex: endemismo, espécies
ameaçadas, refúgios).
HCV 2 Áreas florestais extensas, em nível de paisagem, que estão dentro da unidade
gerencial ou que a incluem dentro de sua área, e que possuem significância global,
regional ou nacional, onde as populações viáveis da maioria ou de todas as espécies
naturais ocorrem em padrões naturais de distribuição e abundância.HCV 3 Áreas
situadas dentro de, ou que contenham ecossistemas raros, ameaçados, ou em perigo
de extinção.
HCV 4 Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas ( ex:
proteção de bacias hidrográficas, controle de erosão).
Bonsucro Mass Balance ChoC Standard – Versão

3.0 Março 2011
Incluindo Padrão de Cadeia de Custódia (Choc) para o Balanço de
Massa da Bonsucro EU
© Bonsucro 2011/Bonsucro EU 2011

Page | 38

HCV 5 Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de
comunidades
locais (ex: subsistência, saúde).
HCV 6 Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais (ex:
áreas de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, identificadas em
conjunto com estas comunidades).
Aquecimento urbano ou arrefecimento urbano: É a distribuição de energia térmica sob a
forma de vapor, de água quente ou de líquidos refrigerados a partir de uma fonte de
produção central, através de uma rede a múltiplas construções ou locais, para o
aquecimento ou arrefecimento de espaços ou processos. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Área de fornecimento de cana: Área definida por uma usina como fazendas/propriedades
fornecedoras de cana para efeitos de certificação.
Atividade de avaliação de conformidade de terceira parte: Atividade de avaliação de
conformidade, que é executada por uma pessoa ou organismo independente da pessoa ou
organização que fornece o objeto e/ou dos interesses do usuário nesse objeto. Adaptado
de ISO /IEC 17000:2004
Auditor: Ou seja: Avaliador, Verificador; pessoa que executa a auditoria (ou seja: avaliação,
verificação)
Auditoria: Ou seja: Avaliação de conformidade, verificação; demonstração de que
requisitos especificados relacionados a um produto, processo, sistema, pessoa ou
organismo estão sendo cumpridos.
Nota 1 – O campo de ação da avaliação de conformidade inclui atividades definidas
em outras partes deste padrão, tais como testes, inspeção e certificação, bem como a
acreditação de organismos de avaliação de conformidade.
Nota 2 – A expressão “objeto de avaliação de conformidade” ou “objeto” é utilizada
neste padrão para se referir a qualquer material em particular, produto, instalação,
processo, sistema, pessoa ou organismo cuja avaliação de conformidade seja aplicada.
(Fonte: Adaptado de ISO / IEC 17000:2004)
Biocombustíveis: São combustíveis líquidos ou gasosos para transporte, produzidos a
partir de biomassa. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Biolíquidos: É o combustível líquido para finalidades energéticas que não transporte,
incluindo eletricidade e aquecimento ou arrefecimento, produzidos a partir da biomassa.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC)
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Biomassa: A fração biodegradável de produtos, sobras e resíduos de origem biológica,
proveniente da agricultura (incluindo substâncias animais e vegetais), silvicultura e
indústrias afins, incluindo pesca e aqüicultura, bem como a fração biodegradável de
resíduos industriais e urbanos. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Cadeia de custódia (ChoC): A cadeia de fornecimento de um produto, incluindo todos os
estágios, desde a produção de matéria-prima até a liberação do produto para consumo.
(Referência: comunicação da comissão sobre regimes voluntários) (Fonte: EU RED
2009/28/EC)
Categorias de trabalhadores agrícolas: Resumo das categorias gerais de trabalhadores
agrícolas.
Faltam diferenciações claras entre as categorias diferentes de trabalhadores. Como
conseqüência, existem vários tipos de relações trabalhistas e formas diferentes de
participação da mão-de-obra. As diferentes categorias de trabalhadores também podem
variar dentro de cada país e, em determinados casos, um único fazendeiro pode ser
classificado em mais de uma categoria. Muitos pequenos agricultores complementam suas
rendas com salários recebidos por trabalharem em grandes fazendas comerciais durante os
períodos de colheita. (Fonte: ILO).
Cliente: Próximo proprietário legal de um produto na cadeia de custódia (ChoC).
Conduzindo os negócios com integridade: Os negócios devem atuar contra a corrupção
em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno. (Fonte: Princípio 10 UN Global
Compact)
Consumo bruto final de energia: Commodities de energia fornecidas com finalidades
energéticas para a indústria, transporte, residências, serviços incluindo serviços públicos,
agricultura, silvicultura e pesca, incluindo o consumo de eletricidade e calor no ramo da
produção de eletricidade e calor e incluindo perdas de eletricidade e calor na distribuição e
transmissão. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Criança: Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a não ser que exista uma lei
local que determine uma idade maior para trabalho ou escolaridade obrigatória, caso em
qual a idade maior prevalecerá. Porém, caso exista uma lei local que determine idade
mínima de 14 anos, em conformidade com as exceções detalhadas na Convenção OIT 138
para países em desenvolvimento, a idade menor prevalecerá. (Fonte: OIT)
A Convenção de Idade Mínima da OIT 138 (1973) determina que a idade mínima para ser
empregado não pode ser inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória, e em
qualquer caso não pode ser inferior a 15 anos. Porém, em determinadas situações, onde a
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economia e a estrutura educacional carecem de desenvolvimento adequado, um país
Membro pode especificar inicialmente a idade mínima de 14 anos. (Fonte: OIT)
Critérios de sustentabilidade: condições ou propriedades como forma de julgar se um
princípio de sustentabilidade tem sido ou não cumprido. (Fonte: CEN/TC383)
Declaração de produto: Documento entregue ao próximo operador econômico na cadeia
de custódia, especificando propriedades, características de sustentabilidade e dados de
emissão de GEE de uma determinada remessa. (Fonte: CEN/TC383)
Discriminação:
1. O termo discriminação inclui – (Artigo 1 C111)
(a) Qualquer distinção, exclusão ou preferência fundada na causa de raça, cor, sexo,
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que possui o efeito
de anular ou prejudicar a igualdade de oportunidades ou de tratamento no
emprego ou ocupação;
(b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha o efeito de anular ou
prejudicar a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou
ocupação, que possa ser identificada pelo Membro envolvido, após consulta com
organizações representativas patronais e de trabalhadores, caso existam, e com
outros organismos apropriados.
2. Não será classificada como discriminação qualquer distinção, exclusão ou
preferência que se refira a um emprego específico e que se baseie nas exigências
inerentes do mesmo.
3. Para os efeitos desta Convenção, os termos emprego e ocupação, incluem acesso à
treinamento vocacional, acesso ao emprego e às suas ocupações específicas e aos
termos e condições de emprego. (Fonte: Convenção OIT C111)
Documento: Informação e seu meio de apoio.
Nota 1- O meio pode ser papel, magnético, disco eletrônico ou óptico de
computador, fotografia ou amostra de originais, ou uma combinação dos mesmos;
Nota 2 - Adaptado do ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
Doença de trabalho: doença contraída como conseqüência da exposição a fatores de risco
decorrentes da atividade laboral. (Fonte: OIT)
Emissão de gases do efeito estufa: Massa de um GEE lançada na atmosfera durante um
determinado período de tempo. (Fonte: Adaptado da norma ISO 14064-1:2006)
Empresa: A totalidade de qualquer organização ou entidade de negócios responsável por
implementar o padrão. (Fonte: SA 8000)
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Energia Aerotérmica: Energia armazenada na forma de calor no ambiente atmosférico.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Energia de fontes renováveis: Energia proveniente de fontes renováveis não-fósseis, a
saber, eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e energia dos oceanos,
hidrelétrica, biomassa, gás de aterros sanitários, gás de estações de tratamento de esgoto e
biogases. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Energia geotérmica: Energia armazenada na forma de calor abaixo da superfície sólida da
Terra. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Energia hidrotérmica: Energia armazenada na forma de calor nas águas superficiais.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Estágio da Cadeia de Custódia: Mudanças de propriedade ou controle físico da biomassa,
produtos intermediários ou produto semi-finalizados. (Fonte: CEN/TC383)
Fornecedor: Proprietário legal anterior do produto na cadeia de custódia (ChoC).
Fornecedor/contratado: Uma pessoa jurídica que fornece para a empresa bens e/ou
serviços, que são integrados a, e utilizados na/ou para, a produção dos bens e/ou serviços
da empresa.
Fosfato equivalente como medida de eutrofização: Considerando que o Fósforo e o
Nitrogênio diferem nos seus efeitos de eutrofização, uma conversão em fosfato equivalente
é utilizada com base nos fatores de potência de 3,06 para o fósforo e 0,42 para o
nitrogênio. Usando 120 kg N/ha/ano e 20 kg P/ha/ano, o valor seria (120 x 0,42) + (20 x
3,06) = 112 kg fosfato/ha/ano.
(Fonte: IChemE (2002). Sustainable development progress metrics. Inst. Chem. Engrs. London.)
Garantia de origem: É um documento eletrônico que possui a única função de fornecer
provas ao consumidor final de que uma determinada parcela ou quantidade de energia foi
produzida a partir de fontes renováveis, conforme especificado pelo Artigo 3(6) da Diretiva
2003/54/EC. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Gases de efeito estufa / GEE: Gases constituintes da atmosfera, tanto naturais como
antrópicos, que absorvem e emitem radiação em comprimentos de onda específicos dentro
dos espectros de radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra, atmosfera e
nuvens. (Fonte: CEN/TC383)
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Nota – GEEs incluem dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
hidro-fluorcarbonetos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto sulfúrico
(SF6).
Jovem trabalhador: Qualquer trabalhador com idade superior a de uma criança, com
definida acima, e inferior a idade de 18 anos. (Fonte: ILO)
Lesão de trabalho: qualquer lesão pessoal, doença ou morte decorrente de um acidente
de trabalho; uma lesão de trabalho é, portanto, diferente de uma doença de trabalho, esta
última sendo uma doença contraída em conseqüência da exposição ao longo do tempo a
fatores de risco decorrentes de uma atividade laboral. Resolução OIT/Convenção 155 nas
estatísticas de lesões ocupacionais (resultantes de acidentes ocupacionais), adotados na 16º
Conferência Internacional de Estatísticas Laborais, (Outubro, 1998)
Matéria-prima: Material primário ou secundário usado na produção de um produto.
(Fonte: Adaptado do ISO 14040:2006)
Nota – Materiais secundários incluem materiais reciclados.
Membros certificados pelo Bonsucro: Membros do Bonsucro que foram certificados por
Organismos de Certificação aprovados pelo Bonsucro por estarem em conformidade com o
Sistema de Certificação Bonsucro.
Obrigação de energias renováveis: Refere-se a um regime nacional de auxílio, que exige
dos produtores de energia a inclusão de uma determinada proporção de energia
proveniente de fontes renováveis na sua produção, exigindo dos fornecedores de energia a
inclusão de uma proporção determinada de energia de fontes renováveis em seu
fornecimento, ou requerendo que os consumidores de energia incluam uma proporção
determinada de energia de fontes renováveis em seu consumo. Isto inclui regimes nos
quais estes requerimentos podem ser cumpridos usando certificados verdes. (Fonte: EU
RED 2009/28/EC)
Operador econômico: Proprietário legal; individuo ou organização que possui a
propriedade ou o controle físico da cana-de-açúcar e/ ou de todos os produtos derivados
da cana-de-açúcar, desde sua origem até a sua disponibilização no mercado, para um ou
vários passos na cadeia de custódia.
Nota 1 – O termo organização está sendo utilizado de acordo com a definição da norma
ISO 14001.
Organismo de acreditação: Organismo autorizado a executar a acreditação.
Nota: A autoridade de um organismo de acreditação é geralmente proveniente do governo
(Fonte: Adaptado de ISO / IEC 17000:2004)
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Organismo de certificação: Ou seja: Organismo de Avaliação de Conformidade;
Organismo que executa a auditoria.
Nota 1 – Um organismo de acreditação não é um organismo de avaliação de conformidade
(ISO/IEC 17000:2004) (Fonte: Adaptado do ISO/IEC 17011:2005)
Organização: Companhia, corporação, firma, empresa, autoridade ou instituição, ou parte
ou combinação de um ou vários destes, incorporados ou não, públicos ou privados, que
possuem suas próprias funções e administração.
Período de certificação: Período de 1 ano, como parte dos 3 anos da validade da
certificação. O período de certificação 1 é contado a partir da data do certificado até a data
inicial de auditoria de fiscalização anual. O período de certificação 2 acontece a partir do
início da primeira auditoria de fiscalização anual até a data inicial da segunda auditoria de
fiscalização. O período de certificação 3 vai desde a data inicial do segundo período de
certificação até a data final da certificação.
Período de relatório: Este período será de um ano, salvo que se acorde o contrário. O
período deve incluir uma estação de moagem única e completa.
Piores formas de trabalho infantil: Embora existam muitas formas de trabalho infantil, a
prioridade é a rápida eliminação das piores formas de trabalho infantil, conforme definidas
pelo Art. 3 da Convenção 182 da OIT (Fonte: OIT).
Processamento de biomassa: Transformação de biomassa em um produto intermediário.
(Fonte: CEN/TC383)
Produção de biocombustíveis: Transformação de biomassa ou de outro produto
intermediário, derivado de biomassa, em biocombustível. (Fonte: CEN/TC383)
Produtividade da cana-de-açúcar: Irrigada - 85; Irrigação Complementar (“de
salvamento”) 65; Não-irrigado (Sequeiro) 45 (rendimento total anual / total de ha colhidos /
idade média ponderada na safra) para cada categoria de regime hídrico. Pode ser usado o
valor referente ao período do relatório, ou uma média móvel de 5 anos. A produção de
colmos de cana-de-açúcar (rendimento e área) deve ser excluída, bem como áreas sem
cana, estradas e curvas de nível devem ser excluídas da área de colheita. (Complementar=
irrigação em áreas onde o sistema não é capaz de suprir todas as necessidades da planta)
Produto intermediário: Saída (output) de uma unidade de produção que, por sua vez, é a
entrada (input) para outras unidades de produção, envolvendo futuras transformações no
sistema. (Fonte: CEN/TC383)
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Rastreabilidade: A habilidade de cada operador econômico na cadeia de custódia em
rastrear o produto ou a matéria-prima um passo ao fornecedor e um passo à frente ao
cliente.
Recuperação teórica do açúcar: A recuperação total teórica (OR Overall Recovery),
normalizada para a pureza do caldo e o teor de fibra da cana é calculada da seguinte
forma:
OR=E*BHR=0,98*(100-((20*WFC)/(100-WFC)))*(1,5-(50/PJ))
Onde wFC é o conteúdo de fibra da cana-de-açúcar, expresso em g/100 g, e PJ é a pureza
do caldo. Adicionalmente, refinar todo o açúcar branco numa refinaria deverá aumentar em
0.4% as perdas não-determinadas de açúcar no caldo. Assim, o fator 0,98 torna-se 0,976.
Regime de apoio: É qualquer instrumento, regime ou mecanismo, aplicado por um EstadoMembro ou por um grupo de Estados-Membros, que promove o uso de energia
proveniente de fontes renováveis, reduzindo o custo dessa energia, através do aumento do
preço pelo qual esta pode ser vendida, ou, aumentando o volume de energia adquirida, por
meio da obrigação de utilização de energia renovável. Isto inclui, mas não é restrito a
auxílio de investimento, reduções ou isenção de impostos, restituições de impostos,
regimes de apoio à obrigação de utilização de energia renovável, incluindo as que usam
certificados verdes, e regimes de apoio direto ao preço, incluindo tarifas garantidas (feed-in
tariffs) e pagamentos de prêmios. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Registro: Documento que apresenta os resultados obtidos ou que fornece evidências das
atividades executadas.
Remessa: Quantidade (ex: batelada, lote, carga) de massa de produto com uma
identificação numérica única e dados adicionais especificando o conteúdo do produto em
termos de quilogramas (ou toneladas) de açúcar, ou litros (ou m³) de etanol; as
características de sustentabilidade; e os valores de emissão de gases de efeito estufa
atribuídos a essa quantidade, de acordo com os termos do Anexo V da EU RED.
Requisitos legislativos EU: Refere-se a ambos os requisitos EU RED e EU FQD.
Significativamente afetado: Um impacto significativo será evidente se as operações das
fazendas ou usinas de cana-de-açúcar resultem em alterações ao meio ambiente que, por
sua vez, resultem em (1) a qualidade e/ou quantidade de um habitat que apresente
espécies ameaçadas ou em perigo de extinção esteja sendo afetada a tal ponto que a
quantidade e a viabilidade das espécies (a partir da classificação da lista vermelha da IUCN)
sejam prejudicadas; (2) conversão, diminuição ou degradação da integridade de um habitat
ameaçado, de tal forma que haja um impacto adverso no seu estado ecológico, mensurável
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na opinião de um ecólogo competente (3) serviços ecossistêmicos (como fornecimento de
água) sendo consideravelmente alterados, a ponto de causar impactos adversos
significativos às comunidades locais ou ecossistemas (ex: fluxos contêm nutrientes
adicionais que mudam a ecologia a jusante ou afetam a disponibilidade de água potável
para comunidades à jusante).
Sistema de balanço de massa: Sistema que (onde o operador econômico de um Estado
Membro da UE ou país) mantém o controle da quantidade de biomassa sustentável,
biocombustível ou biolíquido que ele adquire e da quantidade de biomassa sustentável,
biocombustível ou biolíquido que ele fornece e no qual as características de
sustentabilidade permanecem atribuídas às remessas. (Fonte: CENT/TC383)
Subcontratado: Não o proprietário legal do produto, que proporciona um serviço, por
exemplo: colheita, transporte, processamento, armazenamento. O subcontratado opera sob
inteira responsabilidade do proprietário legal.
Subcontratado/Subfornecedor: Uma pessoa jurídica na cadeia de produção que, direta
ou indiretamente, provê aos fornecedores bens e/ou serviços que são integrados a, e
utilizados na/ou para a produção dos bens e/ou serviços do fornecedor e/ou da empresa.
Trabalhador Jovem: Qualquer trabalhador com idade superior a de uma criança, conforme
definido anteriormente, e inferior a 18 anos de idade. (Fonte: OIT)
Trabalho forçado ou compulsório: Designa todo trabalho ou serviço exigido de qualquer
pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual a pessoa não tenha se oferecido
voluntariamente. (Fonte: Convenção 29 da OIT)
Formas mais comuns de trabalho forçado ou compulsório:
O trabalho forçado pode assumir várias formas – algumas delas impostas pelo Estado,
mas a maioria na economia privada... O trabalho forçado pode ser resultante do
tráfico de pessoas e de migração irregular... Mecanismos de força aplicados incluem
servidão por dívidas, escravidão, abuso das práticas de usos e costumes e dos
sistemas de recrutamento enganosos. Algumas das formas mais comuns de trabalho
forçado incluem (para uma lista completa ver Manual OIT):
Combating forced labour: A handbook for employers and business, booklet 2
(Combate ao trabalho forçado: Livreto para empregadores e empresas, folheto 2)
Trabalho forçado por dívida-induzida
Comumente chamada de “trabalho obrigatório” (bonded labour) no sul da Ásia, onde a
prática é mais comum, mas também chamada de “servidão por dívidas” (debt
bondage). ... A servidão por dívidas surge quando uma pessoa fornece seus serviços ou
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os serviços de membros de sua família a alguém, que lhe fornece crédito, como forma
de pagar o empréstimo ou adiantamento.
Trabalho forçado como resultado de tráfico de pessoas:
Tráfico de pessoas, ou tráfico humano, está freqüentemente relacionado ao trabalho
forçado. Este é alimentado por redes criminosas organizadas ou por indivíduos e pode
incluir recrutamento enganoso, extorsão e chantagem com propósitos de exploração
da mão-de-obra.
Trabalho forçado ligado à exploração em sistemas de contratação de mão-deobra:
Esta forma pode ser encontrada atualmente em quase todos os lugares do mundo.
Por exemplo, trabalhadores migrantes se descobrem “presos” a um fornecedor de
mão-de-obra, porque taxas excessivas lhes foram cobradas e, assim, existe pouca ou
nenhuma possibilidade de mudar de empregador, uma vez que chegam ao país de
destino.
Trabalho infantil: Qualquer trabalho feito por uma criança com idade inferior à
especificada na definição anterior de criança, salvo nos casos determinados na
recomendação 146 da OIT. (Fonte: OIT)
Trabalho infantil perigoso: O trabalho infantil perigoso é definido no Artigo 3 (d) da
Convenção OIT sobre a Proibição e Ação Imediata para Eliminar as Piores Formas de
Trabalho Infantil, 1999 (182) 3D, como sendo trabalho que, por sua natureza ou pelas
circunstâncias em que ocorre, pode prejudicar a saúde, segurança ou moral das crianças.
(Fonte: OIT)
Valor padrão: Um valor derivado de um valor típico pela aplicação de fatores
predeterminados e que pode, em circunstâncias especificadas nesta Diretiva, ser usado em
lugar de um valor real (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Valor real: A redução de emissões de gases de efeito estufa para alguns ou todos os
estágios de um determinado processo de produção de biocombustíveis. (Fonte: EU RED
2009/28/EC)
Valor típico: Estimativa de redução de emissões de gases de efeito estufa representativa
de um determinado processo de produção de biocombustível. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
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Símbolos e DBO (BOD)
abreviaturas ChoC
DQO (COD)
PGA (EMP)
AISA (ESIA)
g
GEE (GHG)
ha
HCV
kg
kJ
kWh
L
MJ
AI (RS)
t
tc
ART (TSAI)
a (y)

Demanda Bioquímica de Oxigênio
Cadeia de Custódia
Demanda Química de Oxigênio
Plano de Gerenciamento Ambiental
(Environmental Management Plan)
Avaliação de Impacto Social e Ambiental
(Environmental and Social Impact Assessment)
Gramas
Gases de Efeito Estufa
Hectares
Alto Valor para Conservação (High Conservation Value)
Quilogramas
Quilo joules
Quilowatts hora
Litros
Mega joules
Açúcar Invertido (Reducing (Invert) Sugar)
Toneladas métricas
Toneladas de cana
Açúcar Redutor Total
(Total Sugar Expressed as Invert)
Ano (year)

As informações abaixo foram extraídas da EU RED Anexo V C: Metodologia
Emissões de gases de efeito estufa decorrentes da produção e do uso de combustíveis
para transporte, biocombustíveis e biolíquidos devem ser calculadas como:
E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee, onde:
E= emissões totais pelo uso de combustível;
eec= emissões decorrentes da extração e cultivo de matéria-prima;
el= emissões anuais de gases de efeito estufa provenientes de alterações nos estoques de
carbono devido a mudanças no uso do solo;
ep= emissões do processamento;
etd= emissões do transporte e distribuição;
eu= emissões do uso de combustível;
esca= redução de emissões a partir do acúmulo de carbono no solo por meio do
melhoramento do manejo agrícola;
eccs= redução de emissões por meio de captura e armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões por captura de carbono e substituição;
eee= redução de emissões por excedentes de eletricidade provenientes da co-geração.
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Emissões provenientes da produção de maquinário e equipamentos não devem ser
levadas em consideração.
REDUÇÃO = (EF - EB) /EF, onde EB = total de emissões decorrentes dos biocombustíveis
ou biolíquidos; e EF = total de emissões do combustível fóssil a ser comparado
el= (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P
(1) O quociente obtido da divisão do peso molecular do CO 2 (44.010 g/mol) pelo peso
molecular do carbono (12.011 g/mol) é igual a 3.664.
CSR= o estoque de carbono por unidade de área associada com o uso do solo de
referência (calculado como a massa de carbono por unidade de área, incluindo tanto o
solo quanto a vegetação). O uso do solo de referência utilizado deve ser o uso do solo em
janeiro de 2008, ou 20 anos antes da matéria-prima ter sido obtida, o que houver
acontecido por último; (whichever is the later)
CSA= o estoque de carbono por unidade de área associada com ouso atual do solo
(calculado como a massa de carbono por unidade de área, incluindo tanto o solo quanto a
vegetação). Nos casos em que o estoque de carbono esteja acumulado há mais de um
ano, o valor atribuído ao CSA deve ser o estoque estimado por unidade de área, após 20
anos ou quando o cultivo alcance maturidade, o que ocorrer primeiro; (whichever the
earlier)
P= a produtividade do cultivo (calculada como energia de biocombustível ou de biolíquido
por unidade de área por ano);
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