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INCLUINDO GUIA DE AUDITORIA PARA PADRÃO DE 

PRODUÇÃO BONSUCRO EU 
 

Version 3.0 Março 2011 
 
HISTÓRICO DO DOCUMENTO 
A primeira versão do Guia de Auditoria foi sendo desenvolvida, acompanhando a evolução 

do Padrão de Produção, pelos líderes dos Grupos de Trabalhos Técnicos (Technical Working 
Groups). Essa versão foi modificada a partir de comentários e sugestões fornecidas por 
associados ao Bonsucro. Este Guia de Auditoria se baseia no Padrão de Produção Bonsucro 
versão 3 e inclui os resultados dos projetos pilotos conduzidos com a versão 2 do Padrão. 

Requerimentos adicionais em conformidade à Diretiva de Energia Renovável da União 
Europeia foram desenvolvidos e estão incluídos tanto no Padrão de Produção quanto no 
Guia de Auditoria na forma de requerimentos adicionais. 
 

A primeira versão deste Guia de Auditoria foi preparada em junho de 2010 e enviada aos 
membros do Subcomitê BSI EU (European Union) para avaliação.  
 
A versão revisada foi avaliada pelo Comitê de Gestão (Management Committee) 

do Bonsucro no dia 6 de julho de 2010 e adotada pelo mesmo Comitê no dia 27 de julho 
de 2010. 
 
Em dezembro de 2010 e em março de 2011, esta versão foi revisada com base no retorno 

recebido por parte da União Europeia com relação ao nível de conformidade do Sistema de 
Certificação Bonsucro com os requerimentos da Diretiva EU RED, assim como o retorno 
recebido das primeiras auditorias e treinamento piloto. 
 

Os consultores do projeto para a Better Sugar Cane Initiative Ltd no desenvolvimento deste 
Guia de Auditoria para Padrão de Produção foram: Dr. Peter Rein, Peter Turner e 
Maryline Guiramand. 
 

Rodada de 
revisão Data Descrição da alteração 

A junho 2010 Primeira versão enviada ao Subcomitê Bonsucro EU 

B julho 2010 Versão final aprovada pelo Comitê de Gestão Bonsucro 

C dezembro 2010 
Revisão realizada com base na conformidade com a EU 
RED 

D março de 2011 
Revisão realizada com base na conformidade com a EU 
RED 

 

Este documento representa um trabalho em desenvolvimento e fornece orientação geral 
e específica. Especialmente durante o primeiro ano de implementação do Sistema 
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de Certificação, os Organismos Certificadores podem adaptar os procedimentos de 
verificação estabelecidos no presente documento à realidade do projeto. O Bonsucro 
incentiva os Organismos Certificadores a fornecerem 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 BETTER SUGAR CANE INITIATIVE LTD 

A Better Sugar Cane Initiative Ltd (Bonsucro) é uma iniciativa global, sem fins lucrativos, 

dedicada a reduzir os impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar. A 

missão do Bonsucro é assegurar que a atual e futura produção de cana-de-açúcar e de 

todos os seus derivados seja feita de maneira sustentável. O Bonsucro almeja alcançar essa 

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 de sua 

implementação (ou seja, ‘Certificação’). 

1.2 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BONSUCRO 

O Sistema de Certificação Bonsucro funda-se em três elementos principais: 

1- Padrões: O Bonsucro desenvolveu dois padrões:  

 

o 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 Bonsucro e seus produtos derivados ao longo da 

cadeia de fornecimento e nas operações de processamento, incluindo o 

transporte da cana até a usina1. 

 

o O “Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro para o Sistema de Balanço de 

Massa” contém uma série de requisitos técnicos e administrativos para permitir 

o rastreamento das declarações de 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; passando pela 

produção (ou seja, conversão, processamento, produção, transformação), 

armazenamento, transporte e comércio para o uso da cana-de-açúcar e de 

todos os seus produtos derivados. 

 
NOTA: Esses 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 Esses requisitos são idênticos aos requisitos do Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro para o Sistema de 
Balanço de Massa BSI. 
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2- Guia de Auditoria: O Bonsucro desenvolveu documentos de orientação para os 

membros e auditores sobre como atender aos Padrões de Produção Bonsucro e/ou 

de Cadeia de Custódia.  

 

3- Protocolo de Certificação: O Bonsucro desenvolveu um Protocolo de Certificação 

para membros e auditores que enumera os processos e os procedimentos para 

certificação conforme os padrões Bonsucro, que 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 BSI. 

 

Juntos, esses 3 elementos formam o Sistema de Certificação Bonsucro. Dessa forma, esses 

documentos individuais nunca poderão ser usados como documentos independentes, 

devendo sempre ser utilizados em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O escopo do Sistema de Certificação Bonsucro pode ou não estar em conformidade com a 
Diretiva da União Europeia para Energias Renováveis (RED) e providências similares da 
Diretiva da União Europeia para Qualidade de Combustíveis (FQD). Portanto, o Sistema de 

Certificação Bonsucro faz distinção entre dois escopos principais: 

1. “Bonsucro”: conformidade com os requerimentos Bonsucro 

2. “Bonsucro EU”: conformidade com os requerimentos Bonsucro MAIS 
os requerimentos adicionais necessários para conformidade com a EU RED. 

Protocolo de 

Certificação 

Guia de 

Auditoria 

Guia de 

Auditoria 

Padrão de 

Cadeia de 

Custódia 

Padrão de 

Produção 
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Nos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (ou seja, Padrões, Guia de Auditoria 
e Protocolo de Certificação), os requerimentos adicionais do Bonsucro EU estão claramente 
indicados. Tanto o escopo Bonsucro quanto o escopo Bonsucro EU fazem parte do ‘Sistema 

de Certificação Bonsucro’ geral e assim serão doravante referidos.  

Para obter conformidade com o escopo Bonsucro EU, TODOS os requerimentos devem ser 
cumpridos (ou seja, 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 dessa extensão de escopo 
Bonsucro EU e não precisam cumprir com os requerimentos adicionais da EU RED. 

 

1.3 OBJETIVO DESTE DOCUMENTO 

O objetivo primário deste documento é fornecer orientação e esclarecimento a respeito do 

Padrão de Produção Bonsucro para os membros, Organismos de Certificação e auditores. 

Este documento Guia de Auditoria fornece orientação da seguinte forma: 

1- Descrição de como interpretar os princípios e critérios dos padrões Bonsucro 

2- Instruções de auditoria para verificar conformidade por meio de indicadores e 

verificadores 

3- Informações relativas a situações excepcionais 

4- Critérios objetivos para limites críticos 

5- Ferramentas e cálculos para avaliação 

 

1.4 COMO USAR ESTE DOCUMENTO 

No Capítulo 4 desde documento, será dada orientação para cada princípio e critério do 

Padrão de Produção Bonsucro. Cada critério terá uma breve explicação, listando também 

seu objetivo, e diversos indicadores serão descritos com instruções para verificação de 

conformidade. Os anexos deste Guia de Auditoria explicam as referências a ferramentas 

e métodos de cálculo mencionados no documento.  
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2. ABREVIATURAS 

 

As abreviaturas usadas são as seguintes: 

DBO (BOD) Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DQO (COD) Demanda Química de Oxigênio 

PGA (EMP) Plano de Gestão Ambiental (Environmental Management Plan) 

AISA (ESIA) Avaliação de Impacto Socioambiental (Environmental and Social Impact 

Assessment) 

g Gramas 

GEE (GHG) Gases de Efeito Estufa 

ha Hectares 

HCV Alto Valor para Conservação (High Conservation Value) 

kg Quilogramas 

kJ Quilo joules 

kWh Quilowatts hora 

L Litros 

LUC Alteração no Uso do Solo (Land Use Change) 

MJ Mega joules 

EPI (PPE) Equipamento de Proteção Individual (Personal Protective Equipment) 

AR (RS) Açúcares Redutores (invertidos) (Reducing [invert] sugars) 

t Toneladas métricas 

tc Toneladas de cana 

ART (TSAI) Açúcar Redutor Total (Total Sugar Expressed as Invert) 

a (y) Ano (year) 
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3. ESTRUTURA DE AUDITORIA 

 

 A unidade de certificação será a usina e a área de fornecimento de cana e incluirá 

todas as atividades relevantes na usina, inclusive produção de derivados e 

exportação de energia. 

 A área de fornecimento de cana é a área definida por uma usina como 

fazendas/propriedades fornecedoras de cana para efeitos de certificação. Pode ser 

100% das fazendas/propriedades que fornecem cana para a usina, ou um número 

inferior, conforme definido pela usina. No último caso, apenas um percentual da 

produção da usina poderá ser certificado. 

 A área total usada para produção de cana, não apenas a área colhida no período do 

relatório, é usada para avaliar a área de fornecimento de cana. 

 As auditorias serão realizadas na usina e em fazendas/propriedades individuais na 

área de fornecimento de cana ou uma amostra representativa conforme a 

metodologia de amostragem resumida no Protocolo de Certificação 5.6. 

 Para garantir que a cana-de-açúcar incluída no escopo de certificação seja 

efetivamente processada pela usina, a usina deve possuir um sistema de gestão em 

vigor para assegurar que a cana-de-açúcar processada na usina está vindo de um 

determinado campo. 

 Fornecedores de cana para a usina que estejam fora de sua área de fornecimento 

de cana conforme definido acima serão tratados dentro do indicador 2.2. junto com 

outros fornecedores e prestadores de serviço. 

 Se a usina está comprando cana-de-açúcar, açúcar ou biocombustível na área 

incluída no escopo da certificação, ela deverá assegurar que a área de 

fornecimento de onde a cana-de-açúcar está vindo atende aos requerimentos do 

padrão aplicável à agricultura conforme os requerimentos para cadeia de custódia. 

 Para obter certificação dentro do Padrão de Produção Bonsucro:  
o Conformidade total com os critérios essenciais 1.1, 2.1, 2.4, 4.1 e 5.7, além 

de atender todos os critérios essenciais do capítulo de cadeia de custódia. 
o No mínimo 80% dos critérios nos princípios 1-5 devem ser satisfeitos, além de 

um mínimo de 80% dos critérios do capítulo de cadeia de custódia. Não é 
possível fazer média entre os dois tipos de critérios.  
 

 Para obter certificação dentro do Padrão de Produção Bonsucro EU: 

o Conformidade total com os critérios essenciais 1.1, 2.1, 2.4, 4.1 e 5.7, além 
de atender todos os critérios essenciais do capítulo de cadeia de custódia. 

o É necessário atender no mínimo 80% dos critérios nos princípios 1-5 da seção 

de cadeia de custódia. Não é possível fazer média entre os dois tipos de 
critérios.  
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o Conformidade total com os critérios adicionais Bonsucro EU 6.1 e 6.2, e os 

critérios relevantes Bonsucro EU no capítulo de Cadeia de Custódia devem ser 
cumpridos.  

 

 A auditoria determinará o número de critérios que foram atendidos para a área de 

fornecimento de cana-de-açúcar, assim como para a usina/processamento, 

incluindo os critérios essenciais.  

 O resultado da auditoria será o percentual de açúcar ou biocombustível produzido 

que receberá um certificado com base na proporção de cana fornecida à usina que 

alcança o padrão, conforme os requerimentos definidos na introdução dos padrões 

de produção. 

 Uma folha para coleta de dados para auditoria será fornecida pelos produtores 

e usineiros (ver Anexos). Essas informações serão verificadas durante o processo de 

auditoria.   

 A auditoria será realizada de acordo com a frequência definida pelo Bonsucro no 

Protocolo de Certificação  

 A auditoria deve ser realizada por Organismos de Certificação aprovados pelo 

Bonsucro, seguindo os requerimentos definidos pelas seguintes normas da 

International Standards Organization; ISO /IEC 652 , ISO 190113:2002 

Para mais requerimentos de certificação, consulte o Protocolo de Certificação Bonsucro 

                                           
2 ISO/IEC Guia 65:1996 (EN 45011: 1998) Requerimentos gerais para organismos que operam sistemas de 

certificação de produtos. 
3 ISO 19011:2002 Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental  
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4. FUNDAMENTOS E GUIA DE AUDITORIA POR INDICADORES 

4.1 PRINCÍPIO 1: CUMPRIR A LEI 

 

 Critério 1.1 Cumprir as leis relevantes e aplicáveis  

 

 Indicadores: Leis nacionais e convenções internacionais relevantes cumpridas 

Comentário: Leis nacionais incluem leis estaduais, provinciais e municipais. Essa norma 

pode ir além da legislação nacional, mas não pode contradizê-la nem violá-la. 

A regulamentação ou convenção ratificada mais rígida - nacional ou internacional - deve 

prevalecer e, no mínimo, todas as convenções essenciais da OIT no item 2.1. 

Leis contraditórias serão analisadas caso a caso. Os requerimentos legais no país relativos 

a emissões, efluentes, saúde e segurança também precisam ser estabelecidos.  

 
Objetivo: Assegurar que todos os requerimentos previstos em leis sejam cumpridos. 
 
Guia para verificação: Elementos para verificação de conformidade devem incluir, 

em particular: 

- A legislação deverá ser aplicada igualmente independente de sexo, 

- Indicar se há isenções nacionais, por ex. cláusulas de anterioridade 

- Qualquer condenação no ano anterior ao período inicial de certificação deve ser 

indicada, assim como multas impostas por não conformidade. Esse fato pode 

indicar questões legais pendentes.  

- Em circunstâncias excepcionais, o Conselho do Bonsucro poderá avaliar a isenção 

de conformidade a um requerimento legal, por um período limitado. Essa análise 

ocorrerá caso a caso. 

 

O auditor deve verificar o sistema que a usina usa para receber atualizações acerca da 

legislação nacional, agências locais, governo, etc. A Better Sugar Cane Initiative Ltd 

tentará gerar e atualizar listas de referências relevantes para cada país, conforme 

as auditorias progredirem. 
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 Critério 1.2 Demonstrar posse legal da terra conforme prática e legislação 

nacional 

 
 Indicador: O direito do uso da terra pode ser demonstrado e não é objeto de 

contestação legítima pelas comunidades locais que tenham direitos demonstráveis. 

Comentário: A Convenção 169 da OIT trata de questões relativas aos povos indígenas 

e tribais (principalmente os direitos de propriedade e posse sobre as terras 

tradicionalmente por eles ocupadas, ou a que tenham tido acesso (artigo 14); alienação de 

terras (artigo 17); intrusões não autorizadas (artigo 18); programas agrários (artigo 19)). 

A Convenção 117 da OIT, em seu artigo 4 exige a imposição da propriedade e uso da terra 

com a devida consideração aos direitos consuetudinários. 

 
Objetivo: Estabelecer o direito do produtor à terra do plantio 
 
Guia para verificação: Ausência de direitos legais ou consuetudinários (por ex., 

distribuição de terras tradicionais pelo chefe da tribo), reivindicação de direitos à terra 

e direitos de uso da terra, a ser verificado como segue: 

1. Evidência de propriedade e/ou direitos de uso à terra inclui posse:  
A prova legal de documentos de propriedade ou aluguel da terra deverá ser 

a certidão oficial de propriedade aceita no país (por ex., de cartório, agência 

governamental ou outra)  

2. Evidência da inexistência de conflitos não resolvidos onde não houver processo de 

solução acerca da propriedade e uso de terra entre as comunidades locais e a 

empresa. 

 
Em caso de contestação pelas comunidades, verificação junto à autoridade independente, 
como agências locais ou governamentais, para estabelecer legitimidade da reivindicação e 

que os direitos possam ser demonstrados por meio de:   
 

1. Fornecimento de provas de contratos negociados e consulta às partes interessadas 

com base no (consentimento) documentado e informado anteriormente concedido 

pela empresa. 

2. Entrevista com as partes interessadas: Registro de inexistência de conflitos 

anteriores durante a aquisição do direito ao uso da terra para cultivo à cana-de-

açúcar não diminui os direitos consuetudinários/de usufruto das comunidades 

locais. Deve-se avaliar solução em nível local acerca da propriedade, acesso e uso 

da terra. 
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4.2 PRINCÍPIO 2: RESPEITAR OS DIREITOS HUMANOS E TRABALHISTAS 

 

 Critério 2.1 Cumprir com as convenções da OIT que regem sobre o trabalho 

infantil, o trabalho forçado, a discriminação e liberdade de associação, e o 

direito a negociações coletivas. 

 

 Indicador: Idade mínima dos trabalhadores 

Comentário: Tabela baseada nas idades incluídas na OIT C138 e OIT C182 

Requerimentos gerais de 

idade mínima 

Forma geral de 

emprego 

(não perigoso) 

Trabalho 

leve 

Trabalho 

perigoso 

Piores 

formas 

Maioria dos países 154 13 18 18 

Países em desenvolvimento 

conforme OIT C138, Parágrafo 

4 art. 2 

14 12 18 18 

 
As definições são dadas no Anexo 1 dos Padrões Bonsucro 

 

Objetivo: O objetivo da auditoria é assegurar que não haja evidências de trabalho infantil 

no local, conforme a Convenção OIT C138 e OIT C182. 

 
Guia para verificação:  

Certifique-se de que: 

- O limite de idade para cada categoria de trabalho está sendo respeitado, conforme 

resumido na tabela acima. 

- Isso se aplica a todas as crianças, inclusive trabalho de migrantes e fazendas 

familiares. 

- O trabalho infantil em pequenas fazendas familiares só é aceitável com supervisão 

adulta, e desde que as crianças não realizem nenhum trabalho perigoso, além de 

não interferir com sua educação formal.  

O auditor deverá verificar as idades, conforme a tabela acima, da seguinte forma: 
- Defina a referência aplicável conforme a lei do país/região acerca dessa questão. 

                                           
4  Não inferior à idade mínima para conclusão da educação obrigatória. Se a legislação nacional estipular uma 
idade superior, esta será aplicada.  
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- O produtor deverá seguir o regulamento ou convenção mais rígido ratificado pelo 

país - seja nacional ou internacional - (conforme nota no indicador 1.1 de Padrões 

Bonsucro). 

- Avalie o sistema para verificar a idade do trabalhador. A verificação deve ser 

sistemática e a prova documental deve ser retida, assim como cópias de carteiras 

de identidade ou outras provas que tenham sido produzidas. Deve-se verificar que 

tal obrigatoriedade não seja uma desculpa para reter os documentos de identidade 

dos trabalhadores.  

- Verifique se a pessoa responsável pela contratação sabe como detectar documentos 

fraudulentos.  

- Para comprovar a conformidade, é possível usar um ou mais dos documentos 

indicados abaixo: 

o Os registros devem ser verificados para o período atual. Avaliar o período de 

12 meses anterior à auditoria pode fornecer indicações de desligamento de 

trabalhadores antes da auditoria. 

o Prova documental da idade no momento do recrutamento, inclusive cópias 

de certidões de nascimento, certidões religiosas ou outro registro local, 

ou passaporte ou carteira de identidade.  

o Documentação de horas trabalhadas que indiquem horários e deveres 

especiais para os jovens trabalhadores. 

o Deve-se verificar os registros para planos de treinamento em andamento. 

O número de aprendizes deve representar uma pequena parcela da força de 

trabalho, indicando que eles não são usados para substituir contratações 

permanentes. As condições relativas ao treinamento devem ser 

estabelecidas claramente com as autoridades locais. Quando os 

trabalhadores forem menores de idade, os contratos devem ser assinados 

pelos pais ou responsáveis 

- Controle visual:  

o Trabalhadores que pareçam particularmente “jovens” devem ser priorizados 

para participar de entrevistas (ver Anexo 6 – entrevistas com trabalhadores). 

O aspecto de “aparência jovial” não pode por si só constituir prova de 

idade, a idade só pode ser avaliada através da análise de seus documentos, 

inclusive sua veracidade.  

o A adequação do tipo de trabalho deverá ser realizada visualmente. 

- Entrevistas: (ver Anexo 6 para o procedimento de entrevista com trabalhadores)  

o Os trabalhadores selecionados para entrevistas devem ser questionados 

sobre sua idade, histórico profissional, horário de trabalho, tipo de trabalho 

que realizam, políticas da empresa sobre emprego de crianças e jovens 

trabalhadores para assegurar que a comunicação acerca do tópico seja 

clara. 

Casos especiais: O trabalho desempenhado por crianças em pequenas fazendas familiares 

só é aceitável com supervisão de adulto e desde que o trabalho não interfira com sua 

educação formal, nem coloque em risco sua saúde. 
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o A verificação deverá se concentrar na adequação do tipo de trabalho para 

evitar trabalho perigoso e que haja frequência regular à escola.   

 

Em qualquer descoberta de trabalho infantil, o auditor deve relatar imediatamente o fato 

ao empregador e ao Bonsucro, para que o empregador implemente imediatamente ações 

corretivas e preventivas para lidar com a questão. 

 

 Indicador: Ausência de trabalho forçado ou obrigatório 

Comentário: A Convenção 29 da OIT define trabalho forçado como: todo trabalho 

ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele 

não se ofereceu de espontânea vontade. Não poderá ocorrer nenhum trabalho forçado, 

seja para homens ou para mulheres. O trabalho forçado pode assumir diversas formas: 

trabalho prisional, coerção e tráfico humano e trabalho forçado. Definições são dadas no 

Anexo 1 dos Padrões Bonsucro.   

 

Objetivo: O objetivo da verificação é assegurar que: 
- Não haja trabalho forçado, servidão por dívida ou trabalho involuntário 

- Não haja depósitos de dinheiro ou identidade no início da relação empregatícia 

- Os funcionários são livres para sair após aviso prévio razoável 

- Os funcionários são livres para sair ao final de seu turno. 

Guia para verificação:  
O auditor verifica: 

- A lei do país/região acerca dessa questão. 

- Que a relação empregatícia é totalmente voluntária 

- Que os funcionários são livres para sair 

- Que os trabalhadores podem se locomover livremente 

- Que não há retenção de documentos de identificação e cobrança de depósitos 

- Que o trabalho prisional não é usado 

- Que o propósito da existência de seguranças se deve a razões normais de 

segurança, mas não para controle da força de trabalho. 

A lista de verificação e orientação para avaliar a conformidade presente no manual da OIT 

para empregadores e empresas
5
 define os diversos métodos de avaliação a serem usados:  

- Análise da documentação relevante da empresa e do funcionário 

- Verificação do local de trabalho e instalações relacionadas (por ex., dormitórios) 

- Entrevistas dentro e fora da empresa com trabalhadores e seus representantes 

(ver Anexo 6 – entrevistas com trabalhadores)  

- Entrevistas com diferentes representantes da administração. 

                                           
5 O manual pode ser encontrado em inglês no endereço a seguir: “A Handbook for Employers and business, combating 
forced labour” (http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang--en/docName--
WCMS_101171/index.htm)  

http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang--en/docName--WCMS_101171/index.htm
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang--en/docName--WCMS_101171/index.htm
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A lista de exemplos abaixo não se pretende exaustiva, nem todos os itens são obrigatórios.  

- A usina ou sua cadeia de fornecimento consta de algum registro governamental de 

lista negra (por ex., lista negra de empresas usando a definição e metodologia 

clara da OIT)? 

- Avalie qualquer prática empregada pelo local de trabalho ou por agências 

contratadas pela empresa que possa indicar ausência de coerção de funcionários. 

o O trabalhador pode começar a trabalhar sem ameaça de penalidades 

o A relação de trabalho pode ser rescindida livremente:  

 Documentos de identidade originais do funcionário não são retidos  

 Ao término da relação de trabalho, não há a imposição de 

penalidades financeiras sobre trabalhadores 

 Os salários são pagos dentro do prazo e não são interrompidos.  

o Os trabalhadores não são ameaçados com violência  

o O pessoal da segurança não está armado em nenhuma das acomodações dos 

trabalhadores 

o Não há coerção financeira dos funcionários e ausência do seguinte:  

 Depósitos pagos pelos trabalhadores ao serem contratados, tarifas de 

recrutamento absurdas, ou empréstimo funcional abusivo, planos de 

crédito ou compra (por ex., loja do dormitório, o que é vendido aos 

trabalhadores, como eles pagam pelos produtos, etc.) administrados 

direta ou indiretamente pelo empregador, que pode privar os 

trabalhadores de sua liberdade financeira 

 Atrasos no pagamento dos salários de forma que haja acúmulo de 

juros 

 Trapaça no cálculo e pagamento de salários, inclusive deduções 

salariais  

 Pagamento dos salários em formato de vales, cupons ou notas 

promissórias.    

 Pagamento “em espécie” na forma de bens ou serviços que criam 

uma dependência do empregado pelo empregador, Pagamento total 

de salário “em espécie” sem dinheiro, exceto se autorizado por lei 

ou regulamento nacional ou acordo coletivo. 

- Análise de qualquer documentação a respeito de queixas ou reclamações contra a 

administração, colegas e pessoal da segurança. 

- Verificação das políticas e procedimentos em relação a ações disciplinares, 

garantindo que existam políticas para recebimento de recursos e queixas. 

- Verificação se há programa de treinamento para trabalhadores acerca de questões 

relativas a direitos humanos e sobre como usar os procedimentos de recursos e 

queixas, se necessário. 

- Análise da documentação da empresa em relação às medidas e sanções 

disciplinares para determinar se a empresa impõe trabalho como forma de 

disciplinar os trabalhadores. 
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- Verificação de que as práticas de horas extras estão de acordo com a legislação 

nacional e acordo coletivo, e não são feitas em resposta a ameaças de demissão ou 

sanções econômicas. 

- Verificação se os trabalhadores podem se locomover livremente e que o papel dos 

seguranças se limite à segurança patrimonial 

- Verificar se os trabalhadores migrantes são tratados de forma justa, independente 

de sua situação legal. 

A auditoria deverá usar um mistura dos métodos. As entrevistas deverão incluir homens e 

mulheres, trabalhadores mais jovens e mais velhos, trabalhadores com diferentes funções 

e tipos de contratos (por ex., permanente, sazonal e migrantes), e partes interessadas 

relevantes, por ex., igrejas, ONGs, etc. As entrevistas deverão ser realizadas conforme 

indicado no Anexo 6. Qualquer informação obtida em entrevistas deverá permanecer 

anônima. O Capítulo 4 do manual para empregadores e empresas para combate ao trabalho 

escravo (“Combating Forced Labour Handbook for Employers & Business”) da OIT, fornece 

orientações sobre como realizar as entrevistas. 

 

 Indicador: Ausência de discriminação 

Comentário: Na OIT C111 o termo discriminação inclui:  

(a) qualquer distinção, exclusão ou preferência feita com base na raça, cor, sexo, 

religião, opinião política ou ascendência nacional ou origem social, que tenha por 

efeito destruir, alterar ou prejudicar a igualdade de oportunidades ou de 

tratamento em matéria de emprego ou profissão;  

(b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou 

profissão que poderá ser determinada pelo Membro interessado depois de 

consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 

quando existirem, e outros organismos adequados.   

 

Objetivo: O objetivo da auditoria é assegurar que: 

 Os trabalhadores são tratados igualmente em todos os aspectos 

 Há sistemas adequados implementados para assegurar que não ocorra nenhuma 

forma de discriminação, seja durante o recrutamento ou durante a relação de 

emprego. 

Guia para verificação: A conformidade deverá ser avaliada pela análise da documentação 

existente a ser complementada por entrevistas realizadas conforme o Anexo 6. 

Trabalhadores de diversos grupos étnicos/sociais, de diferentes sexos, assim como 

diferentes tipos de trabalhadores (por ex., funcionários, migrantes) deverão ser incluídos 

na amostra de trabalhadores a serem entrevistados. Abaixo há uma lista de exemplos, que 

não se pretende exaustiva, que podem ser usados para estabelecer a conformidade. 
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 A empresa possui política de não discriminação, que é comunicada aos 

trabalhadores. 

 Os registros salariais dos trabalhadores indicam pagamentos iguais para trabalhos 

de igual valor 

 O sistema de divulgação da empresa e os funcionários responsáveis pela 

contratação não agem de forma discriminatória (por ex., exames médicos para 

detectar gravidez ou AIDS), 

 A composição de trabalhadores por grupo étnico/social, sexo e cargos, os registros 

de contratação, promoção, remuneração e acesso a treinamento de apoio ao 

trabalhador, representante sindical demonstra que não há discriminação.  

 Entrevistas com trabalhadores devem confirmar que a prática de contratação não 

discrimina grupos específicos de trabalhadores, que determinados trabalhadores 

podem observar feriados religiosos, que as queixas são tratadas sem impacto 

discriminatório. 

 A análise de qualquer documentação a respeito de queixas ou reclamações contra a 

administração, colegas e pessoal da segurança não demonstra discriminação. 

 As entrevistas sondam quais são os procedimentos em vigor para lidar com qualquer 

queixa e se não há indicações de consequências.  

 Verificar se qualquer segregação de trabalhadores se deve a normas culturais 

aceitas e que a igualdade de oportunidades ainda se aplica a todos os grupos.  

 A população de trabalhadores inclui membros dos diversos grupos sociais/étnicos 

que compõem a população local. 

 

Indicador: Respeitar o direito de todos os trabalhadores de criar e se associar a 

sindicatos e/ou negociar coletivamente na forma prevista em lei. 

Comentário: As Convenções OIT 98 e 87 formam a base para esses critérios. 

Os trabalhadores devem ser capazes de escolher como desejam se organizar; expressar 

suas questões e negociar soluções de forma coletiva.  

 
Objetivo: O objetivo da auditoria é assegurar: 

 Que os direitos dos trabalhadores são reconhecidos 

 Que os oficiais dos sindicatos/local dos representantes dos trabalhadores são 

selecionados de forma justa e que eles realizam seus deveres em benefício dos 

trabalhadores 

Guia para verificação: Para avaliar a situação, os auditores devem:  

 Verificar a lei do país/região acerca dessa questão e se há exigência legal de 

possuir sindicato, ou se sindicatos não são permitidos. Uma lista de países que 

proíbem sindicatos pode ser encontrada na pesquisa anual de violações dos Direitos 

Sindicais publicada pela Confederação Internacional de Sindicatos Livres, 
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ou International Confederation of Free Trade Unions (http://www.ituc-csi.org/-

reports,162-.html ) 

 Prova de que o local possui Sindicato ativo ou um comitê efetivo de trabalhadores 

e abordagem aberta à Liberdade de Associação (FOA, de Freedom of Association), 

inclusive uma política. Que oferece treinamento  

para garantir que os trabalhadores entendam seus direitos, e demonstra estímulo 

ativo acerca de acordos coletivos efetivos, que cubram todos os tipos de 

trabalhadores 

 Se existirem sindicatos ou associações trabalhadores legais, verificar se os 

trabalhadores têm liberdade para se associarem ou não, conforme sua decisão, 

principalmente se a empresa optou por alguns sindicatos. 

 Se uma empresa permitir sindicatos, mas os trabalhadores optarem por não se 

associarem, verificar se a empresa facilita o retorno ao trabalhador, das mais 

diversas formas possíveis, por ex. comitê de trabalhadores, caixa de sugestões, 

levantamento junto aos trabalhadores, grupos de discussão, linha direta 

confidencial 

 Se os trabalhadores se associarem a um sindicato quando começarem a trabalhar, 

verificar quais pagamentos são necessários para os sindicatos e se os trabalhadores 

têm a opção de sair. 

 Onde o direito à liberdade de associação e acordo coletivo for restrito por lei, 

verificar se os Trabalhadores têm um mecanismo (meios paralelos) de expor suas 

opiniões para a administração e se existe comprovação de sua implementação. 

Por exemplo, verificar se os representantes nos conselhos dos trabalhadores são 

voluntários e se são selecionados de forma justa, se há atas disponíveis das reuniões 

em linguagem acessível e se há prova de que a administração tomou atitudes após o 

levantamento de questões. Documentar breves detalhes do mecanismo para o 

relatório de auditoria 

 Verificar o perdão (REMIT???) do sindicato ou do comitê de trabalhadores - inclui 

acordo coletivo total? Assegurar que tal fato seja comunicado. 

 Se existirem uniões, verificar se os oficiais são livremente eleitos e se a empresa 

lhes concede o tempo necessário para desempenhar suas funções, se permitido em 

lei sem penalidade financeira ou sem ser discriminado. A discriminação pode 

assumir as seguintes formas, dentre outras: demissão, transferência, remoção, 

rebaixamento, negação de remuneração, benefícios sociais e/ou formação 

profissional 

 Se existir um comitê de trabalhadores, obter a lista dos membros do comitê, cargos 

e verificar como são eleitos. Eles são eleitos de forma justa e democrática, sem 

interferência da administração, representam todos os trabalhadores e não apenas o 

nível administrativo 

  Incluir membros do sindicato/comitê de trabalhadores dentre aqueles selecionados 

para entrevista 

 Caso o local de trabalho seja muito pequeno (<30 pessoas), talvez não exista um 

comitê, verificar acesso ao gerente imediato, e a eficácia desse formato. Verificar 

a existência de acordos válidos assinados entre os Sindicatos dos trabalhadores e os 

http://www.ituc-csi.org/-reports,162-.html
http://www.ituc-csi.org/-reports,162-.html
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empregadores (devem cobrir acordos relacionados aos trabalhadores das usinas, 

fazendas, empresas terceirizadas etc); verificar se o acordo está registrado da 

forma exigida pela lei; verificar respeito e conformidade às cláusulas do acordo. 

 

 Critério 2.2 Aplicar direitos humanos e normas trabalhistas Bonsucro a 

fornecedores e empreiteiros. 

 

 Indicador: Percentual de contratados e grandes fornecedores que demonstraram 

conformidade aos direitos humanos e normas trabalhistas.  

Comentário: Empresas contratantes de mão de obra e os principais fornecedores para a 

usina e produtores de cana deverão demonstrar conformidade com os direitos humanos 

básicos (por ex., inexistência de trabalho forçado, trabalho infantil e de discriminação, 

e existência de liberdade de associação) e normas trabalhistas.  Tais itens cobrem a 

conformidade com os Critérios 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5. Esse indicador se aplica apenas aos 

fornecedores e contratantes que não estão dentro do escopo de certificação. 

As fazendas/propriedades de cana-de-açúcar que fazem parte da área de fornecimento da 

usina sob o escopo de auditoria devem preencher todos os critérios “agrícolas” do padrão 

(ver Seção 3 Estrutura de auditoria). Aquelas que não estão incluídas no escopo de 

auditoria, se houver, e que não será certificada, entram nesta categoria. 

 
Objetivo: O objetivo deste critério é assegurar que a terceirização de qualquer função não 

estimule práticas inaceitáveis em relação dos direitos humanos e trabalhistas, e que os 

principais fornecedores aos produtores são empresas ou organizações responsáveis. 

 

Guia para verificação: 
A conformidade será demonstrada por:  

 Análise dos sistemas em vigor na fazenda e na usina para assegurar que os 

contratantes de mão de obra e fornecedores demonstram conformidade. 

A existência de um código de conduta no contrato do fornecedor será considerada 

uma forma possível. Os códigos de conduta não são aplicáveis como evidência 

aceitável para trabalho agrícola em termos de subcontratos para preparo do campo, 

gestão e colheita, assim como operações de colheita na usina para aquelas 

empresas sujeitas à auditoria de certificação. Códigos de conduta podem ser usados 

como substitutos para fornecedores de fertilizantes, trabalho de meio período na 

usina (como manutenção de caldeira, pintura, reparos elétricos, encanamento, 

etc..., trabalho que não configure longo prazo), assim como as empresas que 

fornecem manutenção de equipamento nos campos, e atividade agrícola que não 

configure longo prazo para aquelas empresas que não estejam sujeitas à auditoria 

de certificação. 
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 A verificação pelos auditores da conformidade efetiva de uma amostra de 

empreiteiros e fornecedores em relação aos direitos humanos e normas trabalhistas 

básicas.  

O auditor deverá avaliar primeiro com base nas informações fornecidas pela usina e pelas 

fazendas:  

 Qual parte do processo deles depende dos contratantes de mão de obra? Quantos 

trabalhadores são terceirizados? Percentual do número de mão de obra contratada 

em relação ao número de trabalhadores empregados diretamente? Quando eles são 

contratados durante o ano, e por quanto tempo? 

 A fazenda e a usina contam com quantos fornecedores? Quanto cada fornecedor 

representa percentualmente em termos de seu custo de produção? Depois de 

avaliar em termos de percentual, sugere-se simplificar a implementação, de forma 

que os fornecedores de itens consumíveis, por ex., tinta, sejam excluídos da lista 

de fornecedores e empreiteiros que devem demonstrar essa conformidade. Apenas 

os fornecedores significativos, ou fornecedores principais (com negócios com a 

usina/produtores superiores ao equivalente a US$25.000/a ou 25% do custo total de 

produção, o que for menor) estão incluídos neste indicador. 

Com base no resultado, o auditor poderá então auditar uma amostra representativa de 

empreiteiros e fornecedores, conforme o método de amostragem resumido no Protocolo de 

Certificação 5.6. 

A auditoria deverá verificar:  

 Os empreiteiros, ou contratantes que fornecem mão de obra diretamente para a 

usina ou para a fazenda (se a produção de cana-de-açúcar pertencer ou ser alugada 

pela usina) deverão demonstrar que:  

o Trabalhadores contratados (não funcionários) receberam treinamento 

inicial, conforme necessário conforme sua posição e estão protegidos contra 

riscos conforme as normas da usina (ver 2.3) 

o Trabalhadores contratados que trabalham na usina ou nas fazendas estão em 

conformidade com os direitos humanos e normas trabalhistas (verificação 

conforme verificador fornecido em critérios relevantes). 

 Os principais fornecedores implementaram um sistema para monitorar condições de 

direitos humanos e trabalhistas em suas empresas. 

 

O cumprimento efetivo será verificado pelos auditores por amostragem, ao nível da usina e 

fazenda. 

A metodologia da amostragem será baseada no volume fornecido pelo fornecedor à usina 

(ver o Protocolo de Certificação: 5.6).  
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A conformidade efetiva deverá ser verificada por meio de uma combinação de verificação 

de documentos, algumas entrevistas, verificação visual (por ex., uso de equipamento de 

proteção). A verificação deverá ser feita igualmente nos dois sexos. 

 

 Critério 2.3 Assegurar ambiente de trabalho seguro e saudável em operações 

de trabalho 

 

 Indicador: Frequência de acidentes com afastamento  

Comentário: Requerimentos – Registros de acidentes e horas trabalhadas durante o período 
em análise, geralmente um ano, das fazendas e das fábricas. Define-se acidente com 

afastamento como um incidente que envolve um funcionário que o impossibilita de 
continuar com suas tarefas normais no próximo turno, devido à lesão sofrida. 
 
A terminologia fornecida pela Resolução da OIT sobre estatísticas de ferimentos de 

trabalho (que resultam de acidentes de trabalho), adotada pela 16ª Conferência 
Internacional de Estatísticos de Trabalho 
(Outubro 1998)  (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/occinj.pdf): 

Um acidente de trabalho é um evento inesperado e não planejado, incluindo atos de 

violência, que decorra ou tenha ligação com o trabalho e que resulte em lesão pessoal, 

doença ou morte de um ou mais trabalhadores. São incluídos em acidentes de trabalho os 

acidentes de trânsito, transporte ou viagem que resultam em ferimentos de 

trabalhadores, e que aconteçam durante o trabalho, ou em decorrência deste, por 

exemplo, o ferimento do trabalhador enquanto participa de uma atividade econômica, 

seja no serviço, seja enquanto desenvolve os negócios do empregador. Lesão de trabalho: 

qualquer ferimento, doença ou morte que resulte de um acidente de trabalho; uma lesão 

de trabalho é, portanto, diferente de uma doença de trabalho, que é uma doença 

contraída em consequência da exposição ao longo do tempo a fatores de risco que são 

decorrentes de uma atividade laboral.  

 
Objetivo: Mensurar a eficácia dos procedimentos operacionais e de segurança na 
prevenção de ferimentos durante o trabalho. 
 
Guia para verificação: A frequência de acidente com afastamento é o número de casos de 

lesão de trabalho durante o período de um ano x 1.000.000 dividido pelo número total de 

horas trabalhadas pelos trabalhadores durante o período de referência. Idealmente, 

o denominador deve ser o número de horas efetivamente trabalhadas pelos trabalhadores 

no grupo de referência. Se não for possível, pode ser calculado com base nas horas normais 

de trabalho, considerando-se os direitos a períodos de ausência remunerada, como férias 

pagas, licença médica remunerada e feriados nacionais.  O número de ferimentos fatais 

deve ser indicado, e aí o índice deve ser calculado separadamente para lesões 

ocupacionais fatais e não fatais.  

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/occinj.pdf
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O auditor pode verificar a qualidade das estatísticas durante as entrevistas. 

É necessário adotar padrões diferentes para a usina e para a área agrícola. 

 
 Indicador: Avaliação dos principais riscos para saúde e segurança, e a 

implementação de medidas de mitigação de risco  

Comentário: A legislação nacional se aplica à definição de riscos e medidas, ou em sua 

ausência, a recomendação 192 da Convenção 184 da OIT oferece orientação quanto à lista 

das principais áreas de risco a serem avaliadas:  

1. produtos e resíduos químicos perigosos;  

2. agentes biológicos tóxicos, infecciosos ou alérgenos e resíduos biológicos;  

3. vapores irritantes ou tóxicos;  

4. pós perigosos;  

5. substâncias ou agentes cancerígenos;  

6. ruído e vibração;  

7. temperaturas extremas;  

8. radiações solares ultravioleta;  

9. doenças animais transmissíveis;  

10. contato com animais selvagens ou venenosos;  

11. utilização de maquinário e de equipamentos, inclusive equipamentos de 

proteção pessoal;  

12. manipulação ou transporte de cargas;  

13. esforços físicos e mentais intensos ou contínuos, estresse decorrente de 

trabalho e posturas inadequadas de trabalho;  

14. riscos de novas tecnologias.  

 

Objetivo: O objetivo da auditoria é assegurar: 

 Que os riscos em termos de saúde e segurança sejam avaliados na operação 

 Que os trabalhadores não estejam expostos a riscos no local de trabalho. Aplica-se 

a todos os tipos de trabalhadores na operação. 

 
Guia para verificação: Para avaliar o risco, as medidas a serem consideradas, em ordem de 

prioridade, são  

1) Eliminação do risco,  

2)  Controle do risco na fonte para evitar o risco e análises de “quase ocorrências” 

como forma de melhora contínua 

3) Redução ao mínimo do risco, com medidas organizacionais e práticas seguras e 

treinamento, que incluem: 

o Na medida em que persistir o risco, fornecimento e utilização de equipamentos 

e de roupas de proteção pessoal, sem nenhum custo para o trabalhador,  



 

   

 

Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro – Março 2011 

incluindo Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro EU 

© Bonsucro 2011 / Bonsucro EU 2011 

 

P á g i n a  | 

23 

o Medidas em caso de acidente e de emergência, inclusive primeiros socorros e 

acesso a transporte apropriado para os serviços médicos 

o Procedimentos de registro e notificação de acidentes e doenças. 

o Comprovação de reação administrativa e adaptação para reduzir o risco de 

acidentes recorrentes  

o Medidas para assegurar que a tecnologia utilizada seja adequada ao clima, 

à organização e às práticas de trabalho. 

 

Medidas de vigilância da saúde de jovens trabalhadores, mulheres grávidas ou lactantes 
e de trabalhadores idosos devem ser tomadas, quando apropriadas.  
 
A lista a seguir de riscos não se pretende exaustiva, mas destaca as principais áreas de 

risco da fazenda de cana-de-açúcar e dos processos de moagem de açúcar, além de 

fornecer uma série de medidas onde a implementação eficaz deverá ser verificada se o 

risco estiver presente. Esta lista precisa ser adaptada com base na avaliação de risco em 

cada operação sendo verificada e dependendo das exigências legais do país da operação. 

1. Uso de produtos químicos perigosos na usina, assim como pesticidas e outros produtos 

químicos pulverizados pelos trabalhadores: Risco: toxicidade dos produtos químicos e 

pesticidas usados 

Medidas incluem: 

 Acompanhamento rígido das instruções do rótulo, cobrindo aplicação, uso de 

vestimentas de proteção, armazenamento, descarte, segurança, manutenção de 

registros e uso. 

 Equipamento de proteção (ver 2.3.3) 

 Treinamento adequado em relação ao uso de equipamento de proteção e no 

preparo, manuseio, armazenagem e descarte de produtos químicos e pesticidas,  

 A aplicação ou manuseio de produtos químicos e pesticidas (inseticidas, fungicidas e 

herbicidas) para pragas, doenças e plantas que não sejam incluídas na colheita não 

poderá ser feita pelos seguintes tipos de funcionários, inclusive trabalhadores 

subcontratados  

o Com idade inferior a 18 ou superior a 60  

o Mulheres grávidas ou lactantes 

o Portadores de doenças mentais  

o Portadores de doenças crônicas, hepáticas, renais ou respiratórias 

 Verificação da obediência do produtor em relação a todas as aplicações químicas. 

 

2. Registros da lista completa de herbicidas, fungicidas, inseticidas, fertilizantes, 

reguladores de crescimento, quantidades usadas e área coberta, assim como taxas 

recomendadas de aplicação. Risco: toxicidade dos produtos químicos e pesticidas 

usados e risco de vazamento de produtos químicos (principalmente em fontes de água 

potável). A medida deve incluir a proteção das fontes de água potável contra 

vazamentos de produtos químicos, controlando o armazenamento e descarte de 

produtos químicos. 
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3. Esforços físicos e mentais intensos ou contínuos na fazenda (por ex., colheita manual 

de cana, operações de campo) ou na usina (por ex., manejo de equipamento na usina) 

As medidas devem incluir duração máxima do trabalho antes de pausa durante o dia, 

e limites de peso a serem carregados por trabalhadores manuais. 

 
4. Ambiente de trabalho (por ex., calor, ruído, pó, luz, vibração, vapores). Medidas 

incluem: 

 Equipamento de proteção contra ruído, pó, luz, vapores. 

  Disponibilidade em quantidade suficiente de água potável para cada 

trabalhador presente no campo e/ou na usina, principalmente sob altas 

temperaturas. 

 

5. Manuseio de equipamentos perigosos na usina. Medidas incluem treinamento 

apropriado dos trabalhadores designados para operar equipamentos perigosos, uso de 

equipamento de proteção individual, procedimento de primeiros socorros e 

emergências. 

 

6. Uso de equipamentos agrícolas (por ex., colheitadeira, tratores). Medidas incluem 

treinamento apropriado dos trabalhadores designados para operar equipamentos 

perigosos, procedimento de primeiros socorros e emergências. 

 

7. Fontes de incêndio. Medida para incluir medidas de emergência relativa a incêndio na 

usina. 

 

8. Segurança das acomodações, se fornecidas. Medidas incluem acesso a água potável, 

segurança dos quartos/dormitório (incluindo a quantidade de pessoas por quarto m2, 

eletricidade), segurança da área da cozinha, se disponível. 

 

 

 Indicador: Equipamento apropriado de proteção individual fornecido e utilizado por 

todos os trabalhadores.  

Comentário: O objetivo é verificar se os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são: 

 Fornecidos e disponibilizados a cada trabalhador quando o uso se faz necessário. 

 Os trabalhadores são treinados para o uso do EPI para sua proteção. 

 Há um sistema em funcionamento para monitorar o treinamento do manuseio e uso 

efetivo dos EPIs. 

Objetivo: Prevenção de lesões por meio do uso efetivo do EPI 
 

Guia para verificação: O auditor verificará: 
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 EPI é adequado, fornecendo proteção efetiva contra o risco que pretende proteger, 

e se é adequado ao ambiente de trabalho (por ex, o trabalho é desempenhado em 

condições de alta temperatura), e em termos de conforto dos trabalhadores, 

tamanho do equipamento (por ex, tampões de ouvido, óculos de proteção, sapatos 

de segurança, luvas, máscaras, proteção de perna, etc.) 

 Disponibilidade de EPI fornecido, verificando o armazenamento de EPI e se os EPIs 

estão em boas condições.  

 Inspeção visual do uso efetivo de EPIs pelos trabalhadores durante a visita. 

 Verificação de provas de que seguem as instruções dos rótulos em relação aos 

equipamentos de proteção para agroquímicos. 

 Registros de compra de EPI pelo produtos; fornecido gratuitamente aos 

trabalhadores. 

 Registros de treinamento acerca de EPIs dos trabalhadores e de manuseio de riscos 

específicos (por ex., pulverização de produtos químicos)   

 Registros de monitoramento do uso de EPIs. 

 

 Indicador: Treinamento para saúde e segurança 

Comentário:  Requerimentos – treinamento para novos funcionários, e atualização a cada 5 

anos, no mínimo. Todos os trabalhadores devem receber treinamento sobre como 

desempenhar suas tarefas com segurança e com riscos mínimos à sua saúde 

 

Objetivo: O objetivo é assegurar:  

 que os trabalhadores recebam treinamento regular nas questões de saúde e 

segurança  

 que o treinamento seja efetivo para minimizar os riscos de saúde e segurança para 

todos os trabalhadores. 

Guia para verificação: A verificação inclui: 

 Verificação dos registros de treinamento, inclusive que novos funcionários recebem 

treinamento e que o treinamento é atualizado a cada 5 anos.  

 Verificação da adequação do treinamento em relação aos riscos vinculados às 

tarefas desempenhadas. O treinamento deve ser adaptado ao nível da audiência. 

Trabalhadores que lidem com agroquímicos deverão ser treinados para o uso 

adequado do produto (seguir instruções do rótulo, cobrindo aplicação, uso de 

vestimentas de proteção, armazenamento, descarte, segurança, manutenção de 

registros e uso).  Os empregadores devem oferecer treinamento acerca dos 

potenciais riscos do local de trabalho. Esse treinamento incluirá informações acerca 

da natureza e riscos de atividades e produtos químicos, informações sobre 

prevenção e controle de risco e, em particular, exercícios de emergência.  
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 Verificação de que todos os trabalhadores (inclusive trabalhadores migrantes, 

sazonais e outros trabalhadores contratados), tanto homens quanto mulheres, 

sejam treinados.  

 Entrevistas com trabalhadores selecionados permitirão mensurar a percepção dos 

riscos no local de trabalho, e as medidas preventivas, fornecendo uma indicação da 

eficácia do treinamento. Perguntas abertas podem revelar questões que afetam a 

saúde e segurança (por ex., luz, odor, ruído).   

 O treinamento é fornecido diretamente na função, verificar a competência da 

pessoa responsável pelo treinamento. 

 

 

 Indicador: Disponibilidade em quantidade suficiente de água potável segura para 

cada trabalhador presente no campo e/ou na usina 

Comentário: Uma fonte de água potável deve estar acessível a todos os trabalhadores a 

qualquer momento durante o horário de trabalho 

Objetivo: Assegurar que há acesso à água potável, particularmente em condições de altas 

temperaturas e umidade. 

 
Guia para verificação: Verificar se há fonte de água potável acessível a qualquer momento 

durante o horário de trabalho, ou se não houver, que suficiente água potável seja 

fornecida a cada trabalhador, especialmente quando o trabalho é desenvolvido em 

condições de altas temperaturas.  O controle deverá verificar se as fontes de água potável 

estão protegidas de vazamento de produtos químicos. 

A água potável fornecida deve estar em conformidade com parâmetros físicos e químicos e 

outras características estabelecidas na legislação aplicável do país ou, em sua ausência, os 

parâmetros críticos a seguir, definidos pela Organização Mundial da Saúde, funcionam 

como uma diretriz:  

 

Parâmetro  Valor  

Coliformes fecais  Zero  

Resíduos de clore ou resíduos de 

outros desinfetantes de tratamento  

0,2 a 0,5 mg/L  

Nitratos  10 mg/L como nitratos  

pH  6,5 a 8,5  

Sódio  20 mg/L  

Sulfatos  250 mg/L  

Turbidez  Menor ou igual a 5 UNT  
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 Indicador: Acesso a primeiros socorros, e sistema de resposta a emergências 

Comentário: Nas usinas e no campo 

Objetivo: O objetivo é assegurar: 

 que há materiais de primeiros socorros e acesso a pessoal treinado 

 que há resposta a emergências 

Guia para verificação: A verificação deverá incluir: 

 Referências fornecidas pela legislação nacional em termos de primeiros socorros 

 Os materiais de primeiros socorros e o número de pessoal treinado são adequados 

aos requerimentos de saúde e segurança para o tamanho da instalação e o setor, 

e que estão acessíveis a todos os trabalhadores.  

 A resposta a emergências inclui transporte às instalações de primeiros socorros e 

hospitalares, e se há uma pessoa treinada em primeiros socorros disponível em cada 

turno.  

 O kit de primeiros socorros está acessível e é mantido atualizado. 

O conteúdo dos materiais de primeiros socorros devem seguir a legislação nacional. 

Na ausência de tal legislação, o kit deverá conter pelo menos gaze, antisséptico para 

limpar ferimentos, bandagens, peça para respiração boca a boca, pinças, tesouras, 

fita adesiva, colírio, luvas de borracha, higienizadores, soro antiofídico.  

 

 

 Critério 2.4 Pagar pelo menos o salário mínimo nacional aos empregados e 

trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes e sazonais, e outros 

trabalhadores subcontratados) 

 

 Indicador: Razão entre o menor salário inicial, incluindo benefícios, e o salário 

mínimo nacional, incluindo benefícios, conforme definido em lei. 

Comentário: O salário mínimo conforme fixado em lei e na ausência do mesmo o OIT C131 

serve como base para a definição. 

 

Objetivo: O objetivo é assegurar:  

Salários e benefícios pagos aos trabalhadores atendem aos padrões mínimos legais 

nacionais. 

 Deduções salariais como medidas disciplinares não deverão ser permitidas, nem 

deverá haver qualquer dedução salarial não prevista em lei nacional sem a 

permissão explícita do trabalhador envolvido. 
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Guia para verificação: A verificação inclui:  

 Definição do salário mínimo conforme determinado por requerimento legal   

 Definição de todos os benefícios e adicionais obrigatórios por lei e verificar se estão 

incluídos no cálculo, e são efetivamente pagos aos trabalhadores. Serviços 

essenciais para funcionários desempenharem seu trabalho não devem ser incluídos 

como benefícios (por ex., equipamento de proteção individual, ferramenta ou 

exames médicos especiais).  

 Verificação de que os trabalhadores entendem a composição de seu salário. 

 Não há deduções em folha de pagamento para pagar honorários de facilitadores, 

moradia, alimentação, a menos que sejam permitidas pela lei local. Se a moradia 

for fornecida e o aluguel for deduzido do salário, o auditor deverá avaliar se os 

trabalhadores possuem outras opções de moradia. Se o aluguel é deduzido do 

salário, a dedução não poderá ser superior à taxa de mercado.  

 Se a alimentação for fornecida e a dedução for permitida por lei, os preços usados 

para a dedução de alimentação não poderá ser superior aos preços de alimentos 

disponíveis no mercado.  Conforme a OIT C100, tratamento igual e remuneração 

igual deverão ser aplicados a todos os trabalhadores migrantes, contratados e 

trabalhadores que são pagos por resultados, independente do sexo e da origem 

étnica/social. 

 Cálculo do salário com base em horas normais (ou seja, sem nenhum pagamento de 

hora extra)  

 Análise das horas de trabalho para calcular o salário total, incluindo pagamentos de 

horas extras. 

 Verificação do cálculo para dois períodos diferentes do ano (atual e pico). 

 

 Critério 2.5: Contratos claros, equitativos e abrangentes 

 

 Indicador: Existência de contrato, ou documento equivalente 

Comentário: Todos os trabalhadores devem receber um contrato, ou documento 

equivalente (por exemplo, carteira nacional de trabalho), estar consciente de seus 

direitos, e ser pagos numa forma e frequência conforme acordado em contratos e em 

acordos coletivos.  

 
Guia para verificação: Onde não há lei específica, o contrato deve incluir pelo menos os 

seguintes itens: horas de trabalho, pagamento de horas extra, aviso prévio, férias, salário 

e forma de pagamento.  O pagamento do salário deve ser em conformidade com 

Convenção 95 da OIT e OIT C110. 
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Comprovação de contrato: 

 Comprovação que contratos ou documentos equivalentes são fornecidos aos 

funcionários antes do início do trabalho. Quando a lei não exigir contratos escritos, 

o auditor deve assegurar que os contratos verbais garantem pagamentos em 

conformidade com os mínimos legais e, caso haja contrato escrito, que esse esteja 

sendo honrado.  

  Comprovação de cópia de contratos mantidos pelos trabalhadores 

 Comprovação de que as cláusulas no contrato são explicadas aos trabalhadores de 

maneira apropriada (especialmente se os trabalhadores forem analfabetos) e que esses 

trabalhadores entendem as cláusulas incluídas em seus contratos. 

 O número de contratos fornecidos deve ser comparado ao número de funcionários 

registrados.  

 Note que, conforme o princípio e critério 2.2, os trabalhadores contratados por 

terceiros para executar serviços na fazenda e/ou usina também devem possuir 

contratos. Também é necessário obter comprovação de contratos de trabalhadores que 

foram subcontratados.   

  

Conhecimento de direitos: 

 A verificação será feita durante a entrevista aos trabalhadores (ver Anexo 6 – 

entrevistas de trabalhadores) 

 

Conteúdo do contrato: 

 Os contratos devem incluir o salário, a frequência de pagamento e forma de pagamento 

 A frequência de pagamento deve aderir às leis e regulamentos nacionais. 

 As horas de trabalho e período de descanso devem ser especificados no contrato 

 O pagamento de horas extras deve ser claramente estipulado nos contratos. 

 Recomenda-se enfaticamente que sejam acrescentadas cláusulas adicionais a respeito 

de outros benefícios.  

 Se for legal e acordado pelo trabalhador, o contrato deverá incluir deduções legais e 

outras deduções acordadas pelo trabalhador. 

 

Comprovação de implementação de prática:  

 Os trabalhadores, inclusive aqueles que recebem pagamento por resultados, devem 

receber holerites com cada pagamento. O pagamento deverá fornecer informações 

adequadas a respeito de como o salário foi calculado e deverá identificar o valor e o 

motivo de deduções salariais. 

 Um cronograma de horário de trabalho servirá como prova do acordo de horas 

trabalhadas e períodos de descanso. 

 Uma seleção de trabalhadores deverá ser entrevistada para verificar se a forma de 

pagamento ocorre conforme combinado em contrato ou definido por lei, ou conforme 

os acordos sindicais, e fazer verificações cruzadas acerca das horas trabalhadas. 
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O tamanho da amostra e os protocolos para entrevistas deverão seguir o Anexo 6 do 

guia de auditoria. 

4.3. PRINCÍPIO 3. GERENCIAR A EFICIÊNCIA DOS INSUMOS, DA PRODUÇÃO E DO 

PROCESSAMENTO PARA AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE 

 

 Critério 3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os 

impactos da produção e do processamento para que melhorias sejam feitas ao 

longo do tempo. 

 

 Indicador: Total de matéria-prima consumida por quilo de produto  

Comentário: Aplica-se somente à moagem. Inclui todas as matérias-primas, inclusive a 

cana, mas somente aquelas matérias-primas que compõem uma massa usada > 1% da massa 

de cana (do contrário, não é relevante). Normalmente serão incluídos calcário, soda 

cáustica, alguns outros produtos químicos (por ex. enxofre) e materiais para embalagem, 

se usados.  

 
Objetivo: Esse indicador mede a eficiência do uso de matérias-primas 
 
Guia para verificação: A matéria-prima principal é obviamente a cana-de-açúcar. Também 

poderá incluir açúcar importado, melaços e bagaço, e combustíveis complementares, como 

carvão e óleo combustível. Outros insumos para atividades de produção de derivados (se 

houver) devem ser incluídos. 

Os produtos incluem somente açúcar, etanol e derivados de valor agregado, como rações, 

levedura, lisina, outros produtos de fermentação, aglomerado de partículas e papel do 

bagaço. 

Se uma usina exporta energia, os combustíveis comprados não serão considerados como 

matéria-prima consumida. 

Valores de produtos e matérias-primas estão disponíveis nos relatórios de produção da 

usina.  

O indicador precisará de valores diferentes se apenas açúcar está sendo produzido (<11) e 

se não houver produção de açúcar e apenas etanol estiver sendo produzido (<20). Se 

açúcar e etanol estiverem sendo produzidos simultaneamente, então o padrão exigido é 

entre esses dois valores em uma base pro rata em relação à massa, por ex., se a mesma 

massa de açúcar e etanol estiver sendo produzida, o valor exigido é (20+11)/2=15,5. 

 



 

   

 

Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro – Março 2011 

incluindo Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro EU 

© Bonsucro 2011 / Bonsucro EU 2011 

 

P á g i n a  | 

31 

 Indicador: Produtividade da cana-de-açúcar 

Comentário:  Produtividade total de cana-de-açúcar na temporada, excluindo brotos de 

cana-de-açúcar, dividido pela área total colhida em uma temporada excluindo as áreas de 

produção de brotos e qualquer área não utilizada para cana-de-açúcar, convertida para um 

valor anual para cada regime hídrico.  

 

Objetivo: Esse indicador mede a eficácia da produção de cana-de-açúcar, e é o principal 

valor de eficiência associado à plantação de cana-de-açúcar 

 
Guia para verificação: O valor de referência escolhido varia conforme o regime hídrico, ou 

seja, irrigado, 85 tC/ha/a, irrigação suplementar (irrigação “de salvamento”, aplicada para 

aumentar a produtividade obtida em condições de irrigação por chuva em oposição à 

irrigação total - aplicada onde a irrigação é necessária para garantir a produção contínua 

de cana-de-açúcar) 65 tC/ha/a e condições naturais em que não há aplicação de irrigação 

45 tC /ha/a. A idade média ponderada na colheita ((área campo1 x idade) + (área campo2 

x idade) + (área campo3 x idade))/área total deve ser usada para anualizar os dados.  

O produtor deve fornecer à usina retornos para a cana fornecida, e mapa da fazenda com 

limites de campos e áreas. Os auditores precisam verificar os tamanhos dos campos e 

inspecionar documentos de fornecimento da usina. É essencial que a produtividade seja 

identificada especificamente como estando relacionada a uma área específica de colheita. 

Verificar relatórios de matéria-prima recebidas na usina. Entender como a produtividade 

de cana-de-açúcar é calculada (quais são os dados mensurados envolvidos nesse cálculo). 

Confirmar (por amostragem) alguns dados mensurados usados no cálculo (total de cana-de-

açúcar recebida de uma área ou fornecedor específico, área (ha) da fazenda). Verificar se 

a média ponderada foi calculada corretamente. 

Pode ser usado o valor referente ao período do relatório, ou uma média móvel de cinco 

anos, o que permite acomodar o efeito de uma enchente ou seca catastrófica. 

 

 
 Indicador: Horas de trabalho perdidas em percentual das horas totais trabalhadas 

Comentário: Aplica-se somente à usina. O total de horas significa o total de horas de 

trabalho dos funcionários da usina.  

 
Objetivo: Esse indicador mede o absenteísmo dos trabalhadores na usina e é um indicador 

da satisfação do funcionário com as condições de trabalho. 

 
Guia para verificação: Representa horas de trabalho perdidas devido à ausência (toda as 

causas não previstas - greves, doença, absenteísmo etc, mas não inclui férias, licenças 
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previstas em lei, como licença maternidade, ou treinamento). O auditor precisa ter acesso 

aos registros dos funcionários.  

Esse indicador não é afetado por nenhuma interrupção nas usinas; só se refere às horas de 

trabalho dos funcionários. Horas de contratados estão excluídas desse indicador. 

 

 Indicador: Eficiência total da usina, em termos de tempo 

Comentário: Aplica-se somente ao processamento. Representa o tempo que uma usina está 

processando cana, em percentual do tempo total do início ao final da temporada.  

 
Objetivo: O objetivo é medir a eficiência do tempo operacional da operação de 

processamento. 

 
Guia para verificação: A duração da temporada é calculada a partir do momento do 

processamento da primeira cana no início da temporada até o momento em que a última 

cana é processada. Os dados da usina mostrarão os horários em que a usina não estava 

processando cana, por qualquer motivo. 

No caso de uma usina que tenha duas linhas de extração, a interrupção de uma deve 

representar a quantidade de horas pro rata, por ex., para uma usina com duas linhas 

moendo, digamos, 400 e 200 tC /h, se a linha menor parar por, digamos, 10 h e a outra 

continuar operando, as horas perdidas são calculadas da seguinte forma: 200/600 x 10 

horas. 

Pode-se argumentar que as interrupções devido a chuvas devem ser excluídas. 

No momento, considera-se que o padrão de chuvas define a duração da temporada, de 

qualquer forma, e que a administração da usina deve otimizar sua decisão acerca da 

duração da temporada e o efeito das interrupções devido às chuvas.  

Pode ser usado o valor referente ao período do relatório, ou uma média móvel de cinco 

anos, o que permite acomodar o efeito de uma enchente ou seca catastrófica. 

 
 Indicador: Índice de desempenho da fábrica  

Comentário: Aplica-se somente ao processamento. Fábrica significa usina.  

 
Objetivo: O objetivo é medir a eficiência da recuperação de açúcar da cana, levando em 

consideração a qualidade da cana. 

 
Guia para verificação: O Índice de desempenho da fábrica é uma medida do desempenho 

da usina independente da qualidade da cana e representa a recuperação efetiva do açúcar 
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em relação à recuperação teórica, expressa em percentual. Uma usina de média a boa 

deveria esperar um valor igual a 100%.  

Esse cálculo é realizado na Planilha de Padrões Bonsucro; no Anexo 1 há uma cópia dos 

dados inseridos, incluindo os dados necessários para o cálculo. Essencialmente, ela 

considera o conteúdo de fibra e a pureza do suco da cana, dois fatores de qualidade da 

cana que afetam a recuperação de açúcar. 

O cálculo não se aplicará se houver conversão de açúcar cristalizável em melaços, ou seja, 

será aplicável a uma usina de açúcar que produza etanol apenas se os melaços finais forem 

usados somente como combustível para a fábrica de etanol. 

 
 Indicador: Eficiência Industrial  

Comentário: Aplica-se somente ao processamento. Alternativa ao Índice de desempenho da 

fábrica, caso uma parte ou todo o açúcar cristalizável seja convertido em etanol.   

 
Objetivo: Mensurar a eficiência da produção de etanol da cana, considerando a qualidade 

da cana 

 
Guia para verificação: O cálculo será feito conforme a eficiência industrial usada no Brasil, 

que é definido como segue: 100 x (sacarose produzida + sacarose equivalente ao etanol 

produzido + TSAI no melaço convertido em sacarose)/(sacarose na cana + TSAI na cana 

convertida em sacarose + TSAI no melaço adquirido convertido em sacarose); ou o mesmo 

resultado será obtido se representado em termos de açúcares redutores, com a sacarose 

convertida em açúcares redutores equivalentes. A levedura adquirida é omitida do 

denominador. Esse cálculo é realizado na Planilha de Padrões Bonsucro, usando os dados 

inseridos necessários para o cálculo no Anexo 1. 

 (TSAI é o acrônimo de Total Sugars As Invert, ou Açúcar Total Invertido, ou seja, açúcares 

redutores e sacarose convertida em açúcares redutores, conhecido como Açúcar Total 

Recuperável, ou ART, no Brasil) 

 

 Critério 3.2 Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando 

minimizar os impactos na mudança climática 

 

 Indicador: Contribuição ao aquecimento global por unidade-peso produzido 

Comentário: Esse cálculo considera do campo até a saída da usina. A contribuição ao 

aquecimento global é expressa como a emissão de dióxido de carbono líquida equivalente, 

em relação ao conteúdo de energia de etanol ou à quantidade de açúcar produzida. 
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Objetivo: Estimar as emissões de GEE associadas ao processo total do cultivo e 

processamento da cana-de-açúcar 

 

Guia para verificação: Verificação consiste em recolher e verificar dados inseridos para o 

cálculo das emissões de GEE. Os dados exigidos estão incluídos na lista de dados inseridos 

no Anexo 1 do presente documento. No Anexo 3 dos documento de Padrões Bonsucro há 

uma descrição detalhada do que está envolvido no cálculo. Para calcular a contribuição 

agrícola, serão necessários todos os dados agrícolas, inclusive os tipos de fertilizantes e 

suas taxas de aplicação, taxas de aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas, aplicação 

de calcário e uso de combustíveis nas operações agrícolas. Transporte dos trabalhadores e 

pulverização aérea não são incluídos. (Os registros de aplicações de produtos químicos na 

safra e outras operações auxiliares da fazenda devem ser mantidos e disponibilizados).  

Os valores médios para todas as fazendas fornecedoras são necessários para a estimativa 

das emissões de GEE por unidade do produto final - pode não ser necessário ter valores 

para cada fazenda. Porém, as emissões de GEE para as operações agrícolas de cada 

fazenda ou propriedade podem ser calculadas, caso se deseje fazê-lo. 

 

Os dados que mais influenciam o cálculo de emissões de GEE são os seguintes: 

 Exportação e importação de energia 

 Produtividade da cana-de-açúcar e recuperação da fábrica 

 Quantidade de fertilizante e insumos químicos, principalmente o fertilizante N  

 Extensão da queima de cana  

 As quantidades de qualquer combustível suplementar adquirido. 

 Energia para irrigação. 

 Distâncias do transporte da cana 

 

O auditor deve, portanto, dar mais atenção à auditoria desses dados. Não é necessário 

incluir no cálculo dados que tenham pouco ou nenhum efeito no resultado, tais como 

produtos químicos usados em pequenas quantidades durante o processamento. A economia 

do GEE costuma ser arredondada para o percentual mais próximo. 

 
Os valores padrão usados como dados secundários quando os dados primários não estão 

disponíveis são aqueles indicados no Anexo 3 do Padrão de Produção 

 
Adquire-se um crédito ao se exportar energia gerada em cogeração. No momento, o 

cálculo presume que a energia exportada adicional gerada nas turbinas em condensação 

também atrai um crédito. 
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Se qualquer parte da cana-de-açúcar for produzida na terra que era nova terra de cana 

após 1
o
 de janeiro de 2008, então o cálculo deve levar em consideração a Alteração no Uso 

do Solo (LUC, de Land Use Change) direta. A alteração de uma cultura para outra não é 

considerada como alteração no uso do solo. O efeito do LUC é afetar o estoque de carbono 

por hectare, aérea ou subterrânea, do solo em questão. O método de estimar a alteração 

no estoque de carbono é aquele proposto no PAS 2050, desenvolvido pela Carbon Trust e 

DEFRA e publicado pela British Standards. Esse método usa a tabela de valores padrão do 

IPCC em relação à alteração no uso do solo para países selecionados, cujas emissões se 

presumem em quantidades iguais ao longo de 20 anos.  

 
Haverá dois indicadores para este critério, um para produção de açúcar e outro caso etanol 

seja produzido ao invés de uma parte ou de todo o açúcar. Se não houve produção de 

açúcar, o disposto acima não poderá ser aplicado. 
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4.4. PRINCÍPIO 4. GERENCIAR ATIVAMENTE A BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS DO 

ECOSSISTEMA 

 

 Critério 4.1 Avaliar o impacto de empresas de cana-de-açúcar na 

biodiversidade e nos serviços do ecossistema 

 

 Indicador: Demanda de oxigênio aquático por unidade-peso de produto 

Comentário: Aplica-se somente à moagem/processamento. Exclui vinhaça, caso seja 

utilizada na irrigação dos campos. 

 
Objetivo: Assegurar que a usina não está poluindo o ambiente por liberar efluentes sem 

tratamento, ou sem tratamento adequado 

 
Guia para verificação: Deve-se usar a quantidade de DQO ou de DBO obtida de uma medida 

do fluxo de efluentes (t ou m
3
) e o conteúdo médio de DQO ou DBO nos efluentes. 

Para tanto, é necessário que a usina meça todos os fluxos de efluentes que saem do local, 

caso ainda não o faça.  

Deve-se notar que os fluxos de efluentes de uma usina variam consideravelmente durante a 

semana, se houver uma parada semanal, e deve-se usar a quantidade total, e não a taxa 

média de fluxo. É necessário assegurar que os picos e variações semanais no fluxo e na 

análise sejam levados em consideração ao se chegar nos valores do indicador. 

Alguns países e setores baseiam as especificações de efluentes em DQO e outros em DBO5. 

Portanto, dois padrões diferentes para DQO e DBO são necessários, com base no índice 

bem estabelecido para usinas de açúcar de DQO/DBO = 2. Tanto DQO quanto DBO podem 

ser usados. 

 
 Indicador: Porcentagem de áreas definidas nacional ou internacionalmente como 

legalmente protegidas, ou classificadas como Áreas de Alto Valor de Conservação, ou 

AAVC (interpretadas nacionalmente e oficialmente, conforme descrito no Anexo 1) 

plantadas com cana-de-açúcar após a data de corte de 1 de janeiro de 2008.  

Objetivo:  Prevenir a expansão ou novo desenvolvimento de cana-de-açúcar em áreas de 

biodiversidade crítica (incluindo AAVC categorias 1-4).   

 
Guia para verificação: Definições nacionais de AAVC têm precedência frente a definições 

internacionais, quando ambas existirem.  
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Na ausência de mapas ou bancos de dados nacionais de AAVCs, serão necessárias provas 

documentárias críveis de que nenhuma AAVC foi convertida após 1 de janeiro de 2008.  

1. É necessário apresentar mapa mostrando áreas não aceitáveis para desenvolvimento 

(com base na interpretação nacional de AAVC categorias 1-4) e/ou mapa de novas áreas 

desenvolvidas após 1 de janeiro de 2008, ou prova documental de que as expansões ou 

novos desenvolvimentos não envolvem AAVC categorias 1-4.  

2. Avaliação de Impacto Socioambiental (AISA) aprovada de todos os novos 

desenvolvimentos e expansões, sempre que exigido por lei nacional, levando em 

consideração as áreas legalmente protegidas, tanto nacional quanto internacionalmente, 

Áreas de Alto Valor de Conservação categorias 1-4 (www.hcvnetwork.org) e listas 

estabelecidas nacional e internacionalmente de espécies e habitats ameaçados, inclusive 

os websites Ramsar (www.ramsar.org ) Important Bird Areas (www.birdlife.org) e as listas 

vermelhas de espécies do IUCN (www.iucn.org).  

 
 Indicador: Existência e implementação de um plano de gestão ambiental (PGA), 

levando em conta as espécies, os habitats e os ecossistemas ameaçados, bem como 

referência aos serviços de ecossistema e controle de plantas invasoras e de animais. 

Cobertura de questões exigidas no Anexo 4. 

Objetivo: Proteger num estado adequado qualquer área ciliar, pântanos ou outros habitats 

naturais existentes, disponibilizar corredores ecológicos, e conservar qualquer 

ecossistema, habitats e espécie rara, ameaçada ou em risco de extinção.  Garantir o 

fornecimento contínuo de serviços de ecossistema, incluindo no mínimo controle contra 

enchentes, filtragem, conservação da biodiversidade, conservação do solo e da água.   

 
Guia para verificação: O PGA deve incluir referência aos itens listados no Anexo 4 e deve 

demonstrar progresso ou implementação em pelo menos 90% dos itens. A métrica é o 

percentual de questões no Anexo 4 cobertas pelo PGA.  

Verificar evidência de que o plano foi implementado. 

É possível realizar amostragem de fazendas, segundo a metodologia de amostragem 

resumida no Protocolo de Certificação 5.6.  

 
 Indicador: O uso de subprodutos não afeta os usos tradicionais (por exemplo, 

alimentação animal, fertilizante natural, combustível local) nem afeta o equilíbrio 

de nutrientes e a matéria orgânica do solo 

Comentário: Esse critério foca nos subprodutos produzidos em outros lugares, em outros 

setores que possam ser usados para produzir biocombustível em uma usina de açúcar.  

 

http://www.hcvnetwork.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.birdlife.org/
http://www.iucn.org/
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Objetivo: Esse indicador pretende impedir potenciais efeitos negativos do uso de 

subprodutos para fins bioenergéticos. O objetivo é assegurar que subprodutos de qualquer 

setor desviados de outros usos para produção de biocombustível não resultem em um 

aumento líquido das emissões de GEE em outro ponto. 

 
Guia para verificação: É necessário explorar a consequência de qualquer importação de 

subprodutos. O bagaço e o resíduo da cana não são definidos como subprodutos - eles são 

resíduos agrícolas. A RFA considera que os seguintes subprodutos devem ser considerados: 

sebo, óleo de cozinha usado, detritos municipais sólidos, estrume animal, melaço, 

derivados de queijo e óleo de milho. É improvável que esse indicador seja importante no 

processamento da cana, pelo menos até que o etanol de 2a geração se torne uma 

realidade. 

Importações de bagaço e melaço são incluídas no cálculo do uso líquido de energia e 

emissões de GEE. Importações de melaço também são incluídas no cálculo de eficiência 

industrial. 

 

 Indicador: Aplicação de fertilizantes de acordo com análise de solo e folhas    

Objetivo: Otimizar o uso de fertilizantes, por razões econômicas e ambientais. 

 
Guia para verificação:  Requerimentos típicos:  

 Mapa de solo mostrando limites de campos ou lista de campos classificados por tipo 

de solo.  

 Registros de análise de solo e/ou folhas por tipo de solo e recomendações de 

fertilizante por tipo de solo ou campo.  

 Comprovação de aplicação segundo as recomendações (lista de cada campo, taxas 

recomendadas de fertilizante e fertilizante aplicado a cada cultura).   

Idealmente será exigido comprovação de pelo menos uma análise de amostra de solo, ou 

de folha, por campo (área de terra plantada para cana-de-açúcar) superior a 2 ha. 

Se nenhum laboratório estiver disponível, deverá haver pelo menos uma estimativa do 

conteúdo do solo e evidência de que as taxas de fertilizante variam conforme o tipo de 

solo, por ex., tabela com campo, solo, N, P e K recomendados, registros efetivos, coluna 

para verificação.   

Idealmente os campos a serem incluídos na amostra estão pelo menos sendo arados / fase 

de replantio e todos os campos > 2 ha terão pelo menos uma amostra. O procedimento de 

amostra e os procedimentos analíticos devem seguir a prática aprovada pelo setor local.  
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 Indicador: Fertilizante de Nitrogênio e Fósforo (calculado como equivalente de 

fosfato) aplicado por hectare por ano. 

Comentário: Aplica-se somente à agricultura. Quantidades de fertilizante de nitrogênio e 

fósforo aplicados são usadas como medida dos potenciais efeitos sobre a vida aquática se 

atingisse cursos d’água, devido à aplicação excessiva na superfície ou pela percolação 

abaixo da superfície.  

 

Guia para verificação: Como fósforo e nitrogênio têm efeitos diferentes na eutrofização, 

uma conversão equivalente de fosfato é usada em fatores de potência de 3,06 para fósforo 

e de 0,42 para nitrogênio. (Ref: IChemE (2002) Métricas de progresso de desenvolvimento 

sustentável)  Usando 120 kg N /ha/a e 20 kg P /ha/a o valor seria (120 x 0,42) + (20 x 3,06) 

= 112. Um valor de 120 kg fosfato equivalente / ha/a seria aplicado. A área se refere à 

área colhida e plantada. Pode ser calculado do total de nitrogênio e fósforo usado por ano 

dividido pela área colhida e plantada por ano.   

 

 Indicador: Herbicidas e pesticidas aplicados por hectare por ano  

Comentário: Quantidades de pesticida (incluindo herbicidas, inseticidas, fungicidas, 

nematicidas e produtos de amadurecimento) aplicadas, calculadas como medida do 

potencial efeito tóxico na vida aquática.  

 

Objetivo: Minimizar contaminação do ar, do solo e da água 

 

Guia para verificação: É necessário obter as quantidades de ingredientes ativos. A área se 

refere à área colhida e plantada apenas no ano de avaliação. Observe a exigência de usar 

somente produtos registrados para uso, e de usá-los nas taxas registradas, e de cumprir a 

Convenção de Estocolmo que trata de poluentes orgânicos persistentes e exigências em 

relação aos agroquímicos caracterizados como 1a, 1b ou 2 na classificação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Nenhum dos pesticidas registrados nas listas 1a e 1b da OMS 

deverão ser usados, a menos que possa ser comprovado que o uso está em conformidade 

com as exigências legais locais e internacionais.   

Proibir e/ou eliminar a produção e uso dos produtos químicos listados no Anexo A da 

Convenção (por exemplo, Aldrin, Chlordane, PCB); restringir a produção e uso dos produtos 

químicos listados no Anexo B (por exemplo, DDT); reduzir ou eliminar emissões de produtos 

químicos listados no Anexo C (por exemplo, hexaclorobenzina).  

Essa abordagem não permite fatores diferentes de potência dos diferentes produtos 
químicos que podem ser considerados em versões futuras.  
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 Critério 4.2 Implementar medidas para mitigar os impactos adversos, quando 

identificados.  

 

 Indicador: Plano documentado e implementação de medidas de mitigação 

Comentário: O plano de consulta documentado deve incluir: 

 Prova de que houve avaliação de risco para identificar os potenciais impactos 

adversos a serem mitigados. Isso deverá fazer parte da AISA ou auditoria ambiental, 

se realizada conforme o item 5.7.1.   

 Prova de qualquer medida preventiva que possa ter sido configurada. 

 Identificação das partes interessadas a serem envolvidas 

 Descrição do processo de consulta. Consentimento prévio, livre e esclarecido 

deverá ser usado para o processo e o consenso deverá ser buscado para a tomada 

de decisão.   

 Registros tirados do processo de consulta e ações decididas. 

Guia para verificação: Impactos adversos podem incluir questões como fumaça, poeira de 

queimadas, pó, poluição de água à jusante, pulverização de agrotóxicos levada pelo vento 

e poluição sonora.  

Existência de um plano de mitigação e verificação da implementação das medidas de 

mitigação, incluindo consultas a partes interessadas (stakeholders) afetadas. Podem ser 

considerados programas com objetivos desenvolvidos ao nível setorial. 
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4.5. PRINCÍPIO 5. MELHORAR CONTINUAMENTE AS ÁREAS CHAVES DO NEGÓCIO 

 

 Critério 5.1 Treinar empregados e outros trabalhadores em todas as áreas do 

seu serviço, e desenvolver suas habilidades gerais 

 

 Indicador: Gasto com treinamento dos trabalhadores como percentual do gasto com 

a folha de pagamentos  

Comentário: Outros trabalhadores não são funcionários mas trabalham na usina ou nas 

operações agrícolas.  

 
Objetivo: Garantir que todos os funcionários recebam treinamento adequado para suas 

funções e dar condições para que os funcionários alcancem seu potencial. 

 
Guia para verificação: Requerimentos - Registros da fazenda e dados da usina. 

As informações de moagem/processamento devem incluir o custo (total) para treinar todos 

os funcionários e trabalhadores, emprego de trainees, horas de funcionários em sessões de 

treinamento, alocações de custo de treinamento na matriz. 

As informações sobre como o dinheiro foi gasto (qual grupo foi treinado, e qual tipo de 

treinamento foi fornecido) devem ser documentadas. Deve haver uma divisão das despesas 

entre os trabalhadores, nível de gerência intermediário e alta administração. A divisão 

depende da organização e do contexto de cada empresa. Todas as categorias devem 

receber treinamento. Deve-se tentar estabelecer que o treinamento fornecido seja 

apropriado para cada categoria de funcionários. 

Este item se refere ao treinamento profissional. Outros treinamentos, por ex., para saúde 

e segurança, estão cobertos pelo item 2.3. Este item não inclui apoio à educação local e 

treinamento de pessoas locais (por ex., parceria com escolas e universidades). 

 

 Critério 5.2 Melhorar continuamente o status dos recursos do solo e da água 

 

 Indicador: Água líquido de água por unidade-peso de produto 

Comentário: Na usina, água consumida = água captada (superfície e/ou subsolo) - efluente 

lançado nos rios. Essa quantidade está relacionada ao peso de açúcar e/ou etanol 

produzidos. Considerar somente o saldo entre água capturada para irrigação e para uso 

industrial. Uso de água das chuvas e reutilização da água não devem ser incluídos. 

 
Objetivo: Assegurar que os recursos hídricos sejam usados de maneira eficiente. 
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Guia para verificação: No caso da agricultura, o produto é a cana-de-açúcar. Esse 

indicador exigirá acesso a licenças de acesso a água e verificação de dispositivos locais que 

demonstram o fluxo de m3 por hora para as instalações.  

 
 Indicador: % do solo coberto por folhas ou palha de cana-de-açúcar após a colheita  

Comentário: A presença de folhas ou palhas residuais da cana nos campos após a colheita 

ajuda a manter o conteúdo do carbono orgânico do solo. 

 
Objetivo: Assegurar a manutenção do carbono orgânico do solo.  

 
Guia para verificação: Registros das estimativas % de cobertura do solo devem ser 

mantidos para todos os campos colhidos, mas se a auditoria ocorrer no momento da 

colheita, uma amostra aleatória (+/-10% ou 5 campos, o que for menor) de todos os 

campos colhidos no mês anterior à auditoria devem ser inspecionados para a estimativa do 

% de cobertura do solo por folhas e palhas residuais de cana-de-açúcar.  

 
 Indicador:  Superfície do solo arado mecanicamente por ano (% da área usada para 

cana) 

 Objetivo:  Minimizar a oportunidade de erosão.  

 
Guia para verificação: Essa informação é calculada pela quantidade de hectares arados 

mecanicamente, incluindo aradura, subsolagem, “discing” e cultivo (inclusive cultivo do 

tipo “interrow”). Aradura mecânica repetida no mesmo campo não aumenta a área arada.    

 
 Indicador: Percentual dos campos com amostras que mostram análises dentro de 

limites aceitáveis de pH 

Objetivo:  Assegurar a manutenção do pH do solo em níveis aceitáveis.  

 
Guia para verificação:  A ser realizado pelo menos uma vez a cada ciclo de colheita (ver o 

Protocolo de Certificação 5.6 para metodologia de amostragem). Uma amostra deve ser 

retirada de todos os campos (de 2 ha ou superiores) no momento da aradura/replantação. 

Registros de todos os campos que estarão disponíveis e campos aceitáveis em 

conformidade. Faixa aceitável do pH entre 4,0 a 8,5.   
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 Critério 5.3 Melhorar continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e dos 

produtos da usina 

 

 Indicador: Conteúdo do açúcar teoricamente recuperável na cana-de-açúcar 

Comentário: Esta é uma medida da qualidade da cana, em termos de quanto açúcar pode 

ser recuperado de uma unidade de cana. É uma medida de qualidade, e não de eficiência 

de recuperação. Neste parâmetro permite-se os efeitos do conteúdo de fibra na cana e a 

pureza do suco bruto na recuperabilidade. Este indicador se aplica somente quando o 

açúcar cristalizável não é usado para produção de etanol.  

 
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue à usina 

Guia para verificação: Os dados necessários para o cálculo estão prontamente disponíveis 

nos registros da fazenda e nos relatórios do laboratório da usina. O cálculo é feito com 

base em dados médios de qualidade da cana requisitados nos dados informados no Anexo 1. 

Pode ser usado o valor referente ao período do relatório, ou uma média móvel de cinco 

anos, o que permite acomodar o efeito de uma enchente ou seca catastrófica. 

 

 Indicador: Total de açúcares fermentáveis contidos na cana-de-açúcar, expresso 

como açúcar total invertido (TSAI). 

Comentário: Um indicador adicional é exigido no caso em que há produção de etanol. 

Nesse caso, os açúcares totais são importantes, e não apenas a sacarose recuperável. 

É necessário informar o conteúdo de Açúcares Totais Invertidos (TSAI) da cana. Baseado 

numa utilização padrão de 90,5% do TSAI, considerado como sendo o percentual que é 

convertido em etanol, levando à quantidade conhecida como ATR no Brasil, de Açúcar 

Total Recuperável. Esse cálculo é deficiente no sentido de que não leva em consideração a 

fibra da cana, o que afeta a facilidade com que os açúcares podem ser extraídos da cana.  

 
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue à usina, no sentido particular 

de que a fermentação dos açúcares é uma parte importante do processamento. 

 
Guia para verificação: Os dados necessários para o cálculo estão prontamente disponíveis 

nos registros da fazenda e nos relatórios do laboratório da usina. O cálculo é feito na 

planilha de processamento. 

Apenas um desses dois indicadores para o critério 5.3 deve ser reportado. 

Pode ser usado o valor referente ao período do relatório, ou uma média móvel de cinco 

anos, o que permite acomodar o efeito de uma enchente ou seca catastrófica. 
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 Critério 5.4 Promover a eficiência energética 

 

 Indicador: Uso total líquido de energia primária por quilo de produto 

Comentário: A energia primária difere da energia medida, no sentido de que leva em 

consideração 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, de combustíveis, vapor e qualquer outro insumo de energia. 

 
Objetivo: Monitorar uso de energia no campo e na fábrica; promover uso eficiente da 

energia. 

 
Guia para verificação: Requerimentos - informações dos registros das fazendas devem ser 

disponibilizados para inclusão na planilha de cálculo, no Anexo 1. 

O cálculo inclui tanto uso de energia direto e indireto incorporado ao cálculo de emissões 

de GEE. Isso inclui insumos de energia para produzir os fertilizantes e produtos químicos. 

A energia líquida se refere ao resultado de creditar o uso de energia com as exportações 

de energia. Um valor negativo pode ser alcançado, caso haja exportação de quantidade 

significativa de energia. 

 
 Indicador: Energia usada no transporte da cana-de-açúcar, por tonelada 

transportada 

Objetivo: Monitorar o uso de energia nas operações de transporte de cana; promover uso 

eficiente de energia. 

 
Guia para verificação: Requerimentos - registros das fazendas devem estar disponíveis. 

Calculado com base em distâncias médias, pesos da carga útil e uso de combustíveis nos 

cálculos da planilha. Os dados exigidos estão incluídos na lista do Anexo 1. 

 
 Indicador: Energia primária utilizada, por tonelada de cana-de-açúcar  

Objetivo: Monitor o uso de energia nas operações agrícolas; promover uso eficiente de 

energia. 

 
Guia para verificação: Requerimentos – registros das fazendas para cálculo da planilha. 

Parte da mesma rotina de cálculo. Inclui energia utilizada na irrigação e efeitos indiretos, 

por ex, devido a uso de fertilizantes nitrogenados e outros. A energia usada no transporte 
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dos trabalhadores é excluída. Qualquer energia usada para pulverização aérea, 

se realizada, deve ser especificada. 

 

 Critério 5.5 Reduzir as emissões e efluentes. Onde for viável, promover a 

reciclagem dos fluxos de resíduos. 

 

 Indicador: Carga de acidificação atmosférica por unidade-peso do produto 

Comentário: Mede taxas de aplicação de produtos químicos que podem afetar a 

acidificação atmosférica. 

  

Objetivo: Avalia o potencial de certos gases liberados formarem chuva ácida e liberar 

ácidos na água é um fator potencial de acidificação atmosférica.  

 

Guia para verificação: A unidade da Carga Ambiental é t/a de dióxido de enxofre 

equivalente. É calculado com base na estimativa de emissões de SO2, amônia, HCl, HF, NO2 

e H2SO4; apenas SO2 e NO2 são relevantes na maioria dos casos. Fontes importantes serão as 

emissões de caldeiras, gases de sulfitação, fertilizantes nitrogenados, queima de cana e 

emissões de diesel. A queima de carvão ou óleo combustível aumentará as emissões. 

 
 Indicador: Resíduos sólidos não perigosos, por tonelada de cana-de-açúcar.  

Comentário: Requerimentos - massa de detritos sólidos - podem ser um benefício, no 

sentido de gerar economia de certa quantidade de fertilizante: o resultado pode ser 

nitrogênio, potássio e fósforo. A quantidade deve ser separada entre a que foi reaplicada 

de volta aos campos e a que foi descartada. 

 
Guia para verificação: Detritos a serem monitorados: torta de filtro, excesso de bagaço, 

resíduos de lavagem de cana, cinza de caldeira, solo/lodo, detritos de cana nos campos 

(nem todos são produzidos em todas as usinas). É possível avaliar cada um por mensuração 

ou estimativa. 

 

 Critério 5.6 Promover a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a 

extensão especializada 

 

 Indicador: Custos de pesquisa e extensão, como % de vendas. 

Comentário: Requerimentos - Subvenções pagas para setor ou usineiros para extensão e 

pesquisa. Deve-se incluir gastos adicionais de P+D pagos por usinas e produtores. 



 

   

 

Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro – Março 2011 

incluindo Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro EU 

© Bonsucro 2011 / Bonsucro EU 2011 

 

P á g i n a  | 

46 

 
Objetivo: Esse indicador é uma medida do investimento feito pelo setor na 

sustentabilidade futura 

 
Guia para verificação: Despesas de pesquisa relacionam P+D a vendas, como costuma ser 

feito em outros setores. No caso da agricultura, as vendas representam a receita obtida da 

cana vendida à usina. No caso de todo o setor, as vendas são os resultados da venda de 

açúcar, etanol, bagaço, melaço, levedura, energia e qualquer outro subproduto. 

Os gastos incluirão subvenções pagas a institutos de pesquisa, assim como qualquer gasto 

direto por parte das organizações envolvidas. Todos os produtores, inclusive aqueles de 

pequena escala, devem incluir qualquer custo de extensão incorrido 

 

 Critério 5.7 Para expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar, 

assegurar processos transparentes, consultivos e participativos que levam em 

conta impactos cumulativos e induzidos, através de uma avaliação de impacto 

socioambiental (AISA). 

 

 Indicador: Estar em conformidade com uma AISA (Avaliação de Impacto 

Socioambiental) reconhecida 

Comentário: Expansão “greenfield” se refere a um novo projeto de usina assim como 

expansão para uma área em que a cana-de-açúcar não foi plantada antes, mesmo que a 

usina não seja uma nova fábrica, mas exclui a mudança do uso para outras culturas e 

pecuária, onde a área total de cana plantada não é afetada de forma significativa.  

 
Objetivo: Assegurar que qualquer expansão setorial seja realizada com a devida 

consideração às questões socioambientais. 

 
 Guia para verificação: Requerimentos - ter acesso ao relatório AISA  

Pode-se obter orientação junto a algumas agências intergovernamentais para a 

metodologia AISA reconhecida (por ex., IFAD, IFC).  Evidência do seguinte no relatório 

AISA: 

 A AISA deverá avaliar alternativas, impactos e riscos e assegurar a sustentabilidade 

por meio do desenvolvimento de um plano efetivo e eficaz de implementação, 

mitigação, e monitoramento e avaliação. 

 Onde as leis nacionais, regionais e/ou locais demandam uma avaliação de impacto, 

o processo deverá ser integrado para evitar duplicação de esforços. O padrão mais 

alto e mais abrangente deverá ser aplicado. 
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 A AISA deve cobrir todos os aspectos relacionados com pesquisas e avaliações de 

diagnóstico, planos de implementação, mitigação, monitoramento e avaliação, 

conforme necessidade  

 Evidência de que as questões chave identificadas na AISA/auditoria ambiental 

foram incorporadas à AISA 

 A AISA deverá ser realizada com o uso de profissionais qualificados independentes. 

 Especialistas locais deverão ser usados para realizar a consulta em relação aos 

aspectos comunitários da AISA, junto com profissionais habilitados, de forma a 

garantir que os costumes locais, idiomas, práticas e conhecimento nativo sejam 

respeitados e utilizados no processo da AISA. 

 Consentimento prévio, livre e esclarecido (FPIC) deverá formar a base do processo 

seguido durante a consulta a todas as partes interessadas, que deverá levar em 

consideração as diferenças entre os sexos e resultar em acordos negociados com 

base em consenso.  

 Operadores pequenos que trabalham juntos e/ou vendem para o mesmo 

processador ou produtor (como aqueles que trabalham em um esquema de 

cooperativa ou subcontratação) poderão somar operações sob um AISA.  

Para ser compatível com outros indicadores, uma AISA só deve ser produzida para 

quaisquer expansões ocorridas após 1 de janeiro de 2008. 

 
 Indicador: Áreas de Alto Valor de Conservação (interpretadas nacionalmente, 

conforme descrito no Anexo 1) usadas como % da área total impactada por um novo 

projeto ou expansão 

Comentário: Data de corte, 1 de janeiro de 2008. As terras convertidas antes dessa data 

são ignoradas.   

 
Guia para verificação: Requerimentos: 

1. É necessário apresentar mapa mostrando áreas não aceitáveis para desenvolvimento 

(com base na interpretação nacional de AAVC categorias 1-6) e/ou mapa de novas áreas 

desenvolvidas após 1 de janeiro de 2008, ou prova documental de que as expansões ou 

novos desenvolvimentos não envolvem AAVC categorias 1-6. 

2. AISA de todos os novos desenvolvimentos e expansões, levando em consideração as áreas 

legalmente protegidas, tanto nacional quanto internacionalmente, Áreas de Alto Valor de 

Conservação (www.hcvnetwork.org) e listas estabelecidas nacional e internacionalmente 

de espécies e habitats ameaçados, inclusive os websites Ramsar (www.ramsar.org ) 

Important Bird Areas (www.birdlife.org) e as listas vermelhas de espécies do IUCN 

(www.iucn.org). 

 

http://www.hcvnetwork.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.birdlife.org/
http://www.ramsar.org/
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 Critério 5.8 Assegurar engajamento e processos transparentes, consultivos e 

participativos com todos os stakeholders relevantes.  

 

 Indicador: Existência de um mecanismo reconhecido para resolução de reclamações 

e disputas, para todos os stakeholders.  

Comentário:  Mecanismo de reclamações e disputas a ser reconhecido como procedimento 

legítimo localmente para encaminhar caso haja problemas.   

 
Guia para verificação: Verificar se o sistema de reclamações está em vigor no local e no 

nível corporativo, e se funciona. Canais de comunicação oficiais, como ombudsman ou 

linha telefônica exclusiva, podem ser incluídos no mecanismo de resolução de disputas, 

assim como fonte de informações para disputas em andamento. 

 
 Indicador: Percentual de reuniões de engajamento de stakeholders onde um acordo 

foi alcançado por meio de um processo motivado pelo consenso.  

Objetivo: Assegurar boa comunicação com todos os stakeholders. 

 
Guia para verificação: Verificar o número de reuniões em que o acordo pode ser 

qualificado como tendo sido motivado pelo consenso. Metodologias participativas deverão 

ser usadas para assegurar engajamento significativo de stakeholders, e isso deverá fazer 

parte de um processo planejado e coordenado de engajamento de stakeholders. Deve-se 

dar atenção especial para assegurar que mulheres, jovens, povos indígenas e vulneráveis 

possam ter participação significativa de reuniões e negociações, por exemplo, por meio da 

inclusão nas reuniões de stakeholders de grupos de mulheres, de jovens e grupos baseados 

nas questões a serem discutidas, e até mesmo realizando reuniões separadas com tais 

grupos, se necessário. 

Evidência de acordo obtido por processo motivado pelo consenso, incluindo sem 

limitações: 

 Procedimentos documentados de consulta e comunicação. 

 Atas de reuniões de consulta. 

 Análise documentada dos stakeholders e comprovação do pedido de sua participação 

na consulta 

 Documentação de ações adotadas após tal consulta 

 

O objetivo é verificar:  

 Que o processo usado para o engajamento dos stakeholders permite a participação 

de todos eles, inclusive os afetados. 

 A eficácia do processo para alcançar acordo 
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Orientação ao auditor; estabelecer que:  

 todos os esforços possíveis foram adotados para convidar os stakeholders afetados 

para participar dos processos de engajamento e consulta, e se necessário, nos 

processos de tomada de decisões; 

 os métodos (por ex., compartilhamento de informações, reuniões em grupo, 

entrevistas, questionários, oficinas, materiais escritos, idiomas incluindo os dialetos 

locais, etc.) usados para engajar e consultar, e se necessário para alcançar o 

consenso com os stakeholders afetados foram adequados para alcançar os processos 

de engajamento e consulta pretendidos e, se necessário, o envolvimento nos 

processos de tomada de decisão; 

 participação dos stakeholders afetados no engajamento, consulta e, se necessário, 

envolvimento na tomada de decisão, se baseia no consentimento prévio, livre e 

esclarecido de todos os envolvidos; 

 informações para engajamento, consulta e envolvimento dos stakeholders na 

tomada de decisões estavam disponíveis e acessíveis a todos os stakeholders e 

foram fornecidas de forma aberta, transparente e oportuna, antes das reuniões e 

em um formato (incluindo idioma, estilo, apresentação, etc.) apropriado para os 

respectivos stakeholders e/ou grupos de stakeholders se engajarem, serem 

consultados e envolvidos na tomada de decisão; que as opiniões contrárias de 

stakeholders individuais e/ou grupos específicos foram registradas e qualquer 

engajamento, consulta e envolvimento de stakeholders no processo de tomada de 

decisão 

 

O auditor talvez queira consultar as normas AA 1000 a respeito do engajamento de 
stakeholders 
 

 Critério 5.9 Promover a sustentabilidade econômica 

 

 Indicador: Valor adicionado/tonelada de cana-de-açúcar 

Comentário: Valor adicionado não é sinônimo de lucro. Valor adicionado pela operação é o 

valor de vendas menos o custo dos bens, matérias primas (incluindo energia) e serviços 

adquiridos. Não inclui depreciação. É mais fácil de calcular que o lucro, pois não é afetado 

pelas diferentes abordagens ou normas contábeis. Uma organização que cria valor distribui 

esse valor aos funcionários, ao governo (impostos), fornecedores do capital e acionistas, e 

retém uma parte para mais investimentos.  

 

Objetivo: O objetivo é avaliar a sustentabilidade econômica, parte do “triple bottom line”, 

ou linha de resultados tríplice. 

 



 

   

 

Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro – Março 2011 

incluindo Guia de Auditoria para Padrão de Produção Bonsucro EU 

© Bonsucro 2011 / Bonsucro EU 2011 

 

P á g i n a  | 

50 

Guia para verificação: Todos os produtos contribuem para o valor adicionado, inclusive 

açúcar, melaço, etanol, energia, vapor e bagaço vendido. No caso do cultivo, o valor 

adicionado representa as vendas de cana menos o custo dos insumos.  

Requerimentos - Registros da fazenda e da usina. 

A informação do valor adicionado é uma exigência das normas GRI. Na improvável hipótese 

das usinas não estarem dispostas a liberar as informações necessárias, um valor adicional 

hipotético pode ser calculado, já que os preços de açúcar e da cana de açúcar são 

conhecidos dentro do setor, com valores padrão aplicados para custos.  
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4.6. SEÇÃO 6. REQUERIMENTOS ADICIONAIS PARA BIOCOMBUSTÍVEIS SOB A 

DIRETIVA DE ENERGIA RENOVÁVEL (RED) DA EU E A DIRETIVA SOBRE QUALIDADE 

DE COMBUSTÍVEL REVISTA (2009/30/EC): 

 

 Critério 6.1 Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando 

minimizar os impactos na mudança climática. 

 
 Indicador: Contribuição ao aquecimento global por unidade de energia  

Guia para verificação: O valor padrão de 24 g CO2eq/MJ deve ser usado se não houver 
alteração de uso do solo após janeiro de 2008. Note que plantar cana em solo em que havia 
outra cultura não configura alteração de uso do solo. 

 
Caso tenha ocorrido alteração direta de uso do solo após janeiro de 2008, então um valor 
“el” precisa ser adicionado ao valor padrão de 24 g CO2eq/MJ. Com isso, estima-se que 
tenha havido uma alteração no estoque de carbono em consequência da alteração direta 

de uso do solo. No Anexo 4 deste Guia de Auditoria podem ser encontrados os detalhes 
para o cálculo de estoques de carbono. 
 
 

 Critério 6.2 Proteger áreas com alto valor de biodiversidade, altos estoques 

de carbono e zonas úmidas. 

 
 Indicador: Percentual de áreas com alto valor de biodiversidade, altos estoques de 

carbono ou zonas úmidas, plantadas com cana-de-açúcar após a data de corte de 1 

de janeiro de 2008. 

Comentário: Em relação às áreas com alto valor de biodiversidade e solos com alto estoque 

de carbono, inclusive (a) florestas primárias e outras áreas arborizadas, (b) pantanais, 

(c) áreas continuamente florestadas, e (d) áreas que apresentem mais de um hectare com 

árvores de mais de cinco metros de altura e cobertura arbórea entre 10% e 30%, ou árvores 

capazes de atingir este status in situ; deve-se fornecer provas de conformidade que podem 

incluir, sem limitação, imagens de satélite, mapas, qualquer documentação relevante que 

comprove que o uso do solo era anterior à data de corte (janeiro de 2008), e estudos 

existentes de avaliação de impacto ambiental que levem em consideração essas variáveis. 

A data de corte é janeiro de 2008. Porém, usar evidências anteriores não é proibido. 

 
Guia para verificação: Conformidade com os critérios relacionados com o solo pode adotar 

diversas formas, inclusive fotografias aéreas, imagens de satélite, mapas, bases de 

dados/inclusão em registro de propriedade e levantamentos locais. A evidência pode ser 

positiva (por ex., uma fotografia da área mostrando a plantação de cana-de-açúcar) 

ou negativa (por ex., um mapa das florestas primárias da região, mostrando que a terra 

produtora está fora delas). 
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Em relação às áreas designadas por lei ou por autoridade competente para fins de proteção 

da natureza; ou para a proteção de ecossistemas ou espécies raras, ameaçadas ou em 

perigo, reconhecidas por acordos internacionais ou incluídas em listas elaboradas por 

organizações intergovernamentais ou pela International Union for the Conservation of 

Nature, sem prejuízo ao reconhecimento da Comissão Europeia, as provas de conformidade 

podem incluir, sem limitações, mapas oficiais e coordenadas de GPS, e estudos existentes 

de avaliação de impacto ambiental que levem em consideração essa variável.  

A Better Sugar Cane Initiative Ltda. irá comunicar aos operadores econômicos quaisquer 
detalhes das listas de áreas protegidas, assim que estas forem disponibilizadas pela 
Comissão Europeia. 

 

4.7 SEÇÃO 7: REQUERIMENTOS PARA A CADEIA DE CUSTÓDIA – DETALHES SÃO 

DADOS NO DOCUMENTO DE GUIA DE AUDITORIA - CADEIA DE CUSTÓDIA PARA 

BALANÇO DE MASSA. DFRS 
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ANEXO 1: DADOS EXIGIDOS PARA MOAGEM/PROCESSAMENTO E AGRICULTURA 

 

Informações gerais: 

1. Perfil - descrição da unidade, seus limites e atividades 

2. Resumo - principais questões ambientais, econômicas e sociais 

3. Visão e estratégia - planos e metas de ação 

4. Política e organização - estrutura gerencial, interações com os stakeholders, 

conformidade com as normas obrigatórias e opcionais. 

5. Dados de desempenho - inserir valores para cálculo de métricas de processamento, 

e inclusão de dados para cálculo de uso líquido de energia e emissões de GEE. 

 

Estão listados abaixo todos os dados necessários para fazer uma avaliação completa de 

conformidade em relação às normas métricas do Bonsucro. Os campos destacados devem 

ser preenchidos, para substituir os dados de exemplo indicados. (Note que a unidade de 

moeda pode ser escolhida, e normalmente será a moeda do país envolvido). 

 

Cana-de-açúcar processada  1600000 toneladas 

Conteúdo de fibra da cana  14,0 % 

Conteúdo de sacarose da cana 13,0 % 

       Conteúdo total de açúcares de cana expressos como açúcares 

redutores (ART). 14,5 % 

OU   Índice açúcar redutor / sacarose em cana ou suco bruto  5,0 % 

Puridade do suco bruto 85,0 % 

Produção de açúcar  180000 toneladas 

Produção de açúcar branco refinado 72000 toneladas 

Produção de etanol 14,00 ML 

Melaço produzido 1 toneladas 

Outros produtos produzidos 0 toneladas 

Melaço exportado  0 tonelada 

Preço médio para exportações de melaço por tonelada 80 £ / t 

Conteúdo ART de melaço vendido 48,0 % 

Energia exportada por ano  10 GWh 

Massa de bagaço exportada 0 toneladas 
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Outros produtos produzidos 0 toneladas 

Preço médio da cana 16,0 £ / t cana 

Preço médio do açúcar recebido por tonelada 220 £ / t de açúcar 

Preço médio do etanol por litro 0,200 £ / L 

Preço médio para exportação de energia por kWh 0,04 £ / kWh 

Preço médio para exportações de bagaço por tonelada 10 £ / t 

Melaço importado 0,0 toneladas 

Conteúdo ART de melaço importado 16,0 % 

Preço pago por tonelada de melaço importado 50,0 £ / t 

Total de despesas de folha de pagamento 10000000 £ 

Despesas de treinamento 120000 £ 

Despesa de Pesquisa e Desenvolvimento   1,00 milhões de £ 

Custo de outras matérias-primas e serviços comprados  1,76 milhões de £ 

      

Dados de produção:    

Produtividade da safra - cana colhida 0 t cana / ha 

Idade média da cana na colheita 0 meses 

Horas de processamento 4000 horas 

Eficiência energética de energia elétrica fornecida 40,0 % 

      

Dados agrícolas:    

Taxa de aplicação N, como N elemental  75 kg / ha 

Aplicação de P2O5  75 kg / ha 

Aplicação de K2O  75 kg / ha 

Aplicação de calcário  1000 kg / ha 

Taxa de aplicação de herbicida  2,2 kg / ha 

Taxa de aplicação de inseticida 0,16 kg / ha 

Gasolina usada na agricultura 0 L   

Diesel usado na agricultura 2.000.000  L    
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Conteúdo de enxofre no Diesel 40 mg / L 

Gás natural usado na agricultura 0 MJ / ha 

Total de água aplicada (irrigação) 0 m3 

Energia elétrica usada na agricultura 90,0 MWh 

Energia elétrica usada na irrigação 13050 MWh 

Cana-de-açúcar queimada 50 % da safra 

ME na cana entregue à usina  8 t / 100 t cana 

Total ME (Matéria Estranha) 140 kg DM / t cana 

Percentual de novo solo de cana estabelecido após janeiro de 2008 0 % 

Torta de filtro aplicado aos campos de cana  5 t / 100 t cana 

Cobertura de folhas ou palha após colheita 22,2 % 

Área arada mecanicamente  200 ha 

Área do solo com amostras que mostram análises dentro de limites 

aceitáveis de pH 9990 ha 

      

Dados de transporte da cana:    

Distância média do transporte da cana (ida)  10,00 km 

Consumo médio de diesel pelos veículos de transporte 1,70 km / L 

Carga média 20,00 t cana 

      

Dados da fábrica:    

Cinza de caldeira 11600 toneladas 

Bagaço excedente descartado 0 toneladas 

Lodo/solo 0 toneladas 

Torta de filtro 80000 toneladas 

Outros detritos 0 toneladas 

Calcário usado na fábrica 1000 t / a 

Uso de enxofre pela fábrica para sulfitação 0 g / t cana 

Consumo de soda cáustica na usina 1000,0 kg 

Água de rio / poços 10000 toneladas 
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Outra água usada 10000 toneladas 

Água efluente tratada devolvida ao curso d’água  0 toneladas 

      Conteúdo DBO  0 mg / kg efluente 

OU   Conteúdo DQO 200 mg / kg efluente 

Água de reposição usada no processamento 20,00 ML 

Químicos usados para água de alimentação da caldeira 100 g / t cana 

Biocidas, enzimas + floculantes  0 g / t cana 

Vinhaça  168 toneladas 

Bagaço queimado em caldeiras 464000 toneladas 

          Conteúdo de umidade  50 % 

          Cinza 3 % 

          Brix 1,5 % 

Massa de bagaço vendida 0 toneladas 

Importação de bagaço 0 toneladas 

   

Energia elétrica importada 600000 kWh 

Consumo de carvão pela fábrica 2000 toneladas 

Poder calorífico inferior (PCI) do carvão 28,0 MJ / kg 

Conteúdo de enxofre do carvão 1 % 

Óleo combustível usado 0 toneladas 

Conteúdo de enxofre do óleo combustível  0 mg / kg 

Diesel usado na usina 500000 L 

Conteúdo de enxofre no Diesel 40 mg / L 

Consumo de Gás natural  0 MJ / t cana 
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ANEXO 2: INFORMAÇÕES PARA AUDITORIA SOCIAL 

   
Folha de Auditoria: 

 

Nome do auditor:     

Período do relatório:    

Idioma usado pelo auditor para auditores: 

Nome de especialistas locais usados, se houver, para auxiliar na auditoria  

Idiomas e nacionalidades dos trabalhadores 

Quantos trabalhadores estão envolvidos na produção?           

Quantos trabalhadores estão envolvidos na administração?        

O processador ou qualquer de seus Subcontratantes de Mão de obra (definição adiante) 

fornece moradia aos trabalhadores?  Caso positivo, quem fornece a moradia e onde está 

localizada?  

 

 

 

NOME DA FAZENDA 

Número de Identificação 
 

Responsável  
 

Número de 
Contato 

 

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE 
TRABALHO 

FAZENDA 

Total  Trainees Migrantes 
Sazonais ou 
Temporários 

Permanentes  

Funcionários diretos 
                              

Outros trabalhadores no local  

(Trabalhadores não funcionários, ou 

NEWs - “non-employee workers”) 

                              

TOTAL da Força de trabalho 
     

Quantidade de mulheres 
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Requisitos básicos de documentação: 

Alvará de negócios/operacional 

Título de posse da terra e Título do direito de uso da terra 

Registro com idade, documentação requisitada quando do recrutamento 

Políticas e procedimentos de contratação 

Exemplos de contratos redigidos para as diversas categorias de trabalhadores 

Comprovante de pagamento de benefícios sociais fornecidos aos trabalhadores (por ex., seguro, 

previdência social) 

Registros de treinamento, inclusive de uso de produtos químicos 

Lista de produtos químicos presentes e usados na fazenda. 

Registros de Saúde e Segurança (treinamento, registros de acidentes, compra de EPI, etc)  

Licenças ambientais, registros de descarte de detritos,  

Documentação de consulta 

Relatório AISA  

Lista da legislação relevante  

NOME DA USINA 

Número de Identificação 
 

Responsável  
 

Número de 
Contato 

 

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE 
TRABALHO 

FAZENDA 

Total  Trainees Migrantes 
Sazonais ou 
Temporários 

Permanentes  

Funcionários diretos 
                              

Outros trabalhadores no local  

(Trabalhadores não funcionários, ou 

NEWs - “non-employee workers”) 

                              

TOTAL da Força de trabalho 
     

Quantidade de mulheres 
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Registros de treinamento: 

Total de despesa   

Tipo de treinamento  

Por categoria de trabalho: quantidade de 

funcionários sendo treinado durante o período 

 

 
 

Informações de Cadeia de Suprimento: 

 
Favor resumir a cadeia de suprimento da fazenda ao processador, de forma gráfica.  Incluir 

transporte de produtos. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.000 fazendas pequenas independentes (25% 

das aquisições do processador) 

5 fazendas grandes independentes (75% das 

aquisições do processador) 

Produto transportado ao processador em 

caminhões subcontratados pelas fazendas 

pequenas  

Produto da fazenda é 

processado em _______ 

Colheita nas fazendas feita por 

trabalhadores contratados através de 

subcontratantes de mão-de-obra 

Colheita nas fazendas feita por funcionários 

diretos das fazendas 

Produto transportado ao processador em 

caminhões pertencentes às fazendas 
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Insira o gráfico da cadeia de suprimento da fazenda ao processador: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subcontratantes de mão de obra (outras empresas que fornecem trabalhadores para a 

fazenda) - inclua mais linhas, se necessário 

 

Nome da 
Agência 

Subcontratante 

de Mão de obra  

N. de 
trabalhadores 

1 

Nome de 
contato, 

telefone e 

e-mail 

Endereço Deveres e 
trabalho 

realizado 

Modo de 
transporte do 

trabalhador 

(carro, ônibus, a 
pé, etc.) 

Quem paga / 
controla 

transporte do 

trabalhador? 

Quem faz a folha de 
pagamento do 

trabalhador? 

(fornecedor, 
subcontratante) 
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ANEXO 3: PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL   

 

Principal questão S/N* Medidas/ Práticas Meta Progresso 

Biodiversidade           

Serviços de 

ecossistema         

Solo         

Água         

Ar         

Produtos químicos para 

proteção da safra         

Fertilizante         

Pragas e doenças          

Plano de queima         

Plano de erosão do solo         

 

* Assunto abordado no PGA Sim/Não 

As tabelas abaixo fornecem uma indicação das questões que devem ser 

consideradas no PGA. 

 

Controle de animais e plantas invasivas e referência a espécies, habitats e ecossistemas 

ameaçados deve fazer parte dos planos de serviços de ecossistema ou biodiversidade  
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Questões a incluir  

Plano em vigor  

Sim/Não 

Implementação atual  

Sim/Não 

Biodiversidade     

Espécies ameaçadas     

Habitats ameaçados     

Ecossistemas ameaçados     

Serviços de ecossistema     

Controle de inundação     

Controle de erosão      

Controle de poluição     

Solo     

Perda de solo     

Saúde do solo - carbono orgânico     

Compactação     

Acidez do solo     

Salinidade do solo     

Água     

Conservação e gestão do uso     

Gestão de qualidade da água     

Ar     

Qualidade - Manejo de material particulado     

Qualidade - GEE incluído já no padrão  N/A  N/A 

Planos específicos     

Plano de produtos químicos da safra     

Plano de fertilização     

Plano de controle de pragas e doenças     

Plano de queima     

Mecanização e plano de cultivo     

Plano de controle de animal e planta 

invasiva     

Total questões incluídas      
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Principal questão S/N* Medidas possíveis / Práticas Realização 

Saúde do solo - carbono orgânico   Palhada   

    Manejo das palhas queimadas    

    

Queima - queima a frio versus queima a 

quente   

    Pousio   

    Estrumes orgânicos   

Compactação   

Manejo de colheita e carregamento 

interno   

    Perturbação do Solo   

    

Planejamento da colheita conforme 

propriedades físicas do solo   

Acidez do solo   

Manejo da acidificação - aplicação de 

calcário   

    

Programas de melhoria de solos 

tiomórficos   

Salinidade do solo   

Melhoria da qualidade de água de 

irrigação   

    Manejo de irrigação   

        

Água       

Conservação   Palhada   

    Manejo das palhas queimadas   

    Minimizar perturbação do solo   

Manejo de irrigação   Escolha do sistema - conforme tipo de solo   

    Manejo do sistema   

    Programação de irrigação   

    Manejo de salinidade   

Qualidade - nutrientes   

Minimizar movimento externo ou 

percolação    

    Enterrar formas voláteis de N    

    

Programar aplicações segundo condições 

meteorológicas   

Qualidade - produtos químicos da safra   

Assegurar que os produtos químicos são 

aplicados às taxas registradas    

    

Assegurar que apenas produtos químicos 

são usados   

    

Minimizar uso de produtos químicos muito 

tóxicos e residuais   

    

 Prevenir entrada em ecossistemas de rios 

e mares   

Qualidade - para irrigação   Evitar uso de água de baixa qualidade    

        

Ar       

Emissões - GEE   Minimizar uso de nutrientes voláteis   

    

Enterrar tipos de fertilizantes voláteis - 

por ex., Ureia   

    Aplicar nutrientes não voláteis   

    

Definir momento da aplicação para reduzir 

volatização   

    

Minimizar queima de safra e queima de 

resíduos   

    Minimizar perturbação do solo    
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Material particulado   Minimizar queima   

    

Programar momento da queima segundo 

condições meteorológicas   

    

 Administrar e eliminar deriva de 

pulverização de inseticidas   

        

Energia   

Minimizar uso de necessidade de insumos 

que exigem energia para produção   

    Minimizar uso de energia não renovável   
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ANEXO 4: DIRETRIZES PARA CALCULAR ESTOQUES DE CARBONO NO 

SOLO PARA FINS DO CRITÉRIO 6.1 / ANEXO 5 DO PADRÃO DE 

PRODUÇÃO 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Estas diretrizes definem as regras para o cálculo de estoques de carbono no solo, tanto 

para uso de solo de referência (CSR, conforme definido no ponto 7 do Anexo V da Diretiva 

2009/28/EC) e o uso efetivo do solo (CSA, conforme definido no ponto 7 do Anexo V da 

Diretiva 2009/28/EC). 

 

 

 

 

Figura 1: Regiões climáticas. 1 = Tropical de altitude; 2 = Tropical úmida; 3 = Tropical semiúmida 4 = Tropical 

seca; 5 = Temperada quente úmida; 6 = Temperada quente seca; 7 = Temperada fria úmida; 8 = Temperada fria 

seca; 9 = Boreal úmida; 10 = Boreal seca; 11 = Polar úmida; 12 = Polar seca. 

Figura 2: Distribuição geográfica de tipos de solo: 1 = Orgânicos; 2 = Arenosos; 3 = Solos úmidos  

 4 = Vulcânicos; 5 = Espódicos; 6 = Solos com argila de alta atividade; 6 = Solos com argila de baixa atividade; 

8 = Outras áreas 
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2 - REPRESENTAÇÃO CONTÍNUA DE ESTOQUES DE CARBONO NO SOLO 

 

Para determinar o estoque de carbono por unidade de área associado com CSR e CSA, 

as seguintes regras se aplicam: 

(1) A área para a qual os estoques de carbono no solo são calculados deverá ter, 

para toda a área, 

(a) condições biofísicas similares em termos de clima e tipo de solo;  

(b) histórico similar de manejo em termos de cultivo; 

(c) histórico similar de insumos em termos de insumo de carbono no solo; 

(2) O estoque de carbono do uso efetivo do solo, CSA, deverá ser considerado como 

– no caso de perda de estoque de carbono: o estoque de carbono de 

equilíbrio estimado que o solo alcançará em seu novo uso; 

– no caso de acúmulo de estoque de carbono: o estoque de carbono 

estimado após 20 anos ou quando o cultivo alcançar maturidade, o que 

ocorrer primeiro. 

 

 

3 - CÁLCULO DE ESTOQUES DE CARBONO 

Para o cálculo de CSR e CSA, aplica-se a seguinte fórmula: 

CSi = (SOC + CVEG) × A 

em que 

CSi = o estoque de carbono por unidade de área associado ao uso do solo i (em massa de 

carbono por unidade de área, incluindo solo e vegetação); 

SOC = carbono orgânico do solo (em massa de carbono por hectare), calculado conforme o 

ponto 4; 

CVEG = estoque de carbono da vegetação aérea e subterrânea (em massa de carbono por 

hectare), calculado conforme o ponto 5 ou selecionado entre os valores apropriados no 

ponto 8; 

A = fator que dimensiona a área envolvida (em hectares por unidade de área). 
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4 - ESTOQUE DE CARBONO ORGÂNICO DO SOLO 

 

4.1. SOLOS MINERAIS 

Para o cálculo de SOC, aplica-se a seguinte fórmula: 

SOC = SOCST × FLU × FMG × FI 

em que 

SOC = carbono orgânico do solo (em massa de carbono por hectare); 

SOCST = carbono orgânico do solo padrão na camada superior de 0 - 30 centímetros (em 

massa de carbono por hectare); 

FLU = Fator de uso do solo refletindo a diferença no carbono orgânico do solo associada ao 

tipo de uso do solo comparado ao carbono orgânico do solo padrão; 

FMG = Fator de manejo refletindo a diferença no carbono orgânico do solo associada à 

prática de manejo principal comparado ao carbono orgânico do solo padrão; 

FI = Fator de insumo refletindo a diferença no carbono orgânico do solo associada aos 

diferentes níveis de insumo de carbono comparado ao carbono orgânico do solo padrão; 

 
Para o SOCST serão aplicados os valores apropriados apresentados no ponto 6. 

Para FLU, FMG e FI serão aplicados os valores apropriados apresentados no ponto 7. 

Como alternativa ao uso da regra acima, outros métodos apropriados, inclusive medições, 

podem ser usados para determinar o SOC. Como esses métodos não são baseados em 

medições, eles devem levar em consideração o clima, tipo de solo, cobertura do solo, 

manejo do solo e insumos. 

 

4.2. SOLOS ORGÂNICOS (HISTOSSOLOS) 

Para determinar SOC, deve-se usar métodos apropriados. Esses métodos devem levar em 

consideração a profundidade total da camada do solo orgânico, assim como o clima, 

cobertura do solo, manejo do solo e insumo. Tais métodos podem incluir medições. 

Quando o estoque de carbono estiver sendo afetado pela drenagem do solo, as perdas de 

carbono após a drenagem devem ser levadas em consideração com os métodos 

apropriados. Esse métodos podem ser baseados em perdas anuais de carbono após 

drenagem. 
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5 - ESTOQUE DE CARBONO DA VEGETAÇÃO AÉREA E SUBTERRÂNEA 

Exceto quando um valor para CVEG definido no ponto 8 for usado, deve-se seguir a 

seguinte fórmula para calcular o CVEG: 

CVEG = CBM + CDOM 

em que 

CVEG = estoque de carbono da vegetação aérea e subterrânea (em massa de carbono por 

hectare); 

CBM = estoque de carbono aéreo e subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono 

por hectare), calculado conforme o ponto 5.1; 

CDOM = estoque de carbono aéreo e subterrâneo em matéria orgânica morta (em massa de 

carbono por hectare), calculado conforme o ponto 5.2; 

Pode-se usar o valor 0 para CDOM, exceto no caso das florestas. 

 

5.1. BIOMASSA VIVA 

Para o cálculo de CBM, aplica-se a seguinte fórmula: 

CBM = CAGB + CBGB 

em que 

CBM = estoque de carbono aéreo e subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono 

por hectare); 

CAGB = estoque de carbono aéreo em biomassa viva (em massa de carbono por hectare), 

calculado conforme o ponto 5.1.1; 

CBGB = estoque de carbono subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono por 

hectare), calculado conforme o ponto 5.1.2; 

 

5.1.1. Biomassa viva aérea 

Para o cálculo de CAGB, aplica-se a seguinte fórmula: 

CAGB = BAGB × CFB 

em que 

CAGB = estoque de carbono aéreo em biomassa viva (em massa de carbono por hectare); 
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BAGB = peso de biomassa viva aérea (em massa de matéria seca per hectare); 

CFB = fração de carbono da matéria seca na biomassa viva (em massa de carbono por 

massa de matéria seca). 

Para grandes plantações, cultura perene e florestas, o valor para BAGB será o peso médio 

da biomassa viva aérea durante o ciclo de produção. 

Pode-se usar o valor 0,47 para CFB. 

 

5.1.2. Biomassa viva subterrânea 

Para o cálculo do CBGB, aplica-se uma das seguintes fórmulas: 

1) CBGB = BBGB × CFB 

em que 

CBGB = estoque de carbono subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono por 

hectare); 

BBGB = peso de biomassa viva subterrânea (em massa de matéria seca per hectare); 

CFB = fração de carbono da matéria seca na biomassa viva (em massa de carbono por 

massa de matéria seca). 

Para grandes plantações, cultura perene e florestas, o valor para BBGB será o peso médio 

da biomassa viva subterrânea durante o ciclo de produção. 

Pode-se usar o valor 0,47 para CFB. 

2) CBGB = CAGB × R 

em que 

CBGB = estoque de carbono subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono por 

hectare); 

CAGB = estoque de carbono aéreo em biomassa viva (em massa de carbono por hectare); 

R = índice de estoque de carbono subterrâneo em biomassa viva em relação ao estoque de 

carbono aéreo em biomassa viva. 

Valores apropriados para R definidos no ponto 8 podem ser usados. 
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5.2. MATÉRIA ORGÂNICA MORTA 

Para o cálculo de CDOM, aplica-se a seguinte fórmula: 

CDOM = CDW + CLI 

em que 

CDOM = estoque de carbono aéreo e subterrâneo em matéria orgânica morta (em massa de 

carbono por hectare); 

CDW = estoque de carbono na madeira morta (em massa de carbono por hectare), 

calculado conforme o ponto 5.2.1; 

CLI = estoque de carbono em folhada e manta morta (em massa de carbono por hectare),  

calculado conforme o ponto 5.2.2; 

 

5.2.1. Estoque de carbono na madeira morta 

Para o cálculo de CDW, aplica-se a seguinte fórmula: 

CDW = DOMDW × CFDW 

em que 

CDW = estoque de carbono na madeira morta (em massa de carbono por hectare); 

DOMDW = peso da madeira morta (em massa de matéria seca por hectare); 

CFDW = fração de carbono da matéria seca na madeira morta (em massa de carbono por 

massa de matéria seca). 

Pode-se usar o valor 0,5 para CFDW. 

 

5.2.2. Estoque de carbono na folhada e manta morta 

Para o cálculo de CLI, aplica-se a seguinte fórmula: 

CLI = DOMLI × CFLI 

em que 

CDW = estoque de carbono na madeira morta (em massa de carbono por hectare); 

DOMLI = peso da folhada e manta morta (em massa de matéria seca por hectare); 

CFLI = fração de carbono da matéria seca na folhada e manta morta (mensurado como 

massa de carbono por massa de matéria seca). 
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Pode-se usar o valor 0,4 para CFLI. 

 

6 - ESTOQUE DE CARBONO PADRÃO EM SOLOS MINERAIS 

Seleciona-se um valor de SOCST na tabela 1 com base na região climática e no tipo de solo 

correspondentes à área em causa, determinados como se descreve nos pontos 6.1 e 6.2. 

Tabela 1: SOCST - Carbono orgânico padrão do solo na camada superior do solo, 0 a 30 centímetros 

de profundidade (em toneladas de carbono por hectare) 

 

Região climática Tipo de solo 
 Solos com 

argila de 

alta 

atividade 

Solos 

com 

argila de 

baixa 

atividade 

Solos 

arenosos 

Solos 

espódicos 

Solos 

vulcânicos 
Solos 

úmidos 

Boreal 68 - 10 117 20 146 

Temperada fria, seca 50 33 34 — 20 87 

Temperada fria, semiúmida 95 85 71 115 130 87 

Temperada quente, seca 38 24 19 — 70 88 

Temperada quente, semiúmida 88 63 34 — 80 88 

Tropical, seca 38 35 31 — 50 86 

Tropical, semiúmida 65 47 39 — 70 86 

Tropical, úmida 44 60 66 — 130 86 

Tropical, de altitude 88 63 34 — 80 86 

 

6.1. REGIÃO CLIMÁTICA 

Determina-se a região climática apropriada para a seleção do valor adequado do SOCST 

a partir dos dados relativos a regiões climáticas disponíveis através da plataforma de 

transparência estabelecida no Artigo 24 da Diretiva 2009/28/EC. 

6.2. TIPO DE SOLO 

O tipo de solo adequado é determinado com base na figura 3. Para determinar o tipo de 

solo adequado podem utilizar-se como orientação os dados relativos a tipos de solos 

disponíveis através da plataforma de transparência estabelecida no Artigo 24 da Diretiva 

2009/28/EC. 
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Figura 3 

Classificação de tipos de solos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areia > 70% e 

Argila < 8% 

(Arenossolos) 

SIM 

 

Solos arenosos 

NÃO 

 

Gleissolo SIM 
 

Solos úmidos 

 

Andossolo 
SIM 

 

Solos vulcânicos 

 

Podzol 

SIM  

Solos espódicos 

 

Albeluvissolos, Alissolos, 

Calcissolos, Cambissolos, 

Chernossolos, 

Gypsissolos, 

Kastanozems, 

Leptossolos, Luvissolos, 

Phaeozems, Regossolos, 

Solonetz, Umbrissolos, 

Vertissolos 

SIM 

 

Solos com argila 

de alta atividade 

 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

Solos com argila de 

baixa atividade, 

incluindo 

Acrissolos, 

Antrossolos, 

Fluvissolos, 

Ferralssolos, 

Greyzems, 

Lixissolos, 

Nitossolos, 

Podzoluvissolos, 

Planossolos, 

Plintossolos, 

Solonchaks 
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7 - FATORES QUE REFLETEM A DIFERENÇA NA QUANTIDADE DE CARBONO 

ORGÂNICO DO SOLO COMPARATIVAMENTE À QUANTIDADE DE CARBONO 

ORGÂNICO DO SOLO PADRÃO; 

Selecionam-se valores adequados de FLU, FMG e FI a partir das tabelas constantes deste 

ponto. Para o cálculo de CSR, utilizar os fatores adequados de gestão e de insumo que 

eram aplicados em Janeiro de 2008. Para o cálculo do CSA, os fatores adequados de gestão 

e de insumo são aqueles que estão sendo aplicados, correspondentes ao equilíbrio de 

carbono armazenado em causa. 

 

 

7.1. LAVOURA 

 

Tabela 2: Fatores para lavouras 

Região climática Uso do solo Manejo Insumo FLU FMG FI 

 (FLU) (FMG) (FI)   
Temperada/Boreal, seca Cultivo Cultivo completo Baixo 0,8 1 0,95 

   Médio 0,8 1 1 

   Elevado, com estrumes 0,8 1 1,37 

   Elevado, sem estrumes 0,8 1 1,04 

  Cultivo Baixo 0,8 1,02 0,95 

  Reduzido Médio 0,8 1,02 1 

   Elevado, com estrumes 0,8 1,02 1,37 

   Elevado, sem estrumes 0,8 1,02 1,04 

  Sem cultivo Baixo 0,8 1,1 0,95 

   Médio 0,8 1,1 1 

   Elevado, com estrumes 0,8 1,1 1,37 

   Elevado, sem estrumes 0,8 1,1 1,04 

Temperada/Boreal Cultivo Cultivo completo Baixo 0,69 1 0,92 

úmido   Médio 0,69 1 1 

   Elevado, com estrumes 0,69 1 1,44 

   Elevado, sem estrumes 0,69 1 1,11 

  Cultivo Baixo 0,69 1,08 0,92 

  Reduzido Médio 0,69 1,08 1 

   Elevado, com estrumes 0,69 1,08 1,44 

   Elevado, sem estrumes 0,69 1,08 1,11 

  Sem cultivo Baixo 0,69 1,15 0,92 

   Médio 0,69 1,15 1 

   Elevado, com estrumes 0,69 1,15 1,44 

   Elevado, sem estrumes 0,69 1,15 1,11 

Tropical, seca Cultivo Cultivo completo Baixo 0,58 1 0,95 

   Médio 0,58 1 1 

   Elevado, com estrumes 0,58 1 1,37 
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   Elevado, sem estrumes 0,58 1 1,04 

  Cultivo Baixo 0,58 1,09 0,95 

  Reduzido Médio 0,58 1,09 1 

   Elevado, com estrumes 0,58 1,09 1,37 

   Elevado, sem estrumes 0,58 1,09 1,04 

  Sem cultivo Baixo 0,58 1,17 0,95 

   Médio 0,58 1,17 1 

   Elevado, com estrumes 0,58 1,17 1,37 

   Elevado, sem estrumes 0,58 1,17 1,04 

Tropical, semiúmida/úmida Cultivo Cultivo completo Baixo 0,48 1 0,92 

   Médio 0,48 1 1 

   Elevado, com estrumes 0,48 1 1,44 

   Elevado, sem estrumes 0,48 1 1,11 

  Cultivo Baixo 0,48 1,15 0,92 

  Reduzido Médio 0,48 1,15 1 

   Elevado, com estrumes 0,48 1,15 1,44 

   Elevado, sem estrumes 0,48 1,15 1,11 

  Sem cultivo Baixo 0,48 1,22 0,92 

   Médio 0,48 1,22 1 

   Elevado, com estrumes 0,48 1,22 1,44 

   Elevado, sem estrumes 0,48 1,22 1,11 

Tropical, de altitude Cultivo Cultivo completo Baixo 0,64 1 0,94 

   Médio 0,64 1 1 

   Elevado, com estrumes 0,64 1 1,41 

   Elevado, sem estrumes 0,64 1 1,08 

  Cultivo Baixo 0,64 1,09 0,94 

  Reduzido Médio 0,64 1,09 1 

   Elevado, com estrumes 0,64 1,09 1,41 

   Elevado, sem estrumes 0,64 1,09 1,08 

  Sem cultivo Baixo 0,64 1,16 0,94 

   Médio 0,64 1,16 1 

   Elevado, com estrumes 0,64 1,16 1,41 

   Elevado, sem estrumes 0,64 1,16 1,08 

 

 

A Tabela 3 oferece orientações para selecionar valores adequados das Tabelas 2 e 4. 
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Tabela 3: Orientações sobre manejo e insumo para lavouras e culturas perenes 

Manejo/Insumo Orientação 

Cultivo completo Grande perturbação do solo, com inversão completa e/ou operações 

de cultivo frequentes (no ano). Na época da plantação, pequena 

parte da superfície (por exemplo, menos de 30%) é coberta por 

resíduos. 

Cultivo reduzido Cultivo primário e/ou secundário, mas reduzida perturbação do solo 

(normalmente rasa e sem inversão completa do solo). Em geral, no 

momento da plantação a parte da superfície coberta por resíduos 

excede 30%. 

Sem cultivo Semeadura direta sem mobilização primária, sendo mínima a 

perturbação do solo na zona de semeadura. Herbicidas costumam 

ser usados para combater ervas daninhas. 

Baixo O retorno dos resíduos é baixo quando estes são removidos (por 

coleta ou queima), se deixam frequentemente os campos em pousio 

sem cobertura, se plantam culturas que produzem poucos resíduos 

(vegetais, tabaco, algodão, etc.), não se aplicam fertilizantes 

minerais ou se cultivam espécies que fixam nitrogênio. 

Médio Representativo de culturas cerealíferas anuais quando todos os 

resíduos do cultivo são devolvidos ao campo. Se os resíduos forem 

removidos, então é porque se adicionam suplementos de matéria 

orgânica (por exemplo estrumes). Exige ainda fertilização mineral 

ou rotação com culturas que fixam nitrogênio. 

Elevado, com estrumes Representa um insumo de carbono substancialmente maior do que o 

dos sistemas de cultura com insumo médio de carbono, devido à 

prática suplementar de adubação regular com estrumes animais. 

Elevado, sem estrumes Representa um insumo de resíduos de cultivo substancialmente 

maior do que o dos sistemas de cultura com insumo médio de 

carbono, devido a práticas suplementares como a produção de 

culturas que geram muitos resíduos, a utilização de culturas para 

adubação verde, culturas de cobertura, pousios melhorados com 

vegetação, irrigação, utilização frequente de gramíneas perenes em 

rotações de culturas anuais, mas sem aplicação de estrumes (ver a 

entrada anterior). 
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7.2 CULTURA PERENE 

Tabela 4: Fatores para culturas perenes, nomeadamente culturas plurianuais que não são 

normalmente colhidas todos os anos, como a talhadia de rotação curta e as palmeiras de 

óleo 

Região climática Uso do solo 

(FLU) 

Manejo (FMG) Insumo (FI) FLU FMG FI 

Temperada/Boreal, seca Cultura 

perene 

Cultivo 

completo 

Baixo 1 1 0,95 

   Médio 1 1 1 

   Elevado, com estrumes 1 1 1,37 

   Elevado, sem estrumes 1 1 1,04 

  Cultivo 

reduzido 

Baixo 1 1,02 0,95 

   Médio 1 1,02 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,02 1,37 

   Elevado, sem estrumes 1 1,02 1,04 

  Sem cultivo Baixo 1 1,1 0,95 

   Médio 1 1,1 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,1 1,37 

   Elevado, sem estrumes 1 1,1 1,04 

Temperada/Boreal, 

semiúmida/úmida 

Cultura 

perene 

Cultivo 

completo 

Baixo 1 1 0,92 

   Médio 1 1 1 

   Elevado, com estrumes 1 1 1,44 

   Elevado, sem estrumes 1 1 1,11 

  Cultivo 

reduzido 

Baixo 1 1,08 0,92 

   Médio 1 1,08 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,08 1,44 

   Elevado, sem estrumes 1 1,08 1,11 

  Sem cultivo Baixo 1 1,15 0,92 

   Médio 1 1,15 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,15 1,44 

   Elevado, sem estrumes 1 1,15 1,11 

Tropical, seca Cultura 

perene 

Cultivo 

completo 

Baixo 1 1 0,95 

   Médio 1 1 1 

   Elevado, com estrumes 1 1 1,37 

   Elevado, sem estrumes 1 1 1,04 

  Cultivo 

reduzido 

Baixo 1 1,09 0,95 

   Médio 1 1,09 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,09 1,37 

   Elevado, sem estrumes 1 1,09 1,04 

  Sem cultivo Baixo 1 1,17 0,95 

   Médio 1 1,17 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,17 1,37 

   Elevado, sem estrumes 1 1,17 1,04 

Tropical, semiúmida/úmida Cultura 

perene 

Cultivo 

completo 

Baixo 1 1 0,92 

   Médio 1 1 1 

   Elevado, com estrumes 1 1 1,44 

   Elevado, sem estrumes 1 1 1,11 

  Cultivo 

reduzido 

Baixo 1 1,15 0,92 
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   Médio 1 1,15 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,15 1,44 

   Elevado, sem estrumes 1 1,15 1,11 

  Sem cultivo Baixo 1 1,22 0,92 

   Médio 1 1,22 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,22 1,44 

   Elevado, sem estrumes 1 1,22 1,11 

Tropical de altitude Cultura 

perene 

Cultivo 

completo 

Baixo 1 1 0,94 

   Médio 1 1 1 

   Elevado, com estrumes 1 1 1,41 

   Elevado, sem estrumes 1 1 1,08 

  Cultivo 

reduzido 

Baixo 1 1,09 0,94 

   Médio 1 1,09 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,09 1,41 

   Elevado, sem estrumes 1 1,09 1,08 

  Sem cultivo Baixo 1 1,16 0,94 

   Médio 1 1,16 1 

   Elevado, com estrumes 1 1,16 1,41 

   Elevado, sem estrumes 1 1,16 1,08 

 

A Tabela 3 no ponto 7.1 oferece orientações para selecionar valores adequados da Tabela 4. 

 

7.3. PRADARIA 

 

Tabela 5: Fatores para pradarias, inclusive savanas 

 

Região climática Uso do solo (FLU) Manejo (FMG) Insumo (FI) FLU FMG FI 

Temperada/Boreal, seca Pradaria Melhorado Médio 1 1,14 1 

   Elevado 1 1,14 1,11 

  Intervenção 

mínima 

Médio 1 1 1 

  Degradação 

moderada 

Médio 1 0,95 1 

  Grande 

degradação 

Médio 1 0,7 1 

Temperada/Boreal, 
semiúmida/úmida 

Pradaria Melhorado Médio 1 1,14 1 

   Elevado 1 1,14 1,11 

  Intervenção 

mínima 

Médio 1 1 1 

  Degradação 

moderada 

Médio 1 0,95 1 

  Grande 

degradação 

Médio 1 0,7 1 

Tropical, seca Pradaria Melhorado Médio 1 1,17 1 

   Elevado 1 1,17 1,11 

  Intervenção 

mínima 

Médio 1 1 1 

  Degradação 

moderada 

Médio 1 0,97 1 

  Grande 

degradação 

Médio 1 0,7 1 
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Tropical, 

semiúmida/úmida 

Savana Melhorado Médio 1 1,17 1 

   Elevado 1 1,17 1,11 

  Intervenção 

mínima 

Médio 1 1 1 

  Degradação 

moderada 

Médio 1 0,97 1 

  Grande 

degradação 

Médio 1 0,7 1 

Tropical de altitude, 

seca 

Pradaria Melhorado Médio 1 1,16 1 

   Elevado 1 1,16 1,11 

  Intervenção 
mínima 

Médio 1 1 1 

  Degradação 
moderada 

Médio 1 0,96 1 

  Grande 

degradação 

Médio 1 0,7 1 

 

 

A Tabela 6 oferece orientações para selecionar valores adequados da Tabela 5. 

 

Tabela 6: Orientações sobre manejo e insumo para pradaria 

Manejo/Insumo Orientação 

Melhorado Representa pradarias geridas com sustentabilidade, com 

pressão moderada de pastoreio e que recebem pelo menos 

um melhoramento (fertilização, espécies melhoradas, 

irrigação, etc.). 

Intervenção mínima Representa pradarias não degradadas e geridas com 

sustentabilidade, mas sem melhoramentos substanciais. 

Degradação moderada Representa pradarias moderadamente degradadas ou com 

sobrepastoreio, com baixa de produtividade (em comparação 

às pradarias com intervenção mínima ou autóctones) e sem 

insumos. 

Grande degradação Implica perdas substanciais duradouras de produtividade e de 

cobertura vegetal, devido a danos mecânicos substanciais na 

vegetação e/ou erosão grave do solo. 

Médio Aplica-se quando não foram efetuados insumos 

suplementares. 

Elevado Aplica-se às pradarias melhoradas quando foram efetuados 

um ou mais melhoramentos/insumos suplementares (a partir 

deste nível, atribui-se a classificação de pradaria melhorada). 
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7.4 FLORESTA 

 

Tabela 7: Fatores para que a área de floresta tenha no mínimo 10 % de cobertura arbórea 

 

Região climática Uso do solo (FLU) Manejo (FMG) Insumo (FI) FLU FMG FI 

       

Todas Floresta nativa (sem degradação) n/a (*) n/a 1   

       

Todas Floresta manejada Todos Todos 1 1 1 

       

Tropical, semiúmida Agricultura itinerante – pousio 

encurtado 

n/a n/a 0,64   

       

 Agricultura itinerante – pousio 
maduro 

n/a n/a 0,8   

       

Temperada/Boreal, 

semiúmida/seca 

Agricultura itinerante – pousio 

encurtado 

n/a n/a 1   

       

 Agricultura itinerante – pousio 

maduro 

n/a n/a 1   

 

(*) n/a = Não se aplica; nesses casos FMG e FI não serão aplicados e para o cálculo de SOC a 

seguinte regra pode ser usada: SOC = SOCST x FLU. 

 

A Tabela 8 oferece orientações para selecionar valores adequados da Tabela 7. 

 

Tabela 8: Orientações sobre uso do solo em florestas 

Uso do solo Orientação 

Floresta nativa (sem degradação) Representa florestas nativas ou de longa duração, sem 

degradação e manejo sustentável. 

Agricultura itinerante Cultivo itinerante permanente, em que a floresta tropical ou 

bosque são desmatados para plantação de culturas anuais por 

curto prazo (por ex., 3-5 anos) e depois abandonados para 

recuperação. 

Pousio maduro Representa situações em que a vegetação florestal se 

recupera para o estado maduro ou quase maduro antes de ser 

novamente desmatada para uso na lavoura. 

Pousio encurtado Representa situações em que a recuperação da vegetação 

florestal não é atingida antes de novo desmatamento. 
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8 - VALORES DE ESTOQUE DE CARBONO NA VEGETAÇÃO AÉREA E SUBTERRÂNEA 

Pode-se usar para CVEG e R os valores adequados indicados neste ponto. 

 

8.1. LAVOURAS 

 

Tabela 9: Valores da vegetação para lavouras (geral) 

Região climática CVEG (toneladas carbono/hectare) 

Todos   0 

 

Tabela 10: Valores da vegetação para cana-de-açúcar (específico) 

 

Tipo Região climática Zona ecológica Continente CVEG (toneladas 

de carbono por 

hectare) 

Tropical Tropical seca Floresta tropical 

seca 

África 4,2 

   Ásia (continental, insular) 4 

  Matagal tropical Ásia (continental, insular) 4 

 Tropical semiúmida Floresta tropical 

semiúmida decídua 

África 4,2 

   América Central e do Sul 5 

 Tropical úmida Floresta equatorial Ásia (continental, insular) 4 

   América Central e do Sul 5 

Subtropical Temperada quente seca Estepe subtropical América do Norte 4,8 

 Temperada quente 

semiúmida 

Floresta subtropical 

úmida 

América Central e do Sul 5 

   América do Norte 4,8 
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8.3. PRADARIA 

 
Tabela 13: Valores da vegetação para pradarias — excluídos os matagais (geral) 

Região climática CVEG 

(toneladas de carbono por hectare) 

Boreal — seca e úmida 4,3 

Temperada fria - seca 3,3 

Temperada fria - úmida 6,8 

Temperada quente - seca 3,1 

Temperada quente - úmida 6,8 

Tropical - Seca 4,4 

Tropical - Semiúmida e Úmida 8,1 

 
 

 

Tabela 15: Valores da vegetação para matagais (terras com cobertura vegetal composto, 

em grande parte, por plantas lenhosas com menos de 5 metros de altura sem fisionomia 

arbórea clara) 

Tipo Continente CVEG (toneladas de carbono 

por hectare) 

Tropical África 46 

 América do Norte e do Sul 53 

 Ásia (continental) 39 

 Ásia (insular) 46 

 Austrália 46 

Subtropical África 43 

 América do Norte e do Sul 50 

 Ásia (continental) 37 

 Europa 37 

 Ásia (insular) 43 

Temperada Global 7,4 
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8.4. FLORESTA 

 
Tabela 16: Valores da vegetação para florestas — excluídas as plantações florestais – com 

cobertura arbórea entre 10% e 30%. 

 

Tipo Zona ecológica Continente 
CVEG (toneladas 

de carbono por 

hectare) 
R 

Tropical Floresta tropical África 40 0,37 

  América do Norte e do Sul 39 0,37 

  Ásia (continental) 36 0,37 

  Ásia (insular) 45 0,37 

 Floresta tropical 

semiúmida 

África 30 0,24 

 América do Norte e do Sul 26 0,24 

  Ásia (continental) 21 0,24 

  Ásia (insular) 34 0,24 

 Floresta tropical 

seca 

África 14 0,28 

 América do Norte e do Sul 25 0,28 

  Ásia (continental) 16 0,28 

  Ásia (insular) 19 0,28 

 Sistemas 

montanhosos 

tropicais 

África 13 0,24 

 América do Norte e do Sul 17 0,24 

 Ásia (continental) 16 0,24 

  Ásia (insular) 26 0,28 

Subtropical Floresta subtropical 

úmida 

América do Norte e do Sul 26 0,28 

 Ásia (continental) 22 0,28 

  Ásia (insular) 35 0,28 

 Floresta subtropical 

seca 

África 17 0,28 

 América do Norte e do Sul 26 0,32 

  Ásia (continental) 16 0,32 

  Ásia (insular) 20 0,32 

 Estepe subtropical  África 9 0,32 

  América do Norte e do Sul 10 0,32 

  Ásia (continental) 7 0,32 

  Ásia (insular) 9 0,32 

Temperada Floresta temperada 

oceânica 

Europa 14 0,27 

 América do Norte 79 0,27 

  Nova Zelândia 43 0,27 

  América do Sul 21 0,27 

 Floresta temperada 

continental 

Ásia, Europa (≤ 20 anos) 2 0,27 

 Ásia, Europa (> 20 anos) 14 0,27 

  Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos) 7 0,27 

  Am. do Norte e do Sul (> 20 anos) 16 0,27 

 Sistemas 

montanhosos 

temperados 

Ásia, Europa (≤ 20 anos) 12 0,27 

 Ásia, Europa (> 20 anos) 16 0,27 

 Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos) 6 0,27 

  Am. do Norte e do Sul (> 20 anos) 6 0,27 
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Boreal Floresta boreal 

conífera 

Ásia, Europa, América do Norte 12 0,24 

 Tundra Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos) 0 0,24 

  Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos) 2 0,24 

 Sistemas 

montanhosos 

boreais 

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos) 2 0,24 

 Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos) 6 0,24 

 

 

Tabela 17: Valores da vegetação para florestas — excluídas as plantações florestais – com 

cobertura arbórea superior a 30%. 

 

Tipo Zona ecológica Continente 
CVEG (toneladas 

de carbono por 

hectare) 
Tropical Floresta tropical África 204 

  América do Norte e do Sul 198 

  Ásia (continental) 185 

  Ásia (insular) 230 

 Floresta decídua tropical 

semiúmida  

África 156 

 América do Norte e do Sul 133 

  Ásia (continental) 110 

  Ásia (insular) 174 

 Floresta tropical seca África 77 

 América do Norte e do Sul 131 

  Ásia (continental) 83 

  Ásia (insular) 101 

 Sistemas montanhosos tropicais África 77 

 América do Norte e do Sul 94 

 Ásia (continental) 88 

  Ásia (insular) 130 

Subtropical Floresta subtropical úmida América do Norte e do Sul 132 

 Ásia (continental) 109 

  Ásia (insular) 173 

 Floresta subtropical seca África 88 

 América do Norte e do Sul 130 

  Ásia (continental) 82 

  Ásia (insular) 100 

 Estepe subtropical  África 46 

  América do Norte e do Sul 53 

  Ásia (continental) 41 

  Ásia (insular) 47 
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Temperada Floresta temperada oceânica Europa 84 

 América do Norte 406 

  Nova Zelândia 227 

  América do Sul 120 

 Floresta temperada continental Ásia, Europa (≤ 20 anos) 27 

 Ásia, Europa (> 20 anos) 87 

  Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos) 51 

  Am. do Norte e do Sul (> 20 anos) 93 

 Sistemas montanhosos 

temperados 

Ásia, Europa (≤ 20 anos) 75 

 Ásia, Europa (> 20 anos) 93 

 Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos) 45 

  Am. do Norte e do Sul (> 20 anos) 93 

Boreal Floresta boreal conífera Ásia, Europa, América do Norte 53 

 Tundra Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos) 26 

  Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos) 35 

 Sistemas montanhosos boreais Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos) 32 

 Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos) 53 

 

Tabela 18: Valores da vegetação para plantações florestais. 

 

Tipo Zona ecológica Continente 
CVEG (toneladas 

de carbono por 

hectare) 
R 

Tropical Floresta tropical África latifoliada > 20 anos 87 0,24 

  África latifoliada ≤ 20 anos 29 0,24 

  África Pinus sp. > 20 anos 58 0,24 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 17 0,24 

  Américas Eucalyptus sp. 58 0,24 

  Américas Pinus sp. 87 0,24 

  Américas Tectona grandis 70 0,24 

  Américas outras latifoliadas 44 0,24 

  Ásia latifoliada 64 0,24 

  Ásia outras 38 0,24 

 Floresta decídua 

tropical semiúmida 

África latifoliada > 20 anos 44 0,24 

 África latifoliada ≤ 20 anos 23 0,24 

  África Pinus sp. > 20 anos 35 0,24 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 12 0,24 

  Américas Eucalyptus sp. 26 0,24 

  Américas Pinus sp. 79 0,24 

  Américas Tectona grandis 35 0,24 

  Américas outras latifoliadas 29 0,24 

  Ásia latifoliada 52 0,24 

  Ásia outras 29 0,24 
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Tipo Zona ecológica Continente 
CVEG (toneladas 

de carbono por 

hectare) 
R 

Tropical Floresta tropical 

seca 

África latifoliada > 20 anos 21 0,28 

 África latifoliada ≤ 20 anos 9 0,28 

  África Pinus sp. > 20 anos 18 0,28 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 6 0,28 

  Américas Eucalyptus sp. 27 0,28 

  Américas Pinus sp. 33 0,28 

  Américas Tectona grandis 27 0,28 

  Américas outras latifoliadas 18 0,28 

  Ásia latifoliada 27 0,28 

  Ásia outras 18 0,28 

 Arbustos tropicais África latifoliada  6 0,27 

  África Pinus sp. > 20 anos 6 0,27 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 4 0,27 

  Américas Eucalyptus sp. 18 0,27 

  Américas Pinus sp. 18 0,27 

  Américas Tectona grandis 15 0,27 

  Américas outras latifoliadas 9 0,27 

  Ásia latifoliada 12 0,27 

  Ásia outras 9 0,27 

 Sistemas 

montanhosos 

tropicais 

África latifoliada > 20 anos 31 0,24 

 África latifoliada ≤ 20 anos 20 0,24 

 África Pinus sp. > 20 anos 19 0,24 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 7 0,24 

  Américas Eucalyptus sp. 22 0,24 

  Américas Pinus sp. 29 0,24 

  Américas Tectona grandis 23 0,24 

  Américas outras latifoliadas 16 0,24 

  Ásia latifoliada 28 0,24 

  Ásia outras 15 0,24 

Subtropical Floresta subtropical 

úmida 

Américas Eucalyptus sp. 42 0,28 

 Américas Pinus sp. 81 0,28 

  Américas Tectona grandis 36 0,28 

  Américas outras latifoliadas 30 0,28 

  Ásia latifoliada 54 0,28 

  Ásia outras 30 0,28 

 Floresta subtropical 

seca 

África latifoliada > 20 anos 21 0,28 

 África latifoliada ≤ 20 anos 9 0,32 

  África Pinus sp. > 20 anos 19 0,32 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 6 0,32 

  Américas Eucalyptus sp. 34 0,32 

  Américas Pinus sp. 34 0,32 

  Américas Tectona grandis 28 0,32 

  Américas outras latifoliadas 19 0,32 

  Ásia latifoliada 28 0,32 

  Ásia outras 19 0,32 
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Tipo Zona ecológica Continente 
CVEG (toneladas 

de carbono por 

hectare) 
R 

Subtropical Estepe subtropical  África latifoliada  6 0,32 

  África Pinus sp. > 20 anos 6 0,32 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 5 0,32 

  Américas Eucalyptus sp. 19 0,32 

  Américas Pinus sp. 19 0,32 

  Américas Tectona grandis 16 0,32 

  Américas outras latifoliadas 9 0,32 

  Ásia latifoliada > 20 anos 25 0,32 

  Ásia latifoliada ≤ 20 anos 3 0,32 

  Ásia conífera > 20 anos 6 0,32 

  Ásia conífera ≤ 20 anos 34 0,32 

 Sistemas 

montanhosos 

subtropicais 

África latifoliada > 20 anos 31 0,24 

 África latifoliada ≤ 20 anos 20 0,24 

 África Pinus sp. > 20 anos 19 0,24 

  África Pinus sp. ≤ 20 anos 7 0,24 

  Américas Eucalyptus sp. 22 0,24 

  Américas Pinus sp. 34 0,24 

  Américas Tectona grandis 23 0,24 

  Américas outras latifoliadas 16 0,24 

  Ásia latifoliada 28 0,24 

  Ásia outras 15 0,24 

Temperada Floresta temperada 

oceânica 

Ásia, Europa, latifoliada > 20 anos 60 0,27 

 Ásia, Europa, latifoliada ≤ 20 anos  9 0,27 

  Ásia, Europa, conífera > 20 anos 60 0,27 

  Ásia, Europa, conífera ≤ 20 anos  12 0,27 

  América do Norte 52 0,27 

  Nova Zelândia 75 0,27 

  América do Sul 31 0,27 

 Floresta temperada 

continental e 

Sistemas 

montanhosos 

temperados 

Ásia, Europa, latifoliada > 20 anos 60 0,27 

 Ásia, Europa, latifoliada ≤ 20 anos  4 0,27 

 Ásia, Europa, conífera > 20 anos 52 0,27 

 Ásia, Europa, conífera ≤ 20 anos  7 0,27 

 América do Norte 52 0,27 

 América do Sul 21 0,27 

Boreal Floresta boreal 

conífera e Sistemas 

montanhosos 

boreais 

Ásia, Europa > 20 anos 12 0,24 

 Ásia, Europa ≤ 20 anos  1 0,24 

 América do Norte 13 0,24 

 Tundra Ásia, Europa > 20 anos 7 0,24 

  Ásia, Europa ≤ 20 anos  1 0,24 

  América do Norte 7 0,24 
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ANEXO 5: ENTREVISTAS COM TRABALHADORES   
 

A orientação abaixo foi retirada da orientação da SMETA. 

A equipe de auditoria será a única responsável pela seleção dos trabalhadores. Na seleção, 

o auditor levará em consideração padrões de turno, tipo de trabalhador e sexo. O auditor 

deverá assegurar que os trabalhadores entrevistados sejam uma representação justa do 

contingente de trabalhadores. 

 

Onde for possível, a primeira rodada de entrevistas deve ser realizada no início da auditoria, 

para que os comentários e pontos levantados possam ser acompanhados antes da reunião final. 

Porém, as entrevistas continuarão durante todo o dia, conforme necessário. 

Todas as entrevistas com trabalhadores serão realizadas em uma área em que os trabalhadores 

se sintam confortáveis, ou seja, NÃO serão realizadas na sala de um gerente ou escritório 

administrativo. As entrevistas deverão ser realizadas sem a presença de gerentes 

ou supervisores. Caso não seja possível, por exemplo, porque os registros pessoais são 

necessários e não podem ser retirados da sala, então siga a orientação abaixo. 

Seja qual for a situação, o auditor entrevistará pelo menos um ou dois grupos em um “local de 

trabalhadores”, ou seja, o refeitório, ou uma área de recreação. Leve em consideração 

a necessidade de limitar a ausência dos funcionários de seus locais de trabalho ao menor tempo 

possível, por ex. evite andar 10 minutos até um dormitório. 

Além das entrevistas individuais, um ou dois grupos, no mínimo, devem ser entrevistados. 
Um desses grupos deve incluir representantes do comitê de trabalhadores, representantes 
sindicais ou qualquer outro tipo de representação que os trabalhadores da empresa tenham. 
 

Em todos os casos, deve-se usar linguagem corporal adequada para deixar os trabalhadores 

à vontade. Por exemplo, o auditor não se sentará atrás de uma mesa ou escrivaninha, 

mas sempre do mesmo lado, de forma a reduzir barreiras.  

Essas entrevistas em grupo só devem tratar de salários e horários de trabalho de forma geral 

(sob nenhuma circunstância os trabalhadores devem ser questionados sobre seus salários em 

uma situação de grupo, pois esse é um assunto pessoal e particular), com o objetivo de 

verificar como os trabalhadores se sentem em relação ao trabalho no local, do que gostam e do 

que não gostam e como essa instalação se compara às outras da região. 

O auditor deve comunicar aos entrevistados que todas as informações serão tratadas com 

discrição e que a identidade do entrevistado permanecerá em sigilo. Deve-se tomar cuidado 

com o que é compartilhado com os proprietários das instalações; apenas provas significativas 

podem ser revistas na reunião de fechamento. Nenhum caso contado por trabalhador, 

sem comprovação, deve ser compartilhado com o cliente, para evitar possível vitimização. 

Questões de natureza sensível não devem ser mencionadas, caso possa colocar um trabalhador 

em perigo. O auditor deve fornecer orientação e o telefone de um funcionário importante local 

para ser usado por trabalhadores caso haja reclamações ou vitimizações após as entrevistas 

com trabalhadores. 
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