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Este documento é um trabalho em progresso. Especialmente durante o primeiro ano de
implantação, a Bonsucro encoraja o feedback com sugestões para superar dificuldades e
melhorar o processo.
Este documento foi originalmente escrito no idioma inglês. A Bonsucro não assume
nenhuma responsabilidade por erros ou mal-entendidos decorrentes da tradução deste
documento para outros idiomas.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 BONSUCRO
Bonsucro é uma iniciativa sem fins lucrativos formada por partes interessadas múltiplas
dedicada a reduzir os impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar. A missão
da Bonsucro é de assegurar que a produção atual e nova de cana-de–açúcar e de todos os
produtos derivados de cana-de-açúcar sejam produzidos de maneira sustentável. A Bonsucro
objetiva realizar esta missão através da criação e da organização do processo de definição
pelos múltiplos interessados na produção sustentável de cana-de-açúcar e em todos os produtos
derivados de cana-de-açúcar (i.e., ‘Definição de Padrões’) enquanto se certifica da integridade
de sua implantação (i.e., ‘Certificação).
O documento abaixo é um guia para os auditores que operarem com o “Padrão de Cadeia de
Custódia Bonsucro para o Sistema de Equilíbrio de Massa”.

1.2 O SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BONSUCRO
O Sistema Bonsucro de Certificação consiste de 3 elementos principais:
1- Padrões: Bonsucro desenvolveu 2 padrões:
o

O “Padrão de Produção Bonsucro” contém princípios e critérios para se obter uma
produção sustentável da cana-de-açúcar (todos os produtos) com respeito às
dimensões econômicas, sociais e ambientais. Adicionalmente, o Padrão de
Produção contém um conjunto de exigências técnicas e administrativas para
permitir o acompanhamento de afirmações sobre a produção sustentável da canade-açúcar Bonsucro e de todos os produtos derivados de cana-de-açúcar na área de
suprimento da cana e nas operações de moagem, incluindo o transporte da cana
para o moinho1.

o

O “Padrão Bonsucro de Cadeia de Custódia para o Equilíbrio de Massa” contém 1 um
conjunto de exigências técnicas e administrativas para permitir o acompanhamento
das afirmações sobre a produção sustentável da cana-de-açúcar Bonsucro (todos os
produtos) ao longo de toda a cadeia de suprimentos após o moinho e seu
suprimento de cana; através da produção (por exemplo, conversão, processamento,
manufatura, transformação), estocagem, transporte e comercialização para o uso
da cana-de-açúcar e de todos os produtos derivados de cana-de-açúcar.

NOTA: Aquelas exigências de Cadeia de Custódia que são aplicáveis ao moinho e à
sua área de suprimento de cana estão já incluídas dentro do Padrão de Produção e
são idênticas àquelas do Padrão de Cadeia de Custódia para o Equilíbrio de Massa.
2- Orientações para a Auditoria: Bonsucro desenvolveu documentos de orientação para os
membros e os auditores sobre como se tornar conforme como Padrão Bonsucro de
Produção e/ou o Padrão de Cadeia de Custódia.
1

Essas exigências são idênticas às do Padrão BSI de Cadeia de Custódia para o Equilíbrio da Massa
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3- Protocolo de Certificação: Bonsucro desenvolveu um Protocolo de Certificação para os
membros e os auditores que lista o processo e os procedimentos para certificação de
acordo com os padrões Bonsucro. Isso inclui: 1.) regras e exigências para os Organismos
de Certificação auditarem contra os Padrões Bonsucro, 2.) exigências de certificação
para os operadores econômicos demonstrarem conformidade com os padrões Bonsucro,
e 3.) procedimentos de auditoria para os Organismos de Certificação verificarem a
conformidade com os padrões Bonsucro.
Em conjunto esses 3 elementos formam o Sistema de Certificação Bonsucro. Assim, esses
documentos individuais nunca poderão ser usados como documentos isolados e devem sempre
ser utilizados em relação com os demais.

Protocolo de
Certificação

Guia de Auditoria

Padrão de
Produção

Guia de Auditoria

Padrão de Cadeia
de Custódia

O escopo do Sistema de Certificação Bonsucro pode ser com ou sem a conformidade à Diretiva
de Energia Renovável da União Europeia (EU RED) e suas disposições análogas na EU Fuel
Quality Directive – Diretiva de Qualidade de Combustível da União Europeia – (FQD). Assim
sendo, o Sistema de Certificação Bonsucro faz uma distinção entre 2 escopos principais:
1.

“Bonsucro”: em conformidade com as exigências da Bonsucro.

2. “Bonsucro EU”: em conformidade com as exigências da Bonsucro MAIS as exigências
adicionais necessárias para a conformidade com a EU RED.
Dentro dos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (isto é, Padrões, Guias de
Auditoria e o Protocolo de Certificação), as exigências adicionais do Bonsucro EU estão
claramente destacadas como tal. Para conformidade com os padrões Bonsucro EU, TODAS as
exigências devem ser satisfeitas (por exemplo, Bonsucro MAIS exigências adicionais da EU RED).
A certificação Bonsucro EU é equivalente à certificação Bonsucro. Entretanto, o contrário não
se aplica; a certificação Bonsucro não é equivalente à certificação Bonsucro EU. Os membros
que não desejarem se tornar conformes ao Bonsucro EU são excluídos dessa extensão Bonsucro
EU e não necessitam se tornar conformes às exigências adicionais da EU RED.
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1.3 INTENÇÃO DESTE DOCUMENTO
O principal propósito deste documento é o de fornecer orientação e esclarecimento sobre
o Padrão Bonsucro de Cadeia de Custódia para o Equilíbrio de Massa para os membros,
Organismos de Certificação e auditores. Este documento de Guia de Auditoria oferece essa
orientação através de:
12345-

Descrição sobre como interpretar os princípios e os critérios dos padrões Bonsucro
Instruções de auditoria para verificar a conformidade através de indicadores e verificadores
Informação relacionada com situações excepcionais
Critérios objetivos para limites críticos
Ferramentas e cálculos para avaliação

1.4 COMO LER ESTE DOCUMENTO
No capítulo 3 deste documento, a orientação é fornecida por princípio e critério do Padrão
Bonsucro de Cadeia de Custódia para o Equilíbrio de Massa. Com todo critério, uma breve
explicação do critério é fornecida juntamente com o seu objetivo, após o que diferentes
indicadores são descritos juntamente com instruções sobre como verificar a conformidade.
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2.ESCOPO
2.1 ESCOPO
A unidade de certificação serão todos os operadores econômicos após o moinho e sua base
de fornecimento de cana que tenham a propriedade legal dos produtos cana-de-açúcar
certificados pela Bonsucro e/ou de todos os produtos de cana-de-açúcar deles derivados.
Essas exigências de Cadeia de Custódia que são aplicáveis ao moinho e à sua área de
suprimentos para a cana foram incluídas dentro do Padrão de Produção e são idênticas às
do Padrão de Cadeia de Custódia para o Equilíbrio de Massa. Assim, os moinhos e sua área
de suprimento de cana precisam estar conformes apenas com o Padrão de Produção e a
unidade de certificação para este Padrão de Cadeia de Custódia se inicia após o moinho.
Este Padrão de Cadeia de Custódia oferece 2 escopos para certificação:
1. “Bonsucro”: em conformidade com as exigências da Bonsucro
2. “Bonsucro EU”: em conformidade com as exigências da Bonsucro MAIS as exigências
adicionais que são necessárias para a conformidade com a EU RED.
Dentro deste Padrão, as exigências adicionais para a Bonsucro EU estão claramente
assinaladas como tal. Para conformidade com o escopo Bonsucro EU TODAS as exigências
precisam ser atendidas (por exemplo, Bonsucro MAIS as exigências adicionais da EU RED). A
certificação Bonsucro EU é equivalente à certificação Bonsucro. Enquanto que o contrário
não se aplica; a certificação Bonsucro não é equivalente à certificação Bonsucro EU. Os
membros que não desejarem se tornar conformes ao Bonsucro EU serão excluídos da
extensão de escopo para a Bonsucro EU e não necessitam se tornar em conformidade com
as exigências adicionais da EU RED.

2.2 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
Nenhuma afirmação pública relacionada com a conformidade da cana-de-açúcar
certificada e de todos os produtos derivados da cana-de-açúcar certificados Bonsucro e/ou
Bonsucro EU com o padrão Bonsucro pode ser feita sem a certificação válida contra o
Sistema de Certificação Bonsucro feita por um Organismo de Certificação autorizado que
seja aprovado pela Bonsucro para realizar auditorias sob o Sistema de Certificação
Bonsucro.
A verificação da conformidade com este padrão de Cadeia de Custódia precisa seguir o
“sistema de Equilíbrio de Massa”. Este padrão de Cadeia de Custódia contém exigências
específicas para o controle de um sistema de equilíbrio de massa que esteja em
conformidade com as exigências legais da União Europeia. O sistema de equilíbrio de massa
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é um sistema de contabilidade que mostra o equilíbrio entre a entrada e a saída de canade-açúcar sustentável e de todos os produtos derivados de cana-de-açúcar.
Para se alcançar a conformidade com o Padrão Bonsucro de Cadeia de Custódia, 80% dos
indicadores contidos nos Elementos de 3.1 a 3.6 precisam ser satisfeitos. Neste caso, as
exigências específicas da Bonsucro EU podem ser excluídas do escopo (e, portanto, da
conformidade).
Para se obter a conformidade com os Padrões Bonsucro de Cadeia de Custódia, 80% dos
indicadores contidos nos Elementos 3.1 a 3.6 precisam ser satisfeitos. Adicionalmente,
existe uma quantidade de Elementos Principais (3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.1)
que precisam ser satisfeitos antes que a conformidade possa ser considerada.

2.3 REFERÊNCIAS
O Protocolo de Certificação Bonsucro está organizado com base nas seguintes referências:
a) ISO 9000:2005 termos e vocabulários de gerência de qualidade
b) ISO 9001:2008 sistema de gerência de qualidade
c) ISO 19011:2002 auditoria do sistema de gerência de qualidade e ambiental
d) ISSO IEC Guide 65/EM 45011
e)ISO Draft IEC Guide 17065
f) ISO 14065:2007, IDT “Gases de Efeito Estufa: Exigências para validação relativa
aos gases de efeito estufa e organismos de verificação a serem utilizados para
credenciamento ou outras formas de reconhecimento”
g)Draft ISO IEC Guide 17065
h) ISO 14065:2007 IDT
i) ISO 14064-3:2006
j) Procedimento ISEAL P035 sobre Auditoria de Grupos.
k) EU RED 2009/28/EC e EU FQD 2009/30/EC diretivas, definições e abreviaturas.
l) 2010/335/: Decisão da Comissão da EU de 10 de junho de 2010 sobre as
orientações quanto ao cálculo do inventário de carbono no solo para o propósito do
Anexo V para a Diretiva 2009/28/EC OJ L 151, 17.06.2010.
m) Comunicado da Comissão da União Europeia sobre esquemas voluntários e
valores padrão nos esquemas de sustentabilidade da EU de biocombustíveis e
biolíquidos OJ C 160, 19.06.2010.
n) Comunicado da Comissão da União Europeia sobre a implantação prática dos
esquemas de sustentabilidade de biocombustíveis e biolíquidos e das regras de
contagem para biocombustíveis OJ C 160, 19.06.2010.

2.4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
Cadeia de custódia – chain of custody – (choc): a cadeia de suprimentos de um produto
incluindo todos os estágios desde a produção da matéria prima até a liberação do produto
para consumo (RE: comunicação da comissão sobre esquemas voluntários).
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Cliente: o próximo proprietário legal do produto na choc.
Remessa: a quantidade, (por exemplo: uma partida, um lote, uma carga) de massa de
produto com número de identificação único e dados anexados especificando o conteúdo do
produto em termos de kg (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 àquela quantidade nos termos do EU RED anexo V.
Operador econômico: Proprietário legal; indivíduo ou organização que possui a
propriedade ou o controle físico da cana-de-açúcar e/ou de todos os produtos derivados de
cana-de-açúcar, desde a sua origem até a disponibilização para o mercado, para um ou
vários passos na cadeia de custódia.
Nota 1- Organização está sendo usada aqui como definida na ISO 14001.
Exigências legais da EU: refere-se tanto às exigências EU RED e EU FQD.
Sistema de Equilíbrio de Massa: um sistema no qual as características de sustentabilidade
permanecem vinculadas às remessas (RE: comunicação da comissão sobre esquemas
voluntários)
Subcontratante: não o proprietário legal do produto que está prestando um serviço, por
exemplo, colheita, transporte, fabricação, estocagem.
Fornecedor: o proprietário legal anterior do produto na choc.
Rastreabilidade: a habilidade de cada operador econômico na cadeia de custódia de
rastrear o produto ou a matéria prima um passo para trás para o fornecedor e um passo à
frente para o cliente.
Mais definições para o Sistema de Certificação Bonsucro podem ser encontradas no
Apêndice 1 deste documento.
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3 GUIA DE AUDITORIA
Instruções gerais para o auditor:
Para conformidade com o Padrão Bonsucro de Cadeia de Custódia, 80% dos indicadores
contidos nos Elementos de 3.1 a 3.6 devem ser satisfeitos. Neste caso, as exigências
específicas da Bonsucro EU podem ser excluídas do escopo (e, assim, da conformidade).
Para conformidade com os padrões Bonsucro EU de Cadeia de Custódia, 80% dos
indicadores contidos nos Elementos de 3.1 a 3.6 devem ser satisfeitos. Adicionalmente,
deve haver uma quantidade de Elementos Principais (3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,
3.4.1) que precisam ser satisfeitos antes que a conformidade seja considerada.
No escopo da Bonsucro EU onde o padrão indique MAIOR, nenhuma deficiência pode ser
aceita para a certificação.
Onde o padrão indica >=90% de rastreabilidade, a auditoria usa uma amostra de 10
verificações (por exemplo, 10 remessas) e quando esta amostra mostra 0 ou 1 deficiência
esta será qualificada conforme e reportada >=90%a.. Quando mais de 1 deficiência for
encontrada, a quantificação do critério será reportada como <90% e o critério será
marcado como não conforme.
NOTA 1: As amostras para auditoria dos diferentes elementos podem ser combinadas para
eficiência da auditoria.
NOTA 2: A fim de evitar a contagem em dobro, não é possível usar a mesma não conforme
em outros critérios.

3.1 RASTREABILIDADE
Critério Indicador
3.1.1
Produto final certificado pode ser rastreado desde a área de despacho do
processador até o proprietário seguinte.
>=90% O contrato entre o processador no papel de fornecedor e o proprietário seguinte
no papel de cliente detalha que parte é responsável pelo produto, ambas as
partes e os transportadores guardam uma cópia assinada dos documentos legais
de transporte.
3.1.2
Cada conexão seguinte na cadeia mantém o rastreamento dos produtos
>=90% Cada ponto de transferência de um proprietário para o seguinte precisa ser
rastreado quanto a quem é o fornecedor e quem é o cliente e quem é o
responsável pelo transporte e pela estocagem

O princípio da rastreabilidade é que cada operador econômico na cadeia de custódia é
responsável pelos dados fornecidos nas declarações dos produtos submetidas ao operador
econômico seguinte.
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3.2 IDENTIFICAÇÃO, RASTREABILIDADE E VERIFICAÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS DE SUSTENTABILIDADE
Critério Indicador
3.2.1
>=90%

Cada remessa tem um número de identificação único
Qual o método e qual sistema, seja administrativo, seja físico ou ambos é
usado para a identificação singular da remessa.
Seguir ao menos 10 amostras de remessas em estágios diferentes do processo e
rastreie para trás e para adiante solicitando os documentos, registros e/ou
entrada de dados das remessas.

3.2.2
>=90%
3.2.3

Bonsucro
EU
Maior

Devido ao processamento contínuo e tanques ou armazéns receberem entradas
continuamente e também despachando, é difícil identificar uma remessa.
Nesta situação específica, é necessário que o operador econômico mantenha
dados sobre o dia e a hora das entradas e das saídas. É aceitável que o número
da remessa seja composto do dia + a hora para identificação e rastreabilidade.
Cada remessa contém uma especificação com no mínimo os dados
especificados no apêndice 4
Verificar amostras (como indicado acima) das amostras e rastrear para trás e
para adiante essas especificações através da Choc juntamente com as
remessas.
As remessas especificam claramente o escopo da conformidade:
Não conforme
Bonsucro conforme
Bonsucro EU conforme
Confira nas amostras acima se os escopos estão especificados nos documentos,
registros, dados e quando aplicável, também fisicamente;
No caso de verificação física, o escopo do tanque de armazenamento pode ser
indicado no tanque e nos veículos de transporte

3.2.4

Dados adicionais para conformidade Bonsucro EU como exigido para
Bonsucro EU no apêndice 5
E-valores para gases de efeito estufa
el Valores para mudanças no estoque de carbono

Bonsucro
EU
Maior

Dados adicionais para emissões de gases de efeito estufa e mudanças no
estoque de carbono
RE apêndices 1, 2, 3
Usar 10 amostras em combinação com as acima e conferir para verificação.
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3.3 CONTROLE DO SISTEMA DE BALANÇO DE MASSA
Critério

Indicador

3.3.1

O sistema contábil para o controle do balanço de massa é
documentado e os registros e dados do equilíbrio de massa são
mantidos em base diária e verificáveis.

>=90%
Validado dentro
de
uma semana

3.3.2

Verificar em conjunto com as remessas, como indicado nos artigos
acima se os dados com mais de uma semana foram entrados no sistema
e se estão de acordo entre si (remessas e sistema). Os dados dentro da
semana devem estar disponíveis, rastreáveis e podem ser identificados
pelo número da remessa.
Validação dos dados antes de dar entrada oficial no sistema contábil
O representante da gerência (como indicado nas exigências do
sistema de administração (RE: Protocolo de Certificação Bonsucro))
é responsável pela validação

>=90%
Validado dentro
de
uma semana

Verifique um conjunto de dados que corresponda com a remessa acima
e veja se os dados validados combinam.
Verifique o procedimento de validação que inclui uma entrevista com o
validador. Atenção especial na prevenção de fraudes do sistema
contábil.
O princípio de 4 olhos é aplicável na validação o que significa que o
validador e a pessoa responsável pela composição dos dados não pode
ser a mesma pessoa.

Bonsucro
3.3.3

Equilíbrio de massa “em períodos de tempo” mostra em um período
de tempo a evidência de que o balanço do material sustentável é
positivo.

Bonsucro EU
Maior

O representante da administração é responsável pela validação.
O sistema contábil requer a entrada dos dados de todas as entradas,
conversões, saídas do produto. Esses dados são coletados diariamente
e não deve haver nenhuma demora em entrar com eles superior a 1
semana. Apesar dos dados serem lançados continuamente, isso não
significa que o equilíbrio de massa possa ser produzido de forma
contínua. Há necessidade de se planejar intervalos (intervalos para
balanço) onde usualmente no início e no final de cada período, se faz
inventários e todos os dados no período são lançados, conferidos
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3.34

quanto a estarem completos e validados. Antes que um período possa
ser fechado, todos os resultados do laboratório e da validação também
precisam ser entregues. Isso significa que normalmente, algum tempo
será necessário para encerrar completamente um período.
Considerando o fato de que no padrão o período máximo para o
equilíbrio de massa é de um mês, outro mês é permitido para produzir
o relatório. Isso leva à principal exigência abaixo:
Maior no caso de falta de dados ou não mais do que 1 período
(máximo u mês) nenhum relatório de equilíbrio.
Maior no caso de equilíbrio negativo e de nenhuma ação ter sido
tomada para corrigir no período seguinte.
O auditor irá conferir um período (por exemplo, 1 mês) mas também o
mês até a data, o que inclui o acumulado até o período atual de todos
os períodos daquele ano de colheita (no caso de moinho) ou ano
contábil (no caso de operadores econômicos após o moinho). No caso
de equilíbrio negativo de material sustentável em 1 período o operador
econômico é requerido a corrigir isso no período seguinte e a
identificar essa correção nos relatórios de equilíbrio de massa do
próximo período e do acumulado.
O balanço de massa é baseado no cálculo do peso ou do volume do
açúcar ou do álcool baseado na amostra e na análise por um
laboratório qualificado; usando métodos normativos e resultados de
medições
validados
por
um
laboratório
qualificado
preferencialmente (mas não mandatoriamente) que tenha a
credencial ISO IEC 17025.
(RE: para a lista de referência ISSO IEC 17025 para o
credenciamento do laboratório de testes).
O equipamento para medição e pesagem nas operações ou usados por
subcontratantes para o input e output de volume ou peso do equilíbrio
de massa necessita ser calibrado com a frequência mínima de 1 vez ao
ano preferencialmente (mas não mandatoriamente) por uma
organização de calibragem e de teste que esteja credenciada pelo ISO
IEC 17025. Pelo menos o equipamento usado para a calibragem não
pode ser usado para produção regular e deve ser guardado em local
seguro. Métodos e provas de verificação e de validação dos resultados
precisam ser registrados e precisam ser demonstrados para o auditor.
Note:
É aceitável usar outras unidades de cálculo do conteúdo do açúcar, por
ex:
- Conteúdo de sacarose
-TSAI (Total Solids As Invert) – Total de sólidos como Invertidos
-ART (Total Sugar Content expressed as Reduced Sugars) – Conteúdo
total do açúcar expresso como Açúcares Reduzidos).
Para o conteúdo de etanol também é possível fazer conversões, por
exemplo, em etanol hidratado ou anidro.
Unidades e métodos de cálculo usados na prática da produção e do
comércio precisam ser aprovados pelo organismo de certificação. Em
geral, os cálculos e as unidades podem ser aceitas quando rastreáveis
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às matérias primas sob a condição de que a forma de cálculo e as
proporções usadas sejam transparentes e documentadas e que o
método aplicado seja usado de maneira consistente para o ano da
safra.
Para exemplos de cálculo, veja o apêndice 1 do Guia de Auditoria
Bonsucro para o Padrão de Produção.
Bonsucro
EU
Maior

Cálculo do montante de açúcar no saldo de equilíbrio:
Volume em litros x densidade (d20) x % de açúcar = kg de açúcar
Para os produtores de açúcar que produzem apenas açúcar o número é
expresso em açúcar total em relação direta com o açúcar usado como
matéria prima e multiplicado pelo índice de desempenho da fábrica
expresso em % (RE: Bonsucro P&C capítulo 3).
A tonelada de açúcares pode ser relacionada com MJ e calculada em
GHG usando-se os valores (ou valores padrão) para o montante de CO2
expresso em gCO2 eq/MJ (Choc apêndices 1.2, 3)
Maior no caso de falha total em calibrar ou no caso de métodos de
teste não confiáveis, não verificados e não validados. A evidência a ser
fornecida é a verificação e a validação dos dados por equipe
qualificada ou por subcontratantes qualificados preferencialmente
(mas não mandatoriamente) portadores da credencial ISO 17025.
Menor: Em caso contrário: tarde demais > 1 ano ou incompleto
O equilíbrio total de massa no período é confiável dentro de uma
tolerância de +/- 5% calculada sobre o açúcar total e/ou o conteúdo
de álcool entrado – saído.
Em casos de perda ou derramamento isso é levado em conta
Subprodutos também são considerados pois eles podem conter restos
de açúcar e/ou álcool que necessitam ser reportados.

3.3.5

>=90% de
equilíbrio de
massa dentro da
tolerância

Verifique o saldo total e veja se o representante da administração
toma medidas no caso de exceder o limite de +/- 5%; antes de validar
o equilíbrio de massa; pode ocorrer que uma maior diferença indique
que algumas entradas não ocorreram e podem ser facilmente
corrigidas ou indicar que perdas do produto ocorreram e não foram
notificadas.
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3.4 CONTROLE DAS REMESSAS
3.4.1

As remessas possuem um número único para identificação; o número
identifica o ano de contabilidade para a safra, a unidade de operação
(fazenda, local, etc.) e o número é gerado pelo sistema contábil na
sequência do tempo quando a remessa entrou pela primeira vez no sistema.
O número e a remessa não podem ser separados ou misturados com outras
remessas (ver abaixo a mistura e a separação de remessas como fazer isso).
A partir do número da remessa, a data e a hora e o local físico da remessa
podem ser recuperados.

Bonsucro Verificar se as remessas que entram ou saem do local estão contabilizadas no
EU
sistema e receberam o número de registro único.
Maior
Isso também deve ser feito para remessas que estejam sendo misturadas ou
desmembradas.
Para orientação especial de auditoria veja os capítulos abaixo.
Maior Sistema não está operacional
Menor >=90% de conformidade
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3.5
3.5.1

CONTROLE DE MISTURAS DAS REMESSAS
Um novo número de remessa é gerado por uma mistura; o procedimento é igual
ao da remessa individual.

>=90% Procure exemplos de misturas e recolha amostras e rastreie-as de volta às remessas
individuais na mistura corretamente.
3.5.2

Os tamanhos separados e as características de sustentabilidade de cada remessa
individual continuam atribuídos à mistura

>=90% Verifique se as regras para contagem da característica de sustentabilidade são
levadas para a mistura nas proporções da mistura e se são aplicadas corretamente.
3.5.3

Fornece a soma de todas as remessas retiradas da mistura a ser descrita tendo as
mesmas características de sustentabilidade nas mesmas quantidades, como a
soma de todas as remessas adicionadas à mistura.

>=90% Verifique se as regras para contagem da característica de sustentabilidade são
levadas para a mistura nas proporções da mistura e aplicadas corretamente.
3.5.4

Para evitar contagem em dobro: no momento que as remessa individuais sejam
atribuídas à mistura elas serão baixadas do número anterior como “vendidas”
para o novo número da mistura

>=90% Pergunte sobre a maneira pela qual isso está organizado no sistema contábil e
recolha amostras para verificação.
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3.6 CONTROLE DA SEPARAÇÃO DE REMESSAS DAS MISTURAS
3.6.1

Qualquer remessa retirada de uma mistura necessita de um novo número; use o
procedimento acima para gerar uma nova remessa.

>=90% Procure exemplos de separações e recolha amostras e rastreie-as até a mistura
anterior.
3.6.2

As características de sustentabilidade da mistura continuam atribuídas ao
número de remessa que foi dividido na proporção do volume que foi dividido.

>=90% Verificar se as regras de considerar a característica de sustentabilidade são
levadas da mistura para a parte separada da remessa nas proporções dos volumes e
aplicadas corretamente.
NENHUMA MÉDIA
3.6.3

Para evitar contagem dobrada: no momento em que um número único tenha
sido alocado a uma parte separada, ela será automaticamente baixada do
número anterior da mistura como “vendida” para o novo número da remessa
separada.

>=90% Pergunte sobre a maneira pela qual isso é organizado no sistema contábil e recolha
amostras para verificação.
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APÊNDICE 1: TERMOS E DEFINIÇÕES
Referências normativas para definições se referem a:
ISO 9000:2005; ISO 14001:2004; ISO IEC Guide 17000:2004; EU RED (2009/28/EC);EU FQD
(2009/30/EC); CEN/TC383
Credenciamento: Atestado por um terceiro relacionado com um organismo de avaliação de
conformidade apresentando uma demonstração formal de sua competência para realizar
tarefas de avaliação de conformidade específica. (Fonte: Adaptado do ISO/IEC 17000:2004)
Organismo de Credenciamento: Organismo autorizado que realiza o credenciamento.
Nota: A autoridade de um organismo de credenciamento é em geral originada do
governo. (Fonte: Adaptada do ISO/IEC 17000:2004).
Auditoria: isto é, avaliação de conformidade, verificação; demonstração que exigências
específicas relacionadas com um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são
atendidas.
Nota 1 – o campo sujeito à avaliação de conformidade inclui atividades definidas em
outro local deste padrão, como teste, inspeção e certificação, assim como o
credenciamento por parte de organismos de avaliação de conformidade.
Nota 2 – A expressão “objeto da avaliação de conformidade” ou “objeto” é usada neste
padrão para compreender qualquer material , produto, instalação, processo, sistema,
pessoa ou organismo em particular ao qual a avaliação de conformidade seja aplicada.
(Fonte: Adaptada do ISO/IEC 17000:2004)
Auditor: isto é, assessor, verificador; a pessoa que realiza a auditoria (isto é, avaliação,
verificação).
Valor real: A economia de emissão de gases de efeito estufa para alguns ou todos os passos de
um processo específico de produção de biocombustível (Fonte: EU RED 2009/28/EC).
Categorias de Trabalhadores Agrícolas: Sumário de todas as categorias amplas dos
trabalhadores agrícolas. Existe uma falta de distinções claras entre as diferentes categorias de
trabalhadores. Consequentemente, existem numerosos tipos de relações de trabalho e
diferentes maneiras de participação da força de trabalho. As diferentes categorias de
trabalhadores também variam dentro de cada país e, em certos casos, um único fazendeiro
pode estar agrupado em mais de uma categoria. Muitos pequenos proprietários complementam
sua renda com salários recebidos pelo trabalho em grandes fazendas comerciais durante os
períodos da safra. (Fonte:ILO).
Energia Aerotérmica: Energia guardada sob a forma de calor no ar ambiente. (Fonte: EU RED
2009/28/EC)
Biocombustíveis: Significa combustível líquido ou gasoso para o transporte produzido a partir
da biomassa. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Produção de biocombustíveis: Transformação de biomassa ou de um produto intermediário
derivado da biomassa em biocombustível. (Fonte: CEN/TC383)
Biolíquidos: Significa o combustível líquido para fins de energia além do transporte, incluindo a
eletricidade e o aquecimento e a refrigeração, produzido a partir da biomassa. (Fonte: EU RED
2009/28/EC).
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Biomassa: Significa a porção biodegradável dos produtos, restos e resíduos de origem biológica
da agricultura (incluindo substâncias de origem animal e vegetal), florestas e indústrias
relacionadas, incluindo as indústrias de pesca e a aquacultura, assim como a porção
biodegradável dos detritos industriais e municipais. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Processamento da biomassa: Transformação da biomassa em um produto intermediário
(Fonte: CEN/TC 383)
Membros certificados da Bonsucro: Membros da Bonsucro que foram certificados pelos
Organismos de Certificação da Bonsucro por estarem em conformidade com o Sistema de
Certificação Bonsucro.
Área de suprimento de cana: a área que um moinho define como as fazendas/propriedades
que fornecem a cana para fins de certificação.
Período de certificação: período de 1 ano como parte da validade de 3 anos da certificação. O
período de certificação 1 vale a partir da data da emissão do certificado até o início da data da
auditoria anual de supervisão. O período de certificação 2 vale a partir da primeira auditoria de
supervisão até a data inicial da segunda auditoria de supervisão. O período de certificação 3
vale do início da data do segundo certificado até a data final da certificação.
Organismo de certificação: isto é, Organismo de Avaliação de Conformidade; Organismo que
realiza a auditoria.
Nota: 1 – Um organismo de credenciamento não é um organismo de avaliação de
conformidade (ISO/IEC 17000:2004) (Fonte: adaptada de ISO/IEC 17011:2005).
Cadeia de custódia (choc): A cadeia de suprimento de um produto incluindo todos os estágios
a partir da produção da matéria prima até a liberação do produto para consumo (RE:
comunicação da comissão sobre esquemas voluntários). (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Estágio da cadeia de custódia: Mudanças de propriedade ou de controle físico da biomassa,
produtos intermediários, produtos semiacabados. (Fonte: CEN/TC383).
Criança: Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que a lei de idade mínima
local estipule uma idade mais elevada para trabalho ou ensino obrigatório em escola, caso em
que a idade mais elevada se aplica. Se, entretanto, a lei da idade mínima local estiver fixada
em 14 anos de idade, de acordo com exceções para países em desenvolvimento sob a
convenção da ILO 138, a idade menor será aplicável. (Fonte: ILO)
A Convenção da Idade Mínima da ILO (International Labor Association – Organização
Internacional do Trabalho, também chamada de OIT no Brasil), Nº 138 (1973) declara
que a idade mínima para o emprego não deve ser menor do que a idade para educação
compulsória e, em qualquer caso, não será inferior a 15 anos. Entretanto, um país
membro cuja economia e estrutura educacional estejam insuficientemente
desenvolvidas, pode, sob certas condições, especificar inicialmente, uma idade de 14
anos. (Fonte: ILO).
Trabalho infantil: Qualquer trabalho por uma criança cuja idade seja menor do que a(s)
idade(s) especificada(s) na definição acima de criança, exceto como definido pela
recomendação 146 da ILO. (Fonte: ILO).
Cliente: O próximo proprietário legal do produto na choc.
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Empresa: O total de qualquer organização ou entidade de negócios responsável pela
implantação do padrão. (Fonte: AS 8000).
Condução do negócio com integridade: Os empreendimentos devem trabalhar contra a
corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e chantagem. (Fonte: Princípio 10 UM
Global Compact).
Remessa: Quantidade (por exemplo, partida, lote, carga) de uma massa de produto com
número exclusivo de identificação e dados anexos que especifiquem o conteúdo do produto em
termos de kg (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 àquela
quantidade, nos termos do EU RED anexo V.
Valor padrão: Significa um valor derivado de um valor típico pela aplicação de fatores prédeterminados e que possa, em circunstâncias especificadas nesta Diretiva, ser utilizado em
substituição ao valor real. (Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Discriminação
1. O termo discriminação inclui – (Art. 1 C 111) :
(a) qualquer distinção, exclusão ou preferência feita com base na raça, cor, sexo, religião,
opinião politica, extrato nacional ou origem social, que tenha o efeito de anular ou dificultar a
igualdade de oportunidades ou o tratamento no emprego ou na ocupação;
(b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha o efeito de anular ou dificultar
a igualdade de oportunidade ou o tratamento no emprego ou na ocupação que possa ser
determinada pelo Membro em questão após consultas com os representantes das organizações
dos empregadores e dos trabalhadores, onde tais organizações existirem, e com outros
organismos apropriados.
2. Qualquer distinção, exclusão ou preferência com respeito a um trabalho em particular
baseado nas exigências a ele inerentes não será considerada discriminação.
3. Para fins desta Convenção, os termos emprego e ocupação incluem acesso a treinamento
vocacional, acesso ao emprego e a ocupações específicas, e termos e condições de emprego.
(Fonte; Convenção da ILO C 111).
Aquecimento distrital ou resfriamento distrital: Significa a distribuição de energia térmica
sob a forma de vapor, água quente ou líquidos resfriados, de uma fonte central de produção
através de uma rede de construções ou de locais múltiplos para uso de aquecimento ou
refrigeração do espaço ou do processo.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC).
Documento: Informação e seu meio de suporte.
Nota 1 – O meio pode ser papel, magnético, eletrônico ou disco óptico de
computador, fotografia ou amostra mestra, ou uma combinação deles.;
Nota 2 – Adaptado de ISO 9001:2000; ISO 14001:2004.
Operador econômico: proprietário legal; indivíduo 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 sua disponibilidade ao mercado, para um ou para diversos passos na
cadeia de custódia.
Nota 1 – Organização aqui está sendo usada como definida na ISO 14001.
Energia de fontes renováveis: Significa energia de fontes não fósseis, principalmente o vento,
energia solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e energia do oceano, energia
hidroelétrica, biomassa, gás de aterro sanitário, gás de planta de tratamento de esgoto e
biogases. (Fonte: EU RED 2009/28/EC).
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Exigências legislativas da EU (União Europeia): refere-se tanto às exigências da EU RED como
as da EU FQD.
Trabalho forçado ou compulsório: Isso significará todo trabalho ou serviço que seja extraído
de qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e pelo qual a citada pessoa não tenha
se oferecido voluntariamente. (Fonte: Convenção da ILO C 29).
Formas mais comuns de trabalho forçado ou compulsório:
O trabalho forçado pode assumir muitas formas – algumas impostas pelo Estado, mas a
maioria está na economia privada... O trabalho forçado pode ser um resultado do
tráfico de pessoas e de imigração ilegal... Mecanismos de força aplicados incluem a
servidão por dívida, escravidão, mal uso de práticas costumeiras e sistemas de
recrutamento enganadores. Algumas das maneiras mais comuns de trabalho forçado
incluem (para uma lista completa veja o guia da ILO) “Combatendo o Trabalho Forçado:
Um guia para empregadores e empresas, brochura 2.
Trabalho forçado induzido por dívida:
Referida comumente como “trabalho por servidão” no sul da Ásia, onde a prática é mais
comum, mas também conhecida como “servidão por dívida”...A servidão por dívida
surge quando uma pessoa hipoteca seus serviços ou os de membros de sua família para
alguém gerando crédito para pagar algum empréstimo ou adiantamento.
Trabalho forçado como resultado de tráfico humano:
O tráfico de pessoas, ou tráfico humano, é frequentemente ligado ao trabalho forçado.
É alimentado por redes de criminosos organizados ou por indivíduos e pode envolver
recrutamento enganoso, extorsão e chantagem para o propósito de exploração no
trabalho.
Trabalho forçado ligado à exploração em sistemas de contrato de trabalho:
Isso pode ser encontrado em quase todos os lugares do mundo hoje em dia. Por
exemplo, migrantes podem se encontrar “presos” a um contratante de mão de obra
porque taxas excessivas lhes foram cobradas e eles têm pouca ou nenhuma
possibilidade de mudar de empregador uma vez que cheguem ao país de destino.
Energia geotérmica: Energia guardada na forma de calor sob a superfície de terra sólida.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC).
Gases de efeito estufa/GHG (Greenhouse gas em inglês): Constituintes gasosos da atmosfera,
tanto natural como antropogênico, que absorve e emite radiação a comprimentos de ondas
específicos dentro do espectro da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra, a
atmosfera e as nuvens. (Fonte: CEN/TC383)
Nota – Os GHGs incluem o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6).
Emissão de gases de efeito estufa: Massa de um GHG liberado para a atmosfera durante um
determinado período de tempo. (Fonte: Adaptado do ISO 14064-1:2006)
Consumo bruto final de energia: Significa as commodities de energia entregues para o
propósito de energia para a indústria, transporte, residências, serviços incluindo serviços
públicos, agricultura, silvicultura e indústrias da pesca, incluindo o consumo de eletricidade e
de calor pela empresa produtora de energia e incluindo as perdas de eletricidade e de calor na
distribuição e na transmissão. (Fonte: EU RED 2009/28/EC).
Garantia de origem: Significa um documento eletrônico que possui a única função de fornecer
a prova para um consumidor final que uma determinada parte ou quantidade de energia foi
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produzida a partir de fontes renováveis como exigido pelo Artigo 3(6) da Diretiva 2003/54/EC.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC).
Trabalho infantil arriscado: Trabalho infantil arriscado está definido pelo Artigo 3 (d) da
Convenção da ILO a respeito da Proibição e Ação Imediata para a eliminação das piores formas
de trabalho infantil, 1999 (182) 3D, trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias nas quais
é executado poderá causar danos à saúde, segurança ou moral das crianças. (Fonte: ILO)
Valor Elevado de Conservação (HCV) – em inglês, High Conservation Value – :Áreas de Valor
Elevado de Conservação (HCV) são definidas como habitats naturais onde os valores de
conservação/biodiversidade são considerados como de significação extraordinária ou de
importância crítica com base em fatores tais como a presença de espécies raras ou locais,
locais sagrados, ou recursos cultivados por residentes locais (veja www.hcvnetwork.org). Para a
implantação do padrão Bonsucro cada país deve fornecer uma interpretação específica e oficial
do país sobre o Valor Elevado de Conservação que será utilizado para auditorias naquele país.
Uma data de corte (cut-off) de 1 de janeiro de 2008 será aplicada.
Os seis Valores Elevados de Conservação (HCVs):
HCV1 – Áreas contendo concentrações significativas de valores de biodiversidade (por
exemplo, espécies locais, ameaçadas, refúgios) globalmente, regionalmente ou
nacionalmente.
HCV2 – Áreas contendo globalmente, regionalmente ou nacionalmente grandes espaços
de florestas nativas nelas contidas, ou contendo a unidade de gerenciamento, onde
populações viáveis da maioria se não de todas as espécies naturais da região existam
em padrões naturais de distribuição e abundância.
HCV3 - Áreas que estão dentro ou contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo.
HCV4 - Áreas que fornecem serviços básicos de natureza em situações críticas (por
exemplo, proteção de bacias hidrográficas, controle de erosão).
HCV5 - Áreas fundamentais para atender às necessidades básicas de comunidades locais
(por exemplo, subsistência, saúde)
HCV6 – Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de culturas locais (por
exemplo, áreas de significação cultural, ecológica, econômica ou religiosa identificadas
em cooperação com as citadas comunidades locais).
Energia hidrotérmica: Significa a energia guardada na forma de calor na superfície da água.
(Fonte: EU RED 2009/28/EC)
Produto intermediário: Saída de uma unidade de processamento que é uma entrada para
outras unidades de processamento envolvendo transformação adicional dentro do sistema.
(Fonte: CEN/T383).
Sistema de equilíbrio de massa: O sistema no qual (onde cada operador econômico dentro de
um estado ou país membro da EU) se mantém o rastreamento do montante de biomassa,
biocombustível ou biolíquidos sustentáveis de origem e do montante de biomassa,
biocombustível ou biolíquidos sustentáveis que se entrega e nos quais as características de
sustentabilidade continuam vinculadas às remessas. (Fonte: CEN/TC383)
Organização: Companhia, empresa, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou
parte ou uma combinação delas, esteja incorporada ou não, pública ou particular, que tenha
suas próprias funções e administração.
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Equivalente de fosfato como medida de eutrofização: Como o fósforo e o nitrogênio diferem
em seus efeitos de eutrofização, uma conversão equivalente de fosfato é usada baseada em
fatores de potência de 3,06 para o fósforo e 0,42 para o nitrogênio. Usando 120 kg N/ha/y e 20
kg P /ha/y, o número seria (120 x 0,42) + (20 x 3,06) = 112 kg de fosfato/há/y. (Fonte: IChemE
(2002). Métricas de progresso do desenvolvimento sustentável. Inst. Chem. Engrs. Londres)
Declaração de produto: Documento passado para o operador econômico seguinte na cadeia de
custódia especificando as propriedades, características de sustentabilidade e dados de emissão
de GHG de uma remessa definida. (Fonte: CEN/TC383).
Acidente ocupacional: Uma ocorrência inesperada e não planejada, incluindo atos de
violência, resultantes de ou em conexão com o trabalho que resulte em um ou mais
trabalhadores sofrendo ferimentos pessoais, doença ou morte. Incluídos em acidentes
ocupacionais estão as viagens, o transporte ou acidentes de trânsito em estradas nas quais os
trabalhadores são feridos e que resultem de ou no curso do trabalho, isto é, enquanto
envolvidos na atividade econômica, ou no trabalho ou cuidando do negócio do empregador.
Ferimento ocupacional: qualquer ferimento pessoal, doença ou morte resultante de um
acidente ocupacional; um ferimento ocupacional é assim distinto de uma doença ocupacional,
que é uma doença contraída como resultado de uma exposição durante um período de tempo a
fatores de risco resultantes da atividade laboral. Resolução da ILO/Convenção 195 sobre a
estatística de ferimentos ocupacionais (resultantes de acidentes ocupacionais), adotada pela
Décima Sexta Conferência Internacional de Estatísticos de Trabalho, (Outubro de 1998)
Doença ocupacional: Uma doença contraída como resultado de exposição a fatores de risco
resultantes da atividade laboral. (Fonte: ILO (OIT))
Obrigação de energia renovável: significa um esquema de apoio nacional requerendo que
produtores de energia incluam uma dada proporção de energia de fontes renováveis em sua
produção, exigindo que os fornecedores de energia incluam uma determinada proporção de
energia renovável em seu fornecimento, ou exigindo que os consumidores de energia incluam
uma determinada proporção de energia de fontes renováveis em seu consumo. Isto inclui
esquemas sob os quais tais exigências possam ser atendidas usando certificados verdes. (Fonte:
EU RED 2009/28/EC)
Registro: Documento que declara os resultados obtidos ou que fornece evidência das atividades
realizadas.
Período de informação: Este será de um ano a menos que acordado de outra forma. O período
deveria incluir uma única estação de moagem completa.
Esquema de apoio: Significa qualquer instrumento, esquema ou mecanismo aplicado por um
Estado Membro ou um grupo de Estados Membros, que promova o uso de energia de fontes
renováveis pela redução do custo daquela energia, aumentando o preço pelo qual ela pode ser
vendida, ou aumentando, através de uma obrigação de energia renovável ou de outra forma, o
volume de compra da citada energia. Isso inclui, mas não está restrito a, ajuda de
investimento, isenções ou reduções de impostos, reembolso de impostos, esquemas de apoio a
obrigações de energia renovável incluindo aqueles que usam os certificados verdes, e esquemas
diretos de apoio de preço incluindo tarifas de aquisição e pagamento de prêmios. (Fonte: EU
RED 2009/28/EC)
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Valor típico: Significa uma estimativa representativa da economia da emissão de gás de efeito
estufa para o caminho da produção de um biocombustível em particular. (Fonte: EU RED
2009/28/EC)
Recuperação teórica de açúcar: A OR (Overall Recovery – Recuperação completa) normalizada
para a pureza do caldo e do teor da fibra na cana é calculada como:
OR= E*BHR=0,98*(100-((20*WFC)/(100-WFC)))*(1,5-50/PJ))
Onde WFC é o teor de fibra da cana em g/100g e PJ a pureza do caldo bruto. Adicionalmente,
se espera que o refino de todo o açúcar branco em uma refinaria de extremidade branca
aumenta a perda indeterminada em 0,4% de açúcar no caldo bruto. Então o fator 0,98 se torna
0,976.
Rastreabilidade: A habilidade de cada operador econômico na cadeia de custódia de rastrear
de volta o produto ou a matéria prima 1 passo para trás ao fornecedor e um passo à frente ao
cliente.
Avaliação de conformidade da atividade por um terceiro independente: A atividade de
avaliação de conformidade que é realizada por uma pessoa ou um organismo que é
independente da pessoa ou organização que fornece o objeto, e ou usuário com interesse no
objeto. Adaptado da ISO/IEC 17000:2004
Matéria prima: Material primário ou secundário que é utilizado na produção de um produto.
(Fonte: Adaptado da ISO 14040:2006)
Nota: Material secundário inclui material reciclado.
Afetado significativamente: Um impacto significativo seria aparente se as operações de
fazendas ou moinhos de cana-de-açúcar resultassem em mudanças no meio ambiente que
resultassem em (1) a qualidade e/ou quantidade do habitat que suporta uma espécie em perigo
ou ameaçada ser afetada em uma extensão que os números e a viabilidade da espécie (a
classificação da lista vermelha da IUCN) fossem afetadas adversamente; (2) conversão,
diminuição ou degradação da integridade de um habitat em perigo de tal forma que ocorresse
um impacto adverso mensurável em seu status ecológico na opinião de um ecologista
competente (3) o serviço do ecossistema (como o suprimento de água) fosse significativamente
alterado ao ponto de causar impacto adverso material às comunidades locais ou aos
ecossistemas (por exemplo, fluxos contendo nutrientes adicionais que mudam a ecologia rio
abaixo ou afetam a disponibilidade de água potável para comunidades localizadas rio abaixo).
Produtividade da safra de cana-de-açúcar: Irrigada – 85; Suplementada -65; Alimentada pela
água da chuva – 45 (produtividade total por ano/total ha cortados/idade média ponderada na
colheita) para cada categoria de regime de água. O valor para um período a ser reportado de 5
anos de média móvel pode ser usado. A produção de semente de cana (produção e área) deve
ser excluída e áreas sem cana e estradas e contornos devem ser excluídas da área de colheita.
(Suplementada = áreas onde a irrigação é necessária para garantir a produção contínua de
cana-de-açúcar).
Fornecedor/subcontratante: Uma entidade de negócios que fornece para a empresa bens e/ou
serviços integralmente para, e utilizada em/para, a produção dos bens e/ou serviços da
empresa. (Fonte: SA 8000)
Fornecedor: Proprietário legal prévio do produto na choc.
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Subcontratante/ sub fornecedor: Uma entidade de negócios na cadeia de suprimentos que,
direta ou indiretamente, fornece para os fornecedores bens e/ou serviços integralmente para,
e utilizado em/para, a produção de bens e/ou serviços do fornecedor e/ou empresa. (Fonte: SA
8000)
Subcontratante: Não o proprietário legal do produto que está oferecendo um serviço, por
exemplo, colheita, transporte, fabricação, estocagem. O subcontratante está operando sob a
responsabilidade integral do proprietário legal.
Critério de sustentabilidade: Estados ou propriedades como um meio de julgar se os princípios
de sustentabilidade foram atendidos ou não. (Fonte: CEN/TC383).
Trabalhador jovem: Qualquer trabalhador acima da idade de criança como definido acima e
abaixo da idade de 18 anos. (Fonte: ILO)
Piores maneiras de trabalho infantil: Apesar de o trabalho infantil tomar muitas diferentes
formas, uma prioridade é a de eliminar sem demora as piores formas de trabalho infantil como
definido pelo Artigo 3 da Convenção ILO 182. (Fonte: ILO).
Símbolos e
Abreviaturas

BOD biological oxygen demand = demanda biológica por oxigênio
Choc chain of custody = cadeia de custódia
EMP chemical oxygen demand = demanda química por oxigênio
ESIA environmental and social impact assessment = avaliação do impacto social
e ambiental
g grams = gramas
GHG greenhouse gas = gás de efeito estufa
ha hectares = hectares
HCV high conservation value = Valor Elevado de Conservação
Kg kilograms = quilogramas
Kj kilojoules = quilojoules
KWh = kilowatt hours = quilowatt horas
L litres = litros
MJ megajoules = megajoules
RS reducing (invert) sugars = açúcares reduzidos (invertidos)
t metric tonnes = toneladas métricas
tc tonnes cane = toneladas de cana
TSAI total sugars expressed as invert = açúcares totais expressos como
invertidos
Y year = ano
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A informação abaixo foi tirada do anexo V da EU RED: Metodologia
As emissões de gases de efeito estufa da produção e uso dos combustíveis, biocombustíveis e
biolíquidos serão calculadas como:
E= eec+ el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee,
onde
E = emissão total pelo uso do combustível;
eec = emissões da extração ou cultivo das matérias primas;
el = emissões anualizadas das mudanças no estoque de carbono provocadas por mudanças na
utilização do terreno;
ep = emissões pelo processamento;
etd = emissões pelo transporte e distribuição;
eu = emissões pelo combustível em uso;
esca = economia de emissões da acumulação do carbono do solo pela administração agrícola
melhorada;
eccs = economia de emissões da captura de carbono e estocagem geológica;
eccr = economia de emissões pela captura de carbono e substituição; e
eee = economia de emissões de eletricidade em excesso pela co-geração.
As emissões pela fabricação das máquinas e equipamento não será levada em conta.

ECONOMIA = (EF – EB)/EF onde EB = emissões totais do biocombustível ou biolíquidos; e EF =
emissão total do combustível fóssil comparador.
el = (CSR- CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P (1)
(1) o quociente obtido pela divisão do peso molecular do CO2 (44,010 g/mol) pelo peso
molecular do carbono (12,011 g/mol) é igual a 3,664.
CSR = estoque de carbono associado com o uso do terreno em referência (medido como massa
de carbono por unidade de área, incluindo tanto o solo como a vegetação). O terreno em
referência usado será o terreno utilizado em janeiro de 2008 ou 20 anos antes da matéria
prima ter sido obtida, considerando-se a data mais tardia.
CSA = o estoque de carbono por unidade de área associada com o uso real do terreno (medido
como massa de carbono por unidade de área, incluindo tanto o solo como a vegetação). Nos
casos em que o estoque de carbono se acumula por mais de um ano, o valor atribuído ao CSA
será o estoque estimado por unidade de área após 20 anos ou quando a colheita atinge a
maturidade, considerando-se a data que vier primeiro.
P = a produtividade da colheita (medida como energia de biocombustível ou de biolíquidos por
unidade de área por ano).
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