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A versão original deste
documento é em inglês. A
Bonsucro baseará toda a
sua interpretação e decisões
na versão em inglês. A
Bonsucro não assume qualquer
responsabilidade por erros ou
equívocos introduzidos quando
este documento for traduzido
para outras línguas.
A Bonsucro (nome comercial
da Better Sugarcane Initiative
Ltd.) é responsável por este
documento. O Guia para o
Padrão de Produção Bonsucro
é um documento ativo e será
continuamente revisado para
que se mantenha sempre
relevante e eficaz.
Os Padrões Bonsucro são
revisadas pelo menos a cada
cinco anos. A próxima revisão
do Padrão de Produção da
Bonsucro está prevista para
setembro de 2019.

O Guia atual foi aprovado pelos afiliados da Bonsucro em 1 de agosto de 2014. Ele passa a vigorar a partir de 21 de setembro de 2014.
A partir de 26 de setembro de 2014, as usinas não certificadas que desejam ser certificadas pela Bonsucro devem estar em conformidade
com o Padrão de Produção Bonsucro revisada.
Usinas certificadas pela Bonsucro devem estar em conformidade com o Padrão de Produção Bonsucro revisada a partir de 1 de janeiro
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A Bonsucro incentiva suas partes interessadas a compartilhar suas opiniões sobre os Padrões. Quaisquer comentários sobre este
documento podem ser enviados para info@bonsucro.com e através do site da Bonsucro: www.bonsucro.com.
Informações de contato:
Bonsucro
The Wenlock
50-52 Wharf Road
Londres, N1 7EU
Reino Unido
www.bonsucro.com
info@bonsucro.com

Nicolas Viart
Gerente de Sustentabilidade da Bonsucro

Direitos autorais, idioma e aviso de versão – O idioma oficial deste “Guia para a Padrão de Produção” é o Inglês.
A versão atual do “Guia para a Padrão de Produção” pode ser encontrada no site da Bonsucro: www.bonsucro.com.
Qualquer discrepância entre cópias, versões ou traduções deve ser resolvida com base na versão em inglês atual. Você é responsável por certificar-se de ter em
mãos a versão atual do “Guia para a Padrão de Produção” Bonsucro.
O “Guia para a Padrão de Produção” Bonsucro e seu conteúdo são propriedades da “Bonsucro” - © “Bonsucro” de 2011-2014. Todos os direitos reservados.
A Bonsucro proíbe qualquer modificação de parte ou de todo o seu conteúdo, em qualquer forma.
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1 INTRODUÇÃO

2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

7 ANEXOS

1. INTRODUÇÃO

O guia também disponibiliza informações detalhadas para auditores sobre o que se esperar das operadoras.

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

Objetivo Do Guia Para O Padrão De Produção
O principal objetivo deste documento é disponibilizar orientações e esclarecimentos sobre os indicadores do Padrão de Produção
Bonsucro para os produtores e usineiros. Ele também fornece requisitos adicionais, cuja implementação apoiará a conformidade com
o Padrão de Produção Bonsucro. Ele serve como orientação sobre como implementar o Padrão em usinas e fazendas. Este documento
de orientação fornece orientação por meio de:
1.

Descrição da razão pela qual o indicador foi introduzido no Padrão Bonsucro

2.

Objetivo alcançado quando o indicador está conforme

3.

Informação sobre a implementação para se ficar em conformidade com o indicador

4.

Informações relativas às situações excepcionais

5. Detalhes da metodologia de conformidade dos indicadores de métricas (porém, para mais detalhes, o leitor deva
consultar a Calculadora Bonsucro).
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Histórico

do

Documento

Versão 4.01
Em junho de 2012, por recomendação da Secretaria da Bonsucro, a Diretoria decidiu iniciar o processo de revisão do Guia e do Padrão
de Produção Bonsucro. A Diretoria encarregou a Secretaria de acompanhar o procedimento de revisão do Padrão estabelecido em
conformidade com o Código de Boas Práticas ISEAL para Definição do Padrão. A Secretaria solicitou a participação de afiliados e de
um representante de cada classe de associação formada pelo Comitê de Revisão do Padrão (SRC). O SRC se reuniu pela primeira vez
em Londres em novembro de 2012. A comissão se reuniu posteriormente, à distância, e uma vez pessoalmente, em Nova Orleans, em
novembro de 2013. O SRC recebeu a tarefa de redigir a nova versão do Guia e o e do Padrão de Produção Bonsucro. Eles basearam
o trabalho em seis reuniões públicas e on-line, seis auditorias-piloto e no envolvimento de vários consultores externos e especialistas
técnicos. Toda reunião foi cronometrada e o tempo foi divulgado no site da Bonsucro.
Um total de seis (6) reuniões públicas, das quais 402 pessoas participaram, foram realizadas durante o projeto.
o
reunião (Londres)
				1
Nov. 2012:
a
				2
reunião pública (on-line)
Jan. 2013 – Mar. 2013:
rd
				3
reunião (Nova Orleans)
Nov. 2013:
th
				4
reunião (on-line)
Dez. 2013 – Jan. 2014:
th
				5
reunião (Índia)
Fev. 2014:
th
				6
reunião (on-line)
Jun. 2014:
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Guia e Padrão de Produção da Bonsucro revisadas, com a inclusão de novos indicadores e
esclarecimentos acrescentados ao documento de orientação que se tornou uma orientação para a
implementação.

Um total de seis (6) auditorias-piloto envolvendo seis (6) usinas afiliadas à Bonsucro e suas fazendas fornecedoras foram realizadas:
Fevereiro de 2014:

Brasil

Março de 2014:

Índia

Abril de 2014: 		

Brasil

Abril de 2014: 		

Austrália (2)

Maio de 2014: 		

Honduras

Versão 4

Julho de 2014

16 indicadores principais em oito (8) critérios.
12 novos indicadores (acrescentados ou substituindo outros indicadores).
2 indicadores com valores modificados.
2 indicadores retirados.
Exclusão do Princípio 7 - Cadeia de Custódia.

Versão 4.1

Agosto de 2015

Princípio revisado 6 a incluir certificação de etanol celulósico produzido a partir de derivados da
cana de açucar (por exemplo, palha e bagaço) no escopo de certificação da Bonsucro EU.
Correções adicionais feitas no indicador 3.1.4 e Anexo 4.

Em 1 de agosto de 2014, a afiliação da Bonsucro adotou o padrão atual.

Versão 4.1.1

Setembro de 2015

Indicador 6.1.2 revisto para incluir uma definição dos terrenos de pastagem ricos em biodiversidade, em
conformidade com o Regulamento UE n.º 1307/2014.

2. Escopo

Revisão

Data

Descrição da alteração

A

Junho de 2010

Versão preliminar enviada para o Subcomitê da Bonsucro da UE

B

Julho de 2010

Versão final aprovada pelo Comitê de Gestão da Bonsucro

C

Dezembro de
2010

Revisão feita com base na conformidade com a RED da UE

O Guia de Produção Bonsucro aplica-se em todo o mundo a qualquer usina de cana-de-açúcar e sua área de fornecimento que desejam
vender produtos derivados da cana-de-açúcar como empresa certificada Bonsucro e fazer reivindicações relacionadas. O Padrão avalia o
resultado de práticas implementadas em nível de usinagem e fazendas.

D

Fevereiro de 2011

Revisão feita com base na conformidade com a RED da UE

O Sistema de Certificação Bonsucro faz uma distinção entre duas (2) opções de certificação:

Versão preliminar
2.0
Versão preliminar
2.5
Versão preliminar
2.9

Novembro
de 2013

Primeiro esboço aberto para reunião pública

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

Junho de 2014

Segundo esboço aberto para reunião pública

Julho de 2014

Esboço final aberto para reunião pública

2. “Bonsucro UE”: em conformidade com as exigências Bonsucro ALÉM DE exigências adicionais que são necessárias para o
cumprimento da UE RED (em conformidade com a Diretiva Europeia de Energia Renovável (RED) 28/2009/EC - as suas
disposições similares na Diretiva da Qualidade do Combustível da UE (FQD) 30 / 2009/CE)
Dentro dos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (ou seja, Padrões Orientação e Protocolo de Certificação) os requisitos
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Esboço final aberto para reunião pública

2. “Bonsucro UE”: em conformidade com as exigências Bonsucro ALÉM DE exigências adicionais que são necessárias para o
cumprimento da UE RED (em conformidade com a Diretiva Europeia de Energia Renovável (RED) 28/2009/EC - as suas
disposições similares na Diretiva da Qualidade do Combustível da UE (FQD) 30 / 2009/CE)
Dentro dos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (ou seja, Padrões Orientação e Protocolo de Certificação) os requisitos
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extras da Bonsucro UE estão claramente identificados.

7 ANEXOS

Para se obter a certificação da Bonsucro UE, os requisitos Bonsucro ALÉM de todos os requisitos adicionais RED UE devem ser
atendidos. A obtenção da certificação Bonsucro UE equivale à obtenção da certificação Bonsucro. Considerando que o contrário não
se aplica, a obtenção da certificação Bonsucro não equivale à obtenção da certificação Bonsucro UE.

unanimidade. (Adaptado do Guia ISO/IEC 2:2004)

3. Publicações

Usina: Operadora que se candidata à certificação. A usina tem a responsabilidade final pela conformidade com Padrão Bonsucro.

de

Fazenda: Operadora que produz a cana-de-açúcar que é entregue à usina.

Referência

Operadora: fazenda ou usina. Entidades que são responsáveis pela realização e contratação de atividades relacionadas ao cultivo e

Padrão de Produção Bonsucro

processamento de cana-de-açúcar, incluindo o transporte.

Padrão da Cadeia de Custódia Bonsucro

Parte interessada: Indivíduo ou grupo que tem interesse em qualquer decisão ou atividade de uma organização (da ISO

Protocolo de Certificação Bonsucro

26000)

Calculadora Bonsucro

Norma: Documento que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para produtos ou processos e
métodos de produção relacionados, cuja conformidade não é obrigatória. (Adaptado do Anexo 1 do Acordo TBT da OMC)

Código de Boas Práticas ISEAL para a Definição de Padrões Sociais e Ambientais
ISO/IEC 17065:2012 – Avaliação de conformidade – Requisitos para órgãos de certificação de produtos, processos e serviços

OBSERVAÇÃO – O consenso
deve ser resultado de um
processo que vise considerar
as ideias das partes
interessadas, principalmente
daquelas são diretamente
afetadas e conciliar quaisquer
argumentos conflitantes. Isso
não implica necessariamente
a unanimidade. (Adaptado do
Guia ISSO/IEC 2:2004)
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Abreviações:

ISO/IEC 17021:2011 – Avaliação de conformidade – Requisitos para órgãos que prestam auditoria e certificação de sistemas de
gestão

EIMP: Plano de Gestão de Impacto Ambiental

PAS2050:2008 – Especificação para a avaliação das emissões de gases de efeito estufa do ciclo de vida de bens e serviços

AISA: Avaliação de Impacto Socioambiental

Diretiva da UE 2009/28/EC sobre a promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis

FPIC: Consentimento Livre, Prévio e Informado

4. Definições

e

GEE: Gás de Efeito Estufa

Abreviações

Consenso: Acordo Geral, caracterizado pela ausência de uma oposição permanente a questões substanciais por qualquer grupo, de

partes interessadas, relevante.
OBS. - O consenso deve ser o resultado de um processo que busque levar em consideração os pontos de vista das partes interessadas,
particularmente daquelas afetadas diretamente, e para reconciliar quaisquer argumentos conflitantes. Não implica necessariamente em
Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

AVC: Alto Valor de Conservação
MUT: Mudança de Uso da Terra
Para mais definições, consulte o
Anexo 1

EPI: Equipamento de Proteção Individual
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7 ANEXOS

5. Estrutura
O Sistema

de

para

Auditoria

Certificação Bonsucro

O Sistema de Certificação Bonsucro consiste em três (3) elementos principais:
1.

Padrões: Bonsucro desenvolveu dois (2) padrões:
• O “ Padrão de Produção Bonsucro” contém os princípios e critérios para uma produção sustentável de cana-de-açúcar
e todos os produtos derivados da cana-de-açúcar em relação às dimensões econômicas, sociais e ambientais.
• O “ Padrão da Cadeia de Custódia de Balanço de Massa Bonsucro” contém um conjunto de requisitos técnicos e
administrativos para habilitar o rastreamento de declarações/reivindicações sobre a produção sustentável de cana-deaçúcar Bonsucro e todos os produtos derivados da cana-de-açúcar ao longo de toda a cadeia de abastecimento, desde os
campos até as usinas, incluindo o transporte; através da produção (por exemplo, conversão, transformação, fabricação,
transformação), até o armazenamento, transporte e comércio, ao uso da cana-de-açúcar e todos os produtos derivados da
cana.

2. Orientação para implementação: A Bonsucro desenvolveu documentos de orientação para os afiliados que fornecem
mais informações sobre como estar em conformidade com o Padrão de Produção Bonsucro e/ou Cadeia de Custódia.
3. Protocolo de Certificação: A Bonsucro desenvolveu um Protocolo de Certificação para auditores que lista o processo
e os procedimentos para a certificação nos Padrões Bonsucro. Isso inclui: 1.) regras e requisitos para órgãos de certificação
independentes para auditoria em relação aos Padrões Bonsucro, e 2) procedimentos de auditoria para órgãos de certificação
independentes para verificar a conformidade com os Padrões Bonsucro.
Juntos, esses três (3) elementos formam o Sistema de Certificação Bonsucro. Como tal, estes documentos individuais devem ser sempre
utilizados juntos.

Página 16 de 158

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Unidade

de certificação

✓✓ O detentor da certificação é a usina.
✓✓ A unidade de certificação é a usina e sua área de fornecimento de cana-de-açúcar, e isso inclui todas as atividades relevantes nas
fazendas, dependências da usina, incluindo a produção de subprodutos e exportação de energia.
✓✓ A usina tem a responsabilidade final pela conformidade com o Padrão Bonsucro.
✓✓ A área de fornecimento de cana-de-açúcar que faz parte da unidade de certificação compreende as fazendas/propriedades
fornecedoras de cana em conformidade com o Padrão Bonsucro. Isto pode corresponder a 100% das fazendas/propriedades
fornecedoras de cana para a usina, ou um número menor. Neste último caso, apenas uma percentagem respectiva à produção da
usina seria considerada como certificada pela Bonsucro.
✓✓ A área total que faz parte da unidade de certificação e é utilizada para a produção de cana, não apenas a área colhida no período
do relatório, é utilizada na avaliação da área de fornecimento de cana.
✓✓ Para garantir que a cana-de-açúcar incluída na unidade de certificação seja realmente processada pela usina, a usina deve ter um
sistema de gestão em vigor a fim de garantir que a cana-de-açúcar processada na usina seja proveniente de um determinado campo
que faça parte da unidade de certificação.
✓✓ Se a usina está comprando cana-de-açúcar, açúcar ou biocombustível não produzido na unidade de certificação, ela deve
demonstrar que as fontes de produção cumprem as exigências do Padrão de Produção Bonsucro.

Processo

de certificação

✓✓ As auditorias são realizadas na usina e em uma amostra de fazendas/propriedades individuais na área de fornecimento de cana
que fornecem cana para a usina conforme a metodologia de amostragem descrita no Protocolo de Certificação Bonsucro.
Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1
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✓✓ Para se obter a certificação do Padrão de Produção Bonsucro:
• Total conformidade com os 16 indicadores principais (e o Princípio 6 para a certificação na Bonsucro UE) se faz
necessária, além de:
• No mínimo, 80% de todos os indicadores deve ser atendido. Para ser considerado “atendido”, um indicador que se
aplica à usina e à fazenda deve ser cumprido por ambas as entidades.
✓✓ Uma usina se candidata à certificação no Padrão Bonsucro também deve se candidatar à certificação na Cadeia de Custódia
Bonsucro. Um certificado só pode ser emitido quando a usina se encontra em conformidade com ambas os padrões. A usina não
pode receber um certificado do Padrão de Produção Bonsucro sem estar em conformidade com a Cadeia de Custódia.
✓✓ O resultado da auditoria será um volume dos produtos de cana-de-açúcar certificados pela Bonsucro com base em uma
proporção de cana-de-açúcar fornecida para a usina.
✓✓ A decisão da certificação será baseada no resultado fornecido pelo Calculadora Bonsucro (vide guia “Resumo de
produção”). Os dados devem ser coletados pelos produtores e usineiros e verificados durante o processo de auditoria.
✓✓ A auditoria será realizada de acordo com a frequência definida pela Bonsucro no Protocolo de Certificação.

Princípio 1 - Cumprir

a

Lei

Padrão

Critério 1.1 Conformidade

com as leis aplicáveis

1.1.1 Leis nacionais cumpridas
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: As leis nacionais incluem toda a legislação e regulamentação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem
como licenciamentos e autorizações para operar.
Observe-se que, em alguns casos, o Padrão pode ser mais rigorosa que as leis nacionais e, em tais casos, a Padrão deverá prevalecer. Em
alguns casos, a Padrão pode contrariar ou violar as leis nacionais e, nesse caso, as leis nacionais devem prevalecer. Portanto, a exigência
mais rigorosa deve prevalecer. O alcance da apreciação jurídica deve corresponder ao alcance da aplicação da Padrão Bonsucro:
✓✓ Resíduos, Poluição e Proteção do Meio Ambiente;

✓✓ Qualidade e Extração da Água;

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

para o

7 ANEXOS

✓✓ Conservação da Natureza e Proteção da Área de HCV;

✓✓ A auditoria deve ser realizada por Órgãos de Certificação Licenciados Bonsucro.

6. Orientação
Bonsucro

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

de

Produção

✓✓ Energia e Emissão de Gases do Efeito Estufa;
✓✓ Condições de Trabalho;
✓✓ Saúde e Segurança Operacional;
✓✓ Bem-estar Social;
✓✓ Direito de Propriedade e Direito de Uso da Terra e da Água;
✓✓ Proteção do Solo;
✓✓ Práticas Agrícolas e de Processamento (incluindo armazenamento, manuseio e aplicação de fertilizantes e agroquímicos);
✓✓ Transporte.
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Objetivo: Garantir que os requisitos legais pertinentes sejam conhecidos e cumpridos.

7 ANEXOS

Orientação para a implementação:
As usinas e os agricultores devem demonstrar entendimento e o cumprimento das obrigações legais nacionais, com relação aos critérios
estabelecidos neste Padrão. Eles devem ter conhecimento do conteúdo da legislação (do que a lei trata, e as principais exigências ou
proibições o que deve ser feito e o que não deve ser feito, para atender a essas leis específicas). As operadoras devem utilizar um sistema
para identificar e acessar as leis aplicáveis e obter atualizações do governo e de agências nacionais e locais. O sistema pode ser mantido
internamente ou ter gestão externa, ser computadorizado ou baseado em papel.
Se isenções nacionais forem aplicáveis, a operadora deve registrá-las.
A operadora deve comunicar ao auditor os casos em que as exigências do Padrão entrem em conflito com a legislação nacional.
A operadora deve manter registro de quaisquer condenações judiciais, e multas por não-conformidade, referentes ao ano anterior à
avaliação, bem como as ações corretivas resultantes destas.

Critério 1.2 Comprovar

o título de posse da terra e a legalização do acesso à água, de acordo

com a prática e a legislação nacional

1.2.1 O direito de uso da terra e da água deve ser comprovado
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: O uso da terra inclui a lavoura, as instalações de armazenamento e as dependências de produção.
O direito à água refere-se ao direito de extrair e utilizar a água do ambiente (água de superfície ou subterrânea).
A Convenção nº 169 da OIT aborda as questões relacionadas aos povos indígenas e tribais: os direitos de propriedade e de posse sobre
as terras que eles tradicionalmente têm ocupado, ou que tiveram acesso (Artigo 14o); alienação da terra (Artigo 17o); intrusões não
autorizadas (Artigo 18o); programas agrários (Artigo 19o).
A Convenção 117 da OIT (Artigo 4o) requer o cumprimento da posse e o uso dos recursos da terra, com o devido respeito aos direitos
consuetudinários.
Em alguns países, o direito de uso, gestão e propriedade da terra, são regidos pelo direito consuetudinário (conjunto de regras geralmente
não escritas, reconhecidas ou não pelas leis nacionais). Os sistemas consuetudinários de posse da terra variam significativamente entre as
comunidades (por exemplo, propriedade coletiva, distribuição tradicional de terras pelo chefe tribal, entre outros).
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Objetivo: Demonstrar o direito da operadora à posse e/ou uso da terra e da água, e evitar conflitos quanto ao direito
de uso do solo.
Orientação para a implementação:
A operadora deve identificar as comunidades locais e o uso das terras e águas por elas, para identificar os usuários consuetudinários e
legais do solo pertinentes e os seus direitos. Isto pode ser conseguido por meio de consulta às partes interessadas, dados históricos ou
da propriedade legal, ou dados de arrendamento (uso da terra). Isso deverá ajudar a operadora a evitar a ocorrência de conflitos no uso
da terra ou da água.
A operadora deve demonstrar os seus direitos legais ou consuetudinários sobre a terra e a água.
As evidências de direitos de posse e/ou de uso da terra e água incluem o título de propriedade, prova legal de propriedade
ou arrendamento da terra, que deve ser o título de propriedade oficial do país ou equivalente (por exemplo, notário, agência
governamental, notas fiscais ou outros comprovantes, contrato de arrendamento). As evidências devem ser principalmente provas
escritas, mas nas situações em que os direitos consuetudinários estiverem envolvidos, reconhece-se que os direitos podem ser
evidenciados em outras formas por um órgão público legal ou consuetudinário local.
As evidências de direito de uso da água incluem a posse e a conformidade com as autorizações de água pertinentes, que incluem
qualquer limite sobre a quantidade a ser extraída.
Quando o direito legal, consuetudinário ou de usuário da terra tiver sido cedido (por exemplo, a terra foi vendida ou arrendada) por
um terceiro em benefício da operadora, a operadora deve demonstrar que a decisão foi:
Realizada através de consentimento livre, prévio e informado;
	Tomada tendo especial cuidado de recolher as opiniões das partes afetadas e grupos vulneráveis, incluindo, mas não se
limitando às mulheres.
Negociada (potencialmente incluindo uma provisão para remuneração justa);
O direito cedido de uso da terra pode ocorrer na forma de venda da terra ou delegação do seu controle a outras partes. No processo
de cessão do título de propriedade da terra, a operadora não deve exercer nenhuma pressão ou despejo usando forças extrajudiciais e
ilegais.
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Objetivo: Garantir que os requisitos legais pertinentes sejam conhecidos e cumpridos.

7 ANEXOS

Orientação para a implementação:
As usinas e os agricultores devem demonstrar entendimento e o cumprimento das obrigações legais nacionais, com relação aos critérios
estabelecidos neste Padrão. Eles devem ter conhecimento do conteúdo da legislação (do que a lei trata, e as principais exigências ou
proibições o que deve ser feito e o que não deve ser feito, para atender a essas leis específicas). As operadoras devem utilizar um sistema
para identificar e acessar as leis aplicáveis e obter atualizações do governo e de agências nacionais e locais. O sistema pode ser mantido
internamente ou ter gestão externa, ser computadorizado ou baseado em papel.
Se isenções nacionais forem aplicáveis, a operadora deve registrá-las.
A operadora deve comunicar ao auditor os casos em que as exigências do Padrão entrem em conflito com a legislação nacional.
A operadora deve manter registro de quaisquer condenações judiciais, e multas por não-conformidade, referentes ao ano anterior à
avaliação, bem como as ações corretivas resultantes destas.

Critério 1.2 Comprovar

o título de posse da terra e a legalização do acesso à água, de acordo

com a prática e a legislação nacional

1.2.1 O direito de uso da terra e da água deve ser comprovado
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: O uso da terra inclui a lavoura, as instalações de armazenamento e as dependências de produção.
O direito à água refere-se ao direito de extrair e utilizar a água do ambiente (água de superfície ou subterrânea).
A Convenção nº 169 da OIT aborda as questões relacionadas aos povos indígenas e tribais: os direitos de propriedade e de posse sobre
as terras que eles tradicionalmente têm ocupado, ou que tiveram acesso (Artigo 14o); alienação da terra (Artigo 17o); intrusões não
autorizadas (Artigo 18o); programas agrários (Artigo 19o).
A Convenção 117 da OIT (Artigo 4o) requer o cumprimento da posse e o uso dos recursos da terra, com o devido respeito aos direitos
consuetudinários.
Em alguns países, o direito de uso, gestão e propriedade da terra, são regidos pelo direito consuetudinário (conjunto de regras geralmente
não escritas, reconhecidas ou não pelas leis nacionais). Os sistemas consuetudinários de posse da terra variam significativamente entre as
comunidades (por exemplo, propriedade coletiva, distribuição tradicional de terras pelo chefe tribal, entre outros).
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Objetivo: Demonstrar o direito da operadora à posse e/ou uso da terra e da água, e evitar conflitos quanto ao direito
de uso do solo.
Orientação para a implementação:
A operadora deve identificar as comunidades locais e o uso das terras e águas por elas, para identificar os usuários consuetudinários e
legais do solo pertinentes e os seus direitos. Isto pode ser conseguido por meio de consulta às partes interessadas, dados históricos ou
da propriedade legal, ou dados de arrendamento (uso da terra). Isso deverá ajudar a operadora a evitar a ocorrência de conflitos no uso
da terra ou da água.
A operadora deve demonstrar os seus direitos legais ou consuetudinários sobre a terra e a água.
As evidências de direitos de posse e/ou de uso da terra e água incluem o título de propriedade, prova legal de propriedade
ou arrendamento da terra, que deve ser o título de propriedade oficial do país ou equivalente (por exemplo, notário, agência
governamental, notas fiscais ou outros comprovantes, contrato de arrendamento). As evidências devem ser principalmente provas
escritas, mas nas situações em que os direitos consuetudinários estiverem envolvidos, reconhece-se que os direitos podem ser
evidenciados em outras formas por um órgão público legal ou consuetudinário local.
As evidências de direito de uso da água incluem a posse e a conformidade com as autorizações de água pertinentes, que incluem
qualquer limite sobre a quantidade a ser extraída.
Quando o direito legal, consuetudinário ou de usuário da terra tiver sido cedido (por exemplo, a terra foi vendida ou arrendada) por
um terceiro em benefício da operadora, a operadora deve demonstrar que a decisão foi:
Realizada através de consentimento livre, prévio e informado;
	Tomada tendo especial cuidado de recolher as opiniões das partes afetadas e grupos vulneráveis, incluindo, mas não se
limitando às mulheres.
Negociada (potencialmente incluindo uma provisão para remuneração justa);
O direito cedido de uso da terra pode ocorrer na forma de venda da terra ou delegação do seu controle a outras partes. No processo
de cessão do título de propriedade da terra, a operadora não deve exercer nenhuma pressão ou despejo usando forças extrajudiciais e
ilegais.
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No caso de a operadora estar envolvida em um conflito sobre o direito de uso da terra ou água com comunidades locais, a operadora
deve realizar ações que visem à resolução de tal conflito. A operadora deve envolver um terceiro no processo, uma autoridade
independente, como agências governamentais ou locais. A operadora deve consultar as partes interessadas para alcançar uma solução
negociada para o conflito (potencialmente incluindo a provisão de uma compensação justa) com base no consentimento livre, prévio,
informado e documentado, tal como determinado no indicador 5.8.1. A operadora deve ter um objetivo claro e comunicado de
definitivamente solucionar o litígio e prevenir que ele ocorra novamente.

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

7 ANEXOS

1.2.2 Terra legitimamente contestada por outros usuários
Comentário: The indicator applies to the operator using the land.
Com base na Convenção nº 169 da OIT, que aborda as questões relacionadas aos povos indígenas e tribais: os direitos de propriedade
e de posse sobre as terras que eles tradicionalmente têm ocupado, ou que tiveram acesso (Artigo 14o); alienação da terra (Artigo 17o);
intrusões não autorizadas (Artigo 18o); programas agrários (Artigo 19o).
A Convenção 117 da OIT (Artigo 4o) requer o cumprimento da posse e o uso dos recursos da terra, com o devido respeito aos direitos
consuetudinários.
Objetivo: Os conflitos quanto ao direito de uso da terra devem ser resolvidos antes do caso ser acolhido pelo sistema
de justiça oficial.
Orientação para a implementação:
A operadora que estiver envolvida em uma ação judicial, seja como demandante ou demandada, deverá adotar as ações apropriadas
para resolver o conflito. A operadora deverá resolver e estar em conformidade com quaisquer processos judiciais, decisões judiciais ou
recursos.
Um sistema de justiça oficial pode ser um tribunal de justiça nacional ou internacional.
A operadora deve agir para a resolução definitiva do litígio. Uma decisão judicial deve ser interpretada como a resolução do litígio
tendo sido atingida.
1.2.3 Água legitimamente contestada por outros usuários
Comentário: O indicador aplica-se à operadora que utiliza a terra
Com base na Convenção nº 169 da OIT, que aborda as questões relacionadas aos povos indígenas e tribais: os direitos de propriedade
e de posse sobre as terras que eles tradicionalmente têm ocupado, ou que tiveram acesso (Artigo 14o); alienação da terra (Artigo 17o);
intrusões não autorizadas (Artigo 18o); programas agrários (Artigo 19o).
A Convenção 117 da OIT (Artigo 4o) requer o cumprimento da posse e o uso dos recursos da terra, com o devido respeito aos direitos
consuetudinários.
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No caso de a operadora estar envolvida em um conflito sobre o direito de uso da terra ou água com comunidades locais, a operadora
deve realizar ações que visem à resolução de tal conflito. A operadora deve envolver um terceiro no processo, uma autoridade
independente, como agências governamentais ou locais. A operadora deve consultar as partes interessadas para alcançar uma solução
negociada para o conflito (potencialmente incluindo a provisão de uma compensação justa) com base no consentimento livre, prévio,
informado e documentado, tal como determinado no indicador 5.8.1. A operadora deve ter um objetivo claro e comunicado de
definitivamente solucionar o litígio e prevenir que ele ocorra novamente.

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

7 ANEXOS

1.2.2 Terra legitimamente contestada por outros usuários
Comentário: The indicator applies to the operator using the land.
Com base na Convenção nº 169 da OIT, que aborda as questões relacionadas aos povos indígenas e tribais: os direitos de propriedade
e de posse sobre as terras que eles tradicionalmente têm ocupado, ou que tiveram acesso (Artigo 14o); alienação da terra (Artigo 17o);
intrusões não autorizadas (Artigo 18o); programas agrários (Artigo 19o).
A Convenção 117 da OIT (Artigo 4o) requer o cumprimento da posse e o uso dos recursos da terra, com o devido respeito aos direitos
consuetudinários.
Objetivo: Os conflitos quanto ao direito de uso da terra devem ser resolvidos antes do caso ser acolhido pelo sistema
de justiça oficial.
Orientação para a implementação:
A operadora que estiver envolvida em uma ação judicial, seja como demandante ou demandada, deverá adotar as ações apropriadas
para resolver o conflito. A operadora deverá resolver e estar em conformidade com quaisquer processos judiciais, decisões judiciais ou
recursos.
Um sistema de justiça oficial pode ser um tribunal de justiça nacional ou internacional.
A operadora deve agir para a resolução definitiva do litígio. Uma decisão judicial deve ser interpretada como a resolução do litígio
tendo sido atingida.
1.2.3 Água legitimamente contestada por outros usuários
Comentário: O indicador aplica-se à operadora que utiliza a terra
Com base na Convenção nº 169 da OIT, que aborda as questões relacionadas aos povos indígenas e tribais: os direitos de propriedade
e de posse sobre as terras que eles tradicionalmente têm ocupado, ou que tiveram acesso (Artigo 14o); alienação da terra (Artigo 17o);
intrusões não autorizadas (Artigo 18o); programas agrários (Artigo 19o).
A Convenção 117 da OIT (Artigo 4o) requer o cumprimento da posse e o uso dos recursos da terra, com o devido respeito aos direitos
consuetudinários.
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Objetivo: Os conflitos quanto ao uso da água devem ser resolvidos antes do caso ser acolhido pelo sistema de justiça
oficial.
Orientação para a implementação:
A operadora que estiver envolvida em uma ação judicial, seja como demandante ou demandada, deverá adotar as ações apropriadas
para resolver o conflito. A operadora deverá resolver e estar em conformidade com quaisquer processos judiciais, decisões judiciais ou
recursos.
Um sistema de justiça oficial pode ser um tribunal de justiça nacional ou internacional.
A operadora deve agir para a resolução definitiva do litígio. Uma decisão judicial deve ser interpretada como a resolução do litígio
tendo sido atingida.

Princípio 2: Respeitar

os

Direitos Humanos

e as

Normas Trabalhistas

Critério 2.1 Cumprir com as convenções para o trabalho da OIT, que regem o
trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e liberdade de associação e direito
à negociação coletiva

(1) Não menos do que a idade
mínima de conclusão do ensino
obrigatório. Se as leis nacionais
estipularem uma idade maior, a
idade mais elevada deverá ser
aplicada.

As definições são providas
no Anexo 1 do Padrão
Bonsucro:

Na maioria dos países

151

13

18

Países em desenvolvimento
que tenham ratificado a
Convenção da OIT C138,
Parágrafo 4o do Artigo 2o

14

12

18

Criança: Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que a lei de idade mínima local estipule uma idade maior para o
trabalho ou a educação obrigatória, caso em que será aplicada a idade mais elevada. Entretanto, a lei de idade mínima local pode definir
como 14 anos, em conformidade com as exceções para países em desenvolvimento da Convenção C138 da OIT.
Trabalho infantil: Qualquer trabalho realizado por uma criança mais jovem do que as idades especificadas na definição de criança
acima, exceto nos casos previstos pela Recomendação nº 146 da OIT.
O trabalho infantil perigoso é definido pelo Artigo 3o (d) da Convenção nº 182 da OIT (1999), que trata da Proibição e Ação
Imediata para a eliminação das piores formas de trabalho infantil, como “trabalho que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias em
que é realizado, seja suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a idoneidade moral das crianças”.

2.1.1 Idade mínima dos trabalhadores

Fazendas de produção familiar e de pequena escala: entidades onde apenas familiares diretos trabalham, e que não contratam
trabalhadores regularmente.

PRINCIPAL INDICADOR

Os trabalhos a seguir são considerados como perigosos pela Convenção C182 da OIT:

Comentário:
Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora (incluindo o transporte da cana),
bem como em todas as fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
Tabela com base nas idades incluídas nas Convenções da OIT C138 (idade mínima) e C182 (piores formas de trabalho infantil)
Requisitos gerais de
idade mínima
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Trabalhos perigosos

• A escravidão, a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívida, a servidão, ou o trabalho forçado ou
compulsório;
• Trabalho em alturas perigosas (por exemplo, em armazéns) ou em espaços confinados;
• Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas perigosos (como trituradores de cana, colheitadeiras,
facões), ou
• Trabalhos que impliquem no manuseio, içamento ou transporte de cargas pesadas (por exemplo, carregamento de
cana de açúcar ou sacos de açúcar);
• Trabalho em um ambiente insalubre que possa, por exemplo, expor as crianças a substâncias perigosas (como
produtos agroquímicos, tais como herbicidas, pesticidas, fertilizantes), agentes ou processos perigosos (como a
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Objetivo: Os conflitos quanto ao uso da água devem ser resolvidos antes do caso ser acolhido pelo sistema de justiça
oficial.
Orientação para a implementação:
A operadora que estiver envolvida em uma ação judicial, seja como demandante ou demandada, deverá adotar as ações apropriadas
para resolver o conflito. A operadora deverá resolver e estar em conformidade com quaisquer processos judiciais, decisões judiciais ou
recursos.
Um sistema de justiça oficial pode ser um tribunal de justiça nacional ou internacional.
A operadora deve agir para a resolução definitiva do litígio. Uma decisão judicial deve ser interpretada como a resolução do litígio
tendo sido atingida.

Princípio 2: Respeitar

os

Direitos Humanos

e as

Normas Trabalhistas

Critério 2.1 Cumprir com as convenções para o trabalho da OIT, que regem o
trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e liberdade de associação e direito
à negociação coletiva

(1) Não menos do que a idade
mínima de conclusão do ensino
obrigatório. Se as leis nacionais
estipularem uma idade maior, a
idade mais elevada deverá ser
aplicada.

As definições são providas
no Anexo 1 do Padrão
Bonsucro:

Na maioria dos países

151

13

18

Países em desenvolvimento
que tenham ratificado a
Convenção da OIT C138,
Parágrafo 4o do Artigo 2o

14

12

18

Criança: Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que a lei de idade mínima local estipule uma idade maior para o
trabalho ou a educação obrigatória, caso em que será aplicada a idade mais elevada. Entretanto, a lei de idade mínima local pode definir
como 14 anos, em conformidade com as exceções para países em desenvolvimento da Convenção C138 da OIT.
Trabalho infantil: Qualquer trabalho realizado por uma criança mais jovem do que as idades especificadas na definição de criança
acima, exceto nos casos previstos pela Recomendação nº 146 da OIT.
O trabalho infantil perigoso é definido pelo Artigo 3o (d) da Convenção nº 182 da OIT (1999), que trata da Proibição e Ação
Imediata para a eliminação das piores formas de trabalho infantil, como “trabalho que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias em
que é realizado, seja suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a idoneidade moral das crianças”.

2.1.1 Idade mínima dos trabalhadores

Fazendas de produção familiar e de pequena escala: entidades onde apenas familiares diretos trabalham, e que não contratam
trabalhadores regularmente.

PRINCIPAL INDICADOR

Os trabalhos a seguir são considerados como perigosos pela Convenção C182 da OIT:

Comentário:
Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora (incluindo o transporte da cana),
bem como em todas as fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
Tabela com base nas idades incluídas nas Convenções da OIT C138 (idade mínima) e C182 (piores formas de trabalho infantil)
Requisitos gerais de
idade mínima
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• A escravidão, a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívida, a servidão, ou o trabalho forçado ou
compulsório;
• Trabalho em alturas perigosas (por exemplo, em armazéns) ou em espaços confinados;
• Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas perigosos (como trituradores de cana, colheitadeiras,
facões), ou
• Trabalhos que impliquem no manuseio, içamento ou transporte de cargas pesadas (por exemplo, carregamento de
cana de açúcar ou sacos de açúcar);
• Trabalho em um ambiente insalubre que possa, por exemplo, expor as crianças a substâncias perigosas (como
produtos agroquímicos, tais como herbicidas, pesticidas, fertilizantes), agentes ou processos perigosos (como a
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trituração e o armazenamento de sacos), ou a temperaturas perigosas (como caldeiras e a exposição prolongada ao sol),
e a níveis de ruído ou de vibrações prejudiciais para a sua saúde;
• Trabalho em condições particularmente difíceis, como o trabalho por longas horas ou durante a noite, ou o
trabalho onde a criança fique injustificadamente confinada às dependências do empregador.
Objetivo: O objetivo é garantir que nenhuma criança seja empregada/trabalhe na instalação, de acordo com as
Convenções C138, C182 e C184 da OIT.
Orientação para a implementação:
A operadora deve assegurar que seja respeitado o limite de idade para cada categoria de trabalho, conforme resumido na tabela acima.
Consulte www.ilo.org para obter a relação dos países que ratificaram a Convenção C138 da OIT, com concessões potenciais especiais.
• Isso é aplicável a todas as crianças, incluindo os trabalhadores contratados, trabalhadores migrantes e da agricultura
familiar.
No caso de fazendas de produção familiar e de pequena escala onde crianças trabalhem, a operadora deve assegurar que:
•
•
•
•
•

Apenas as crianças com idade acima da estabelecida pelas convenções trabalhem;
As crianças estejam sob a supervisão de um adulto;
As crianças não realizem qualquer trabalho perigoso;
O trabalho não interfira na educação da criança;
O trabalho não coloque a saúde das crianças em risco.

Em todos os casos, a operadora deve:
• Definir as referências aplicáveis conforme a legislação do país/região ou, na ausência dela, as Convenções da OIT
pertinentes.
*
A operadora deve seguir a regulação ou convenção mais estrita ratificada pelo país.
• Definir, divulgar e fazer cumprir o limite de idade por categoria de trabalho.
A operadora deve:
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• Implementar um sistema de verificação e registro da idade dos trabalhadores;
• Assegurar que as pessoas responsáveis pela contratação estejam cientes de como detectar documentos fraudulentos.
• A prova documental da conformidade pode incluir uma ou mais das seguintes evidências:
* Quaisquer cópias, tais como certidões de nascimento, registros locais religiosos ou de outro tipo, passaporte ou
carteira de identidade. Observe-se que em nenhum caso isso autoriza o produtor a reter os documentos de identidade dos
trabalhadores;
• Documentação de horas de trabalho;
• Contratos assinados por um dos pais ou responsável, quando os trabalhadores forem menores de idade.
Se a usina opera em uma área onde o trabalho infantil é um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de trabalho infantil na área, não incluído no seu escopo da certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
2.1.2 Ausência de trabalho forçado ou obrigatório
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora (incluindo o transporte
da cana), bem como em todas as fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
A Convenção C29 da OIT define trabalho forçado como: todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção
e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente. Nenhum trabalho forçado deve ocorrer, nem para homens nem para
mulheres, independente do status da relação de trabalho (permanente, temporário ou por contrato), e independentemente da idade. O
trabalho forçado pode assumir diferentes formas: trabalho prisional, coerção, escravidão, trabalho forçado e tráfico de seres humanos.
A ameaça de sanção pode assumir diferentes formas: ameaças, violência, retenção de documentos de identidade, confinamento físico
(como prisão), denúncia às autoridades, não pagamento de salário, ou perda de direitos ou privilégios.
Objetivo: De acordo com as Convenções C29 e C105 da OIT, o objetivo deste indicador é assegurar que:
• Não exista trabalho forçado, escravo ou involuntário;
• Não haja dependência de tráfico de seres humanos;
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trituração e o armazenamento de sacos), ou a temperaturas perigosas (como caldeiras e a exposição prolongada ao sol),
e a níveis de ruído ou de vibrações prejudiciais para a sua saúde;
• Trabalho em condições particularmente difíceis, como o trabalho por longas horas ou durante a noite, ou o
trabalho onde a criança fique injustificadamente confinada às dependências do empregador.
Objetivo: O objetivo é garantir que nenhuma criança seja empregada/trabalhe na instalação, de acordo com as
Convenções C138, C182 e C184 da OIT.
Orientação para a implementação:
A operadora deve assegurar que seja respeitado o limite de idade para cada categoria de trabalho, conforme resumido na tabela acima.
Consulte www.ilo.org para obter a relação dos países que ratificaram a Convenção C138 da OIT, com concessões potenciais especiais.
• Isso é aplicável a todas as crianças, incluindo os trabalhadores contratados, trabalhadores migrantes e da agricultura
familiar.
No caso de fazendas de produção familiar e de pequena escala onde crianças trabalhem, a operadora deve assegurar que:
•
•
•
•
•

Apenas as crianças com idade acima da estabelecida pelas convenções trabalhem;
As crianças estejam sob a supervisão de um adulto;
As crianças não realizem qualquer trabalho perigoso;
O trabalho não interfira na educação da criança;
O trabalho não coloque a saúde das crianças em risco.

Em todos os casos, a operadora deve:
• Definir as referências aplicáveis conforme a legislação do país/região ou, na ausência dela, as Convenções da OIT
pertinentes.
*
A operadora deve seguir a regulação ou convenção mais estrita ratificada pelo país.
• Definir, divulgar e fazer cumprir o limite de idade por categoria de trabalho.
A operadora deve:
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• Implementar um sistema de verificação e registro da idade dos trabalhadores;
• Assegurar que as pessoas responsáveis pela contratação estejam cientes de como detectar documentos fraudulentos.
• A prova documental da conformidade pode incluir uma ou mais das seguintes evidências:
* Quaisquer cópias, tais como certidões de nascimento, registros locais religiosos ou de outro tipo, passaporte ou
carteira de identidade. Observe-se que em nenhum caso isso autoriza o produtor a reter os documentos de identidade dos
trabalhadores;
• Documentação de horas de trabalho;
• Contratos assinados por um dos pais ou responsável, quando os trabalhadores forem menores de idade.
Se a usina opera em uma área onde o trabalho infantil é um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de trabalho infantil na área, não incluído no seu escopo da certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
2.1.2 Ausência de trabalho forçado ou obrigatório
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora (incluindo o transporte
da cana), bem como em todas as fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
A Convenção C29 da OIT define trabalho forçado como: todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção
e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente. Nenhum trabalho forçado deve ocorrer, nem para homens nem para
mulheres, independente do status da relação de trabalho (permanente, temporário ou por contrato), e independentemente da idade. O
trabalho forçado pode assumir diferentes formas: trabalho prisional, coerção, escravidão, trabalho forçado e tráfico de seres humanos.
A ameaça de sanção pode assumir diferentes formas: ameaças, violência, retenção de documentos de identidade, confinamento físico
(como prisão), denúncia às autoridades, não pagamento de salário, ou perda de direitos ou privilégios.
Objetivo: De acordo com as Convenções C29 e C105 da OIT, o objetivo deste indicador é assegurar que:
• Não exista trabalho forçado, escravo ou involuntário;
• Não haja dependência de tráfico de seres humanos;
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• Não exista ameaça de sanção (como depósitos de dinheiro ou carteira de identidade, no início da relação de
trabalho);
• Os funcionários sejam livres para sair a qualquer momento mediante aviso com antecedência razoável;
• Os funcionários são livres para sair no final de seu turno.
Orientação para a implementação:
A operadora deve realizar uma análise das práticas existentes a ser complementada com entrevistas.
A operadora deve:
• Verificar as leis do país/região em relação a esta questão.
• Assegurar que:
* A relação de trabalho seja inteiramente voluntária;
* Os funcionários sejam livres para sair;
* Os trabalhadores “possam circular livremente”;
* Não haja retenção de documentos de identificação;
* Não haja a exigência de depósitos;
* O trabalho prisional não seja utilizado;
* O propósito de quaisquer seguranças destacados seja garantir a segurança normal, e não controlar a força de
trabalho.
A operadora deve consultar o Manual da OIT para Empregadores e Empresas 1, que define os diferentes métodos de avaliação a serem
utilizados para identificar o trabalho forçado ou obrigatório:

(1). Combate ao trabalho
forçado: manual para
empregadores e empresas
(http://www.oitbrasil.org.br/
content/combate-ao-trabalhoado-manual-para-empregadorese-empresas)
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• Uma análise da documentação pertinente da empresa e dos trabalhadores;
• Uma inspeção do local de trabalho e instalações relacionadas (por exemplo, os dormitórios);
• Entrevistas com os trabalhadores e seus representantes, dentro e fora do local de trabalho;
• Entrevistas com diferentes representantes da administração.
A lista de exemplos a seguir não é exaustiva, e nem todos os itens são obrigatórios.
• A usina ou a sua cadeia de fornecimento está presente em qualquer lista negra do governo (por exemplo, lista negra
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de empresas na definição da OIT e de metodologia objetiva)?;
• Examinar as práticas empregadas pela operadora, ou por agências contratadas por ela, que podem demonstrar
ausência de coerção de trabalhadores:
* O trabalhador pode entrar na relação de trabalho sem ameaça de sanção;
* A relação de trabalho pode ser rescindida livremente:
◊

Os documentos de identidade originais dos trabalhadores não são retidos;

◊

Sanções financeiras não são impostas aos trabalhadores na rescisão;

◊
Os salários são pagos em dia e não interrompidos.
* Os trabalhadores não são ameaçados com violência, assédio ou intimidação;
* O pessoal de segurança não permanece armado, em nenhum alojamento dos trabalhadores;
* Não há coerção financeira dos trabalhadores, como:
◊

Depósitos realizados pelos trabalhadores na contratação;

◊

Taxa de recrutamento, a menos que permitido pela legislação nacional;

◊
Empréstimos injustos a trabalhadores ou crédito pelo qual os trabalhadores comprometem seu
trabalho para pagar;
◊
Esquemas de compras desleais (por exemplo, o caso da mercearia no local de alojamento, sem preço
razoável, ou uma forma de pagar pelos produtos, entre outros) que são geridos direta ou indiretamente pelo
empregador e que podem privar os trabalhadores de sua liberdade financeira;
◊

Atrasos no pagamento de salários de tal forma que se acumulam salários em atraso;

◊

Fraude no cálculo e pagamento de salários, incluindo deduções salariais injustas;

◊

Pagamento de salário na forma de vouchers, cupons ou notas promissórias;

◊
Pagamento “em espécie”, na forma de bens ou serviços que criam uma dependência do empregador,
incluindo a falta de pagamento total de salário “em espécie”, sem dinheiro, a menos que autorizado pela
legislação nacional, regulamentação ou acordo coletivo.
• Avaliar o grupo de trabalhadores potencialmente vulnerável que pode ser submetido a trabalho forçado ou
Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 29 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

• Não exista ameaça de sanção (como depósitos de dinheiro ou carteira de identidade, no início da relação de
trabalho);
• Os funcionários sejam livres para sair a qualquer momento mediante aviso com antecedência razoável;
• Os funcionários são livres para sair no final de seu turno.
Orientação para a implementação:
A operadora deve realizar uma análise das práticas existentes a ser complementada com entrevistas.
A operadora deve:
• Verificar as leis do país/região em relação a esta questão.
• Assegurar que:
* A relação de trabalho seja inteiramente voluntária;
* Os funcionários sejam livres para sair;
* Os trabalhadores “possam circular livremente”;
* Não haja retenção de documentos de identificação;
* Não haja a exigência de depósitos;
* O trabalho prisional não seja utilizado;
* O propósito de quaisquer seguranças destacados seja garantir a segurança normal, e não controlar a força de
trabalho.
A operadora deve consultar o Manual da OIT para Empregadores e Empresas 1, que define os diferentes métodos de avaliação a serem
utilizados para identificar o trabalho forçado ou obrigatório:

(1). Combate ao trabalho
forçado: manual para
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• Uma análise da documentação pertinente da empresa e dos trabalhadores;
• Uma inspeção do local de trabalho e instalações relacionadas (por exemplo, os dormitórios);
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de empresas na definição da OIT e de metodologia objetiva)?;
• Examinar as práticas empregadas pela operadora, ou por agências contratadas por ela, que podem demonstrar
ausência de coerção de trabalhadores:
* O trabalhador pode entrar na relação de trabalho sem ameaça de sanção;
* A relação de trabalho pode ser rescindida livremente:
◊

Os documentos de identidade originais dos trabalhadores não são retidos;

◊

Sanções financeiras não são impostas aos trabalhadores na rescisão;

◊
Os salários são pagos em dia e não interrompidos.
* Os trabalhadores não são ameaçados com violência, assédio ou intimidação;
* O pessoal de segurança não permanece armado, em nenhum alojamento dos trabalhadores;
* Não há coerção financeira dos trabalhadores, como:
◊

Depósitos realizados pelos trabalhadores na contratação;

◊

Taxa de recrutamento, a menos que permitido pela legislação nacional;

◊
Empréstimos injustos a trabalhadores ou crédito pelo qual os trabalhadores comprometem seu
trabalho para pagar;
◊
Esquemas de compras desleais (por exemplo, o caso da mercearia no local de alojamento, sem preço
razoável, ou uma forma de pagar pelos produtos, entre outros) que são geridos direta ou indiretamente pelo
empregador e que podem privar os trabalhadores de sua liberdade financeira;
◊

Atrasos no pagamento de salários de tal forma que se acumulam salários em atraso;

◊

Fraude no cálculo e pagamento de salários, incluindo deduções salariais injustas;

◊

Pagamento de salário na forma de vouchers, cupons ou notas promissórias;

◊
Pagamento “em espécie”, na forma de bens ou serviços que criam uma dependência do empregador,
incluindo a falta de pagamento total de salário “em espécie”, sem dinheiro, a menos que autorizado pela
legislação nacional, regulamentação ou acordo coletivo.
• Avaliar o grupo de trabalhadores potencialmente vulnerável que pode ser submetido a trabalho forçado ou
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obrigatório;
• Examinar toda a documentação de queixas ou reclamações contra a administração, colegas de trabalho e pessoal de
segurança;
• Formular políticas e procedimentos para medidas disciplinares, e garantir que existam políticas que favoreçam a
interposição de recursos e que as reclamações sejam ouvidas;
• Implementar programa de treinamento para os trabalhadores sobre questões de direitos humanos e como usar a
interposição de recursos e os procedimentos de reclamações, sempre que for necessário;
• Formular a documentação da empresa relativa às medidas disciplinares e sanções, para garantir que a empresa não
imponha trabalho, como um meio de disciplinar os trabalhadores;
• Assegurar que as práticas de horas extras estejam de acordo com a legislação nacional e os acordos coletivos, e que
não sejam feitas sob ameaça de demissão ou sanção econômica;
• Certificar-se de que os trabalhadores sejam livres para se locomover, e que o papel dos agentes de segurança esteja
limitado à segurança;
• Verificar se os trabalhadores migrantes são tratados de forma justa, independentemente de sua condição legal.
Se a usina opera em uma área onde o trabalho forçado é um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de trabalho forçado na área, não incluído no seu escopo de certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
A verificação deve usar uma combinação desses métodos. Quando as entrevistas forem utilizadas, elas devem incluir homens e
mulheres, trabalhadores jovens e idosos, trabalhadores com diferentes funções e tipos de contrato (como permanente, sazonal e de
migrantes), e as partes interessadas pertinentes, por exemplo, igrejas, ONGs, etc. Quaisquer informações obtidas nas entrevistas
devem permanecer anônimas. Orientações para a realização de entrevistas são fornecidas no documento da OIT Combate ao trabalho
forçado: manual para empregadores e empresas, Capítulo 4 (1).
(1) Manual para empregadores
e empresas, combate ao
trabalho forçado:
http://www.ilo.org/sapfl/
Informationresources/
ILOPublications/
WCMS_101171/lang--en/
index.htm
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Na Convenção C111 da OIT o termo discriminação inclui:
(a) Toda distinção, exclusão ou preferência, fundada na raça, cor, gênero, religião, opinião política, ascendência nacional
ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento na relação de
trabalho ou profissão;
(b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades
ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser determinada após consulta a organizações
representativas de empregadores e de trabalhadores, caso existiam, e outros organismos adequados.
A discriminação pode assumir a forma de demissão, transferência, realocação, rebaixamento, negação da remuneração, benefícios
sociais e/ou formação profissional, entre outras.
Objetivo: O objetivo do indicador é assegurar que:
◊

Os trabalhadores sejam tratados de forma igual em todos os assuntos;

◊
Todos os trabalhadores tenham oportunidades iguais na relação de trabalho, incluindo acesso à
formação profissional e às diferentes profissões e aos termos e condições do emprego;
◊
Existam sistemas adequados em vigor para garantir que nenhuma forma de discriminação ocorra tanto
durante o recrutamento como na relação de trabalho.
Orientação para a implementação:
Um cuidado especial deve ser tomado no tratamento de grupos vulneráveis, sujeitos à discriminação (como trabalhadoras,
trabalhadores migrantes e trabalhadores por contrato, e as minorias étnicas ou sociais), representantes sindicais, sindicalistas ou
trabalhadores não sindicalizados. A operadora deve:
✓✓ Ter uma política de não-discriminação que seja comunicada aos trabalhadores e implementada;
✓✓ Assegurar a igualdade de remuneração para trabalho de igual valor;
✓✓ Anunciar e contratar pessoal de forma não discriminatória (por exemplo, testes médicos para a gravidez ou HIV);
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obrigatório;
• Examinar toda a documentação de queixas ou reclamações contra a administração, colegas de trabalho e pessoal de
segurança;
• Formular políticas e procedimentos para medidas disciplinares, e garantir que existam políticas que favoreçam a
interposição de recursos e que as reclamações sejam ouvidas;
• Implementar programa de treinamento para os trabalhadores sobre questões de direitos humanos e como usar a
interposição de recursos e os procedimentos de reclamações, sempre que for necessário;
• Formular a documentação da empresa relativa às medidas disciplinares e sanções, para garantir que a empresa não
imponha trabalho, como um meio de disciplinar os trabalhadores;
• Assegurar que as práticas de horas extras estejam de acordo com a legislação nacional e os acordos coletivos, e que
não sejam feitas sob ameaça de demissão ou sanção econômica;
• Certificar-se de que os trabalhadores sejam livres para se locomover, e que o papel dos agentes de segurança esteja
limitado à segurança;
• Verificar se os trabalhadores migrantes são tratados de forma justa, independentemente de sua condição legal.
Se a usina opera em uma área onde o trabalho forçado é um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de trabalho forçado na área, não incluído no seu escopo de certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
A verificação deve usar uma combinação desses métodos. Quando as entrevistas forem utilizadas, elas devem incluir homens e
mulheres, trabalhadores jovens e idosos, trabalhadores com diferentes funções e tipos de contrato (como permanente, sazonal e de
migrantes), e as partes interessadas pertinentes, por exemplo, igrejas, ONGs, etc. Quaisquer informações obtidas nas entrevistas
devem permanecer anônimas. Orientações para a realização de entrevistas são fornecidas no documento da OIT Combate ao trabalho
forçado: manual para empregadores e empresas, Capítulo 4 (1).
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e empresas, combate ao
trabalho forçado:
http://www.ilo.org/sapfl/
Informationresources/
ILOPublications/
WCMS_101171/lang--en/
index.htm
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2.1.3 Ausência de discriminação
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como em todas as
fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
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Na Convenção C111 da OIT o termo discriminação inclui:
(a) Toda distinção, exclusão ou preferência, fundada na raça, cor, gênero, religião, opinião política, ascendência nacional
ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento na relação de
trabalho ou profissão;
(b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades
ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser determinada após consulta a organizações
representativas de empregadores e de trabalhadores, caso existiam, e outros organismos adequados.
A discriminação pode assumir a forma de demissão, transferência, realocação, rebaixamento, negação da remuneração, benefícios
sociais e/ou formação profissional, entre outras.
Objetivo: O objetivo do indicador é assegurar que:
◊

Os trabalhadores sejam tratados de forma igual em todos os assuntos;

◊
Todos os trabalhadores tenham oportunidades iguais na relação de trabalho, incluindo acesso à
formação profissional e às diferentes profissões e aos termos e condições do emprego;
◊
Existam sistemas adequados em vigor para garantir que nenhuma forma de discriminação ocorra tanto
durante o recrutamento como na relação de trabalho.
Orientação para a implementação:
Um cuidado especial deve ser tomado no tratamento de grupos vulneráveis, sujeitos à discriminação (como trabalhadoras,
trabalhadores migrantes e trabalhadores por contrato, e as minorias étnicas ou sociais), representantes sindicais, sindicalistas ou
trabalhadores não sindicalizados. A operadora deve:
✓✓ Ter uma política de não-discriminação que seja comunicada aos trabalhadores e implementada;
✓✓ Assegurar a igualdade de remuneração para trabalho de igual valor;
✓✓ Anunciar e contratar pessoal de forma não discriminatória (por exemplo, testes médicos para a gravidez ou HIV);
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✓✓ Não fazer discriminação na promoção, remuneração e ao prover treinamento;

7 ANEXOS

✓✓ Respeitar os feriados religiosos;
✓✓ Tratar as reclamações de forma igual e não utilizar as reclamações levantadas como um meio de discriminação;
✓✓ Garantir que qualquer segregação de trabalhadores seja devida a normas culturais aceitas e que a igualdade de
oportunidades ainda seja aplicada em todos os grupos;
✓✓ Incentivar a formação de grupo de trabalhadores destinado a representar e coletar opiniões de grupos sub-representados
(como um comitê de mulheres).
Se a usina operar em uma área onde a discriminação é um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de discriminação na área, não incluído no seu escopo de certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
2.1.4 Respeito ao direito de todos os trabalhadores de formar e aderir a sindicatos e/ou de
realizar negociações coletivas.
PRINCIPAL INDICADOR

A operadora deve:
✓✓ Deixar clara a sua posição sobre sindicatos ou associações de trabalhadores, de acordo com a legislação nacional.
Informações sobre a situação legal dos sindicatos podem ser encontradas no site da Confederação Internacional de Sindicatos
Livres (http://survey.ituc-csi.org);
✓✓ Ter uma abordagem aberta à liberdade de associação, incluindo uma política de apoio à implementação de um sindicato
ativo ou uma comissão efetiva de trabalhadores;
✓✓ Assegurar que os trabalhadores tenham liberdade para formar um sindicato (sujeito à legislação nacional);
✓✓ Garantir que os trabalhadores tenham liberdade para aderir ou não (de acordo com a legislação nacional) como queiram,
especialmente se a operadora tiver optado por sindicatos específicos;

Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como em todas as
fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.

✓✓ Garantir que os trabalhadores que optarem por não aderir a um sindicato, possam fornecer o seu feedback à gerência
através de tantas maneiras quanto forem possíveis, por exemplo, através de uma comissão de trabalhadores, caixa de sugestões,
pesquisa de trabalhadores, grupos de foco, linha confidencial (ouvidoria), entre outras;

As Convenções C98 e C87 da OIT formam a base para este indicador. Os trabalhadores devem ter a liberdade de escolher como
querem se organizar; de expressar seus problemas e de negociar coletivamente as soluções.

✓✓ Garantir que, se os trabalhadores decidirem não aderir a um sindicato, de acordo com a legislação nacional, não haja
discriminação contra eles;

Objetivo: O objetivo deste indicador é assegurar:

✓✓ Certificar-se de que os trabalhadores tenham liberdade para deixar um sindicato (de acordo com a lei nacional);

✓✓ Que seja reconhecido o direito dos trabalhadores de aderir livremente a uma associação de trabalhadores;
✓✓ Que não haja discriminação antissindical;
✓✓ Que os funcionários das organizações sindicais/representantes dos trabalhadores sejam escolhidos corretamente e exerçam
as suas funções em benefício dos trabalhadores, sem a influência indevida do empregador ou de organizações de empregadores.
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✓✓ Garantir que os trabalhadores sejam informados, no início de sua relação de trabalho, sobre como aderir a um sindicato;
✓✓ Não restringir o âmbito de atividade dos sindicatos a menos que especificado pela legislação;
✓✓ Respeitar o direito de negociação coletiva, se permitido por lei;
✓✓ Implementar um mecanismo efetivo para fazer com que as reivindicações dos trabalhadores sejam conhecidas pela
administração, em lugares onde o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva seja restrito por lei. Por exemplo, a
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✓✓ Respeitar os feriados religiosos;
✓✓ Tratar as reclamações de forma igual e não utilizar as reclamações levantadas como um meio de discriminação;
✓✓ Garantir que qualquer segregação de trabalhadores seja devida a normas culturais aceitas e que a igualdade de
oportunidades ainda seja aplicada em todos os grupos;
✓✓ Incentivar a formação de grupo de trabalhadores destinado a representar e coletar opiniões de grupos sub-representados
(como um comitê de mulheres).
Se a usina operar em uma área onde a discriminação é um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de discriminação na área, não incluído no seu escopo de certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
2.1.4 Respeito ao direito de todos os trabalhadores de formar e aderir a sindicatos e/ou de
realizar negociações coletivas.
PRINCIPAL INDICADOR

A operadora deve:
✓✓ Deixar clara a sua posição sobre sindicatos ou associações de trabalhadores, de acordo com a legislação nacional.
Informações sobre a situação legal dos sindicatos podem ser encontradas no site da Confederação Internacional de Sindicatos
Livres (http://survey.ituc-csi.org);
✓✓ Ter uma abordagem aberta à liberdade de associação, incluindo uma política de apoio à implementação de um sindicato
ativo ou uma comissão efetiva de trabalhadores;
✓✓ Assegurar que os trabalhadores tenham liberdade para formar um sindicato (sujeito à legislação nacional);
✓✓ Garantir que os trabalhadores tenham liberdade para aderir ou não (de acordo com a legislação nacional) como queiram,
especialmente se a operadora tiver optado por sindicatos específicos;

Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como em todas as
fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.

✓✓ Garantir que os trabalhadores que optarem por não aderir a um sindicato, possam fornecer o seu feedback à gerência
através de tantas maneiras quanto forem possíveis, por exemplo, através de uma comissão de trabalhadores, caixa de sugestões,
pesquisa de trabalhadores, grupos de foco, linha confidencial (ouvidoria), entre outras;

As Convenções C98 e C87 da OIT formam a base para este indicador. Os trabalhadores devem ter a liberdade de escolher como
querem se organizar; de expressar seus problemas e de negociar coletivamente as soluções.

✓✓ Garantir que, se os trabalhadores decidirem não aderir a um sindicato, de acordo com a legislação nacional, não haja
discriminação contra eles;

Objetivo: O objetivo deste indicador é assegurar:

✓✓ Certificar-se de que os trabalhadores tenham liberdade para deixar um sindicato (de acordo com a lei nacional);

✓✓ Que seja reconhecido o direito dos trabalhadores de aderir livremente a uma associação de trabalhadores;
✓✓ Que não haja discriminação antissindical;
✓✓ Que os funcionários das organizações sindicais/representantes dos trabalhadores sejam escolhidos corretamente e exerçam
as suas funções em benefício dos trabalhadores, sem a influência indevida do empregador ou de organizações de empregadores.
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✓✓ Respeitar o direito de negociação coletiva, se permitido por lei;
✓✓ Implementar um mecanismo efetivo para fazer com que as reivindicações dos trabalhadores sejam conhecidas pela
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operadora pode patrocinar a existência de assembleias de trabalhadores, caixa de sugestões, pesquisa de trabalhadores, grupos
focais ou linhas confidenciais (ouvidoria);
✓✓ Assegurar que os representantes dos trabalhadores sejam voluntários e corretamente escolhidos, que atas das reuniões
sejam disponibilizadas em uma linguagem apropriada, e que haja evidências de ações da administração sendo executadas após o
levantamento de problemas;
✓✓ Garantir que os sindicatos ou trabalhadores das comissões de trabalhadores sejam livremente e democraticamente eleitos,
sem influência indevida (incluindo financeira) do empregador, ou de organizações de empregadores, e que eles representem
toda a força de trabalho e que tenham o tempo necessário para desempenhar as suas funções, sem penalidade financeira e sem
ser discriminados.
Na situação em que o local de trabalho seja muito pequeno (para menos de 30 pessoas) e não possa haver uma comissão, a operadora
deve assegurar o acesso à gerência e a efetividade do sistema implementado. A operadora deve também permitir que os trabalhadores
(trabalhadores das usinas, fazendas, empresas terceirizadas) possam aderir a sindicatos externos.
Se a usina operar em uma área onde os direitos sindicais são um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de direito sindical na área, não incluído no seu escopo de certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.

Critério 2.2 Proporcionar

um ambiente de trabalho seguro e saudável nas

operações

2.2.1 Frequência de acidentes com afastamento
Comentários: Este indicador diz respeito a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como em
todas as fazendas fornecedoras de cana para a usina, independentemente da situação contratual delas.
(Outubro de 1998)
(http://www.ilo.org/
public/portugue/bureau/
stat/res/accinj.htm):

Um acidente com afastamento é definido como aquele em que o trabalhador se lesiona no trabalho e falta em seu próximo turno
devido à lesão.
A definição de acidente é fornecida pela OIT no documento “Resolução sobre as estatísticas das lesões profissionais: devidas a
acidentes de trabalho”, adotada pela Décima Sexta Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho.
Um acidente de trabalho é uma ocorrência inesperada e não planejada, incluindo atos de violência, resultantes de ou em conexão com
o trabalho, que resulte em um ou mais trabalhadores incorrendo em ferimentos corporais, doença ou morte. Incluído em acidentes de
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trabalho estão as viagens, o transporte ou acidentes de trânsito em estradas nas quais os trabalhadores são feridos e que resultem de ou
no caminho do trabalho, isto é, enquanto envolvidos na atividade econômica, ou no trabalho ou cuidando do negócio do empregador.
Lesão ocupacional: qualquer dano pessoal, doença ou morte resultante de um acidente de trabalho; uma lesão ocupacional é, portanto,
distinta de uma doença ocupacional, que é uma doença contraída em consequência de uma exposição durante um período de tempo a
fatores de risco decorrentes da atividade de trabalho.
Somente lesões que fazem com que o trabalhador não possa continuar a realizar suas funções normais no dia seguinte ou no próximo
turno são consideradas.
Objetivo: Mensurar a efetividade dos procedimentos de segurança e operacionais na prevenção de acidentes e ferimentos
em serviço.
Orientação para a implementação:
A Frequência de acidentes com afastamento é o número de casos de lesão ocupacional durante o período de um ano x 1.000.000,
dividido pelo número total de horas trabalhadas pelos trabalhadores durante o período de referência. O ideal é que o denominador
seja o número de horas efetivamente trabalhadas pelos trabalhadores. Se isso não for possível, pode ser calculada multiplicando-se o
número de trabalhadores pelas horas normais de trabalho, tendo em conta o direito a períodos remunerados de ausência do trabalho,
como férias, licença por doença e feriados.
A operadora deve registrar o número de lesões fatais e de quaisquer ações tomadas na sequência de cada uma delas.
2.2.2 Avaliação dos principais riscos à saúde e à segurança e medidas implementadas para a mitigação
dos riscos
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como para todas
as fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
Usar a legislação nacional na definição de riscos e medidas ou, na sua falta, a Recomendação 192 da Convenção C184 da OIT, que
fornece uma orientação para identificar os principais perigos potenciais para avaliação:
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operadora pode patrocinar a existência de assembleias de trabalhadores, caixa de sugestões, pesquisa de trabalhadores, grupos
focais ou linhas confidenciais (ouvidoria);
✓✓ Assegurar que os representantes dos trabalhadores sejam voluntários e corretamente escolhidos, que atas das reuniões
sejam disponibilizadas em uma linguagem apropriada, e que haja evidências de ações da administração sendo executadas após o
levantamento de problemas;
✓✓ Garantir que os sindicatos ou trabalhadores das comissões de trabalhadores sejam livremente e democraticamente eleitos,
sem influência indevida (incluindo financeira) do empregador, ou de organizações de empregadores, e que eles representem
toda a força de trabalho e que tenham o tempo necessário para desempenhar as suas funções, sem penalidade financeira e sem
ser discriminados.
Na situação em que o local de trabalho seja muito pequeno (para menos de 30 pessoas) e não possa haver uma comissão, a operadora
deve assegurar o acesso à gerência e a efetividade do sistema implementado. A operadora deve também permitir que os trabalhadores
(trabalhadores das usinas, fazendas, empresas terceirizadas) possam aderir a sindicatos externos.
Se a usina operar em uma área onde os direitos sindicais são um problema, a operadora deve manter um sistema para relatar qualquer
caso de direito sindical na área, não incluído no seu escopo de certificação. A operadora também deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo, que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.

Critério 2.2 Proporcionar

um ambiente de trabalho seguro e saudável nas

operações

2.2.1 Frequência de acidentes com afastamento
Comentários: Este indicador diz respeito a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como em
todas as fazendas fornecedoras de cana para a usina, independentemente da situação contratual delas.
(Outubro de 1998)
(http://www.ilo.org/
public/portugue/bureau/
stat/res/accinj.htm):

Um acidente com afastamento é definido como aquele em que o trabalhador se lesiona no trabalho e falta em seu próximo turno
devido à lesão.
A definição de acidente é fornecida pela OIT no documento “Resolução sobre as estatísticas das lesões profissionais: devidas a
acidentes de trabalho”, adotada pela Décima Sexta Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho.
Um acidente de trabalho é uma ocorrência inesperada e não planejada, incluindo atos de violência, resultantes de ou em conexão com
o trabalho, que resulte em um ou mais trabalhadores incorrendo em ferimentos corporais, doença ou morte. Incluído em acidentes de
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trabalho estão as viagens, o transporte ou acidentes de trânsito em estradas nas quais os trabalhadores são feridos e que resultem de ou
no caminho do trabalho, isto é, enquanto envolvidos na atividade econômica, ou no trabalho ou cuidando do negócio do empregador.
Lesão ocupacional: qualquer dano pessoal, doença ou morte resultante de um acidente de trabalho; uma lesão ocupacional é, portanto,
distinta de uma doença ocupacional, que é uma doença contraída em consequência de uma exposição durante um período de tempo a
fatores de risco decorrentes da atividade de trabalho.
Somente lesões que fazem com que o trabalhador não possa continuar a realizar suas funções normais no dia seguinte ou no próximo
turno são consideradas.
Objetivo: Mensurar a efetividade dos procedimentos de segurança e operacionais na prevenção de acidentes e ferimentos
em serviço.
Orientação para a implementação:
A Frequência de acidentes com afastamento é o número de casos de lesão ocupacional durante o período de um ano x 1.000.000,
dividido pelo número total de horas trabalhadas pelos trabalhadores durante o período de referência. O ideal é que o denominador
seja o número de horas efetivamente trabalhadas pelos trabalhadores. Se isso não for possível, pode ser calculada multiplicando-se o
número de trabalhadores pelas horas normais de trabalho, tendo em conta o direito a períodos remunerados de ausência do trabalho,
como férias, licença por doença e feriados.
A operadora deve registrar o número de lesões fatais e de quaisquer ações tomadas na sequência de cada uma delas.
2.2.2 Avaliação dos principais riscos à saúde e à segurança e medidas implementadas para a mitigação
dos riscos
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como para todas
as fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
Usar a legislação nacional na definição de riscos e medidas ou, na sua falta, a Recomendação 192 da Convenção C184 da OIT, que
fornece uma orientação para identificar os principais perigos potenciais para avaliação:
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1. Produtos químicos perigosos e resíduos;
2. Agentes biológicos tóxicos, infecciosos ou alérgicos e resíduos;
3. Vapores irritantes ou tóxicos;
4. Poeiras perigosas;
5. Substâncias ou agentes carcinógenos;
6. Ruído e vibração;
7. Temperaturas extremas;
8. Radiação solar ultravioleta;
9. Doenças animais transmissíveis;
10. Contato com animais selvagens ou venenosos;
11. O uso de máquinas e equipamentos;
12. A movimentação manual ou o transporte de cargas;
13. Esforços físicos e mentais intensos ou prolongados, estresse relacionado ao trabalho, e posturas inadequadas no
trabalho;
14. Riscos decorrentes de novas tecnologias; e
15. Fontes de fogo.
Objetivo: O objetivo do indicador é assegurar que a saúde e a segurança dos trabalhadores seja preservada.
Orientação para a implementação:
A operadora deve:
• Identificar os perigos e analisar ou avaliar os riscos associados em termos de saúde e segurança. Isso é aplicável a
todos os tipos de trabalho na instalação da operadora.
* Um risco é definido como a probabilidade de um trabalhador ser prejudicado ou experimentar efeitos adversos
para a saúde, se for exposto a um perigo.
* Risco = probabilidade de exposição x gravidade quando exposto
* Os fatores que influenciam o risco são: o nível de exposição ao perigo, como os trabalhadores estão expostos
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(por exemplo, respirar um vapor, o contato com a pele), e a gravidade dos efeitos nas condições de exposição.
• Definir e implementar medidas para assegurar que os riscos sejam eliminados, prevenidos ou devidamente
mitigados.
O plano deve ser documentado, implementado, mantido e revisado quando necessário, mas pelo menos uma vez por ano.
Para tratar devidamente o risco identificado, a operadora deve considerar as seguintes medidas na ordem de prioridade:
1. Eliminação do risco;
2. Controle do risco na fonte para evitar a ocorrência do risco;
3. Minimização do risco através da concepção de um ambiente de trabalho seguro e da execução de programas de
treinamento; e
4. Se o risco não puder ser eliminado, adotar medidas preventivas (fornecimento e uso de equipamentos de proteção
individual, acesso a primeiros socorros, etc.).
A operadora deve adotar medidas específicas para os trabalhadores jovens, as mulheres grávidas e lactantes e os trabalhadores idosos se
for adequado. A operadora deve assegurar a igualdade de tratamento para os trabalhadores diante de riscos semelhantes.
O escopo da avaliação deve incluir todas as atividades realizadas:
• Nas fazendas e no campo, incluindo, mas não se limitando aos riscos associados com:
* Manuseio e armazenamento de agrotóxicos e fertilizantes,
* Esforço sustentado intenso,
* Manuseio de equipamentos perigosos
• Durante o transporte de cana, incluindo, mas não se limitando aos riscos associados com:
* Duração da viagem
• Na usina, incluindo, mas não se limitando aos riscos associados com:
* Manuseio de produtos químicos,
* Esforço sustentado intenso,
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1. Produtos químicos perigosos e resíduos;
2. Agentes biológicos tóxicos, infecciosos ou alérgicos e resíduos;
3. Vapores irritantes ou tóxicos;
4. Poeiras perigosas;
5. Substâncias ou agentes carcinógenos;
6. Ruído e vibração;
7. Temperaturas extremas;
8. Radiação solar ultravioleta;
9. Doenças animais transmissíveis;
10. Contato com animais selvagens ou venenosos;
11. O uso de máquinas e equipamentos;
12. A movimentação manual ou o transporte de cargas;
13. Esforços físicos e mentais intensos ou prolongados, estresse relacionado ao trabalho, e posturas inadequadas no
trabalho;
14. Riscos decorrentes de novas tecnologias; e
15. Fontes de fogo.
Objetivo: O objetivo do indicador é assegurar que a saúde e a segurança dos trabalhadores seja preservada.
Orientação para a implementação:
A operadora deve:
• Identificar os perigos e analisar ou avaliar os riscos associados em termos de saúde e segurança. Isso é aplicável a
todos os tipos de trabalho na instalação da operadora.
* Um risco é definido como a probabilidade de um trabalhador ser prejudicado ou experimentar efeitos adversos
para a saúde, se for exposto a um perigo.
* Risco = probabilidade de exposição x gravidade quando exposto
* Os fatores que influenciam o risco são: o nível de exposição ao perigo, como os trabalhadores estão expostos
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* Manuseio de máquinas pesadas.
O escopo da avaliação também deverá incluir, se aplicável:
•
•
•
•

Alojamento (segurança no quarto/dormitório, incluindo nº de pessoas por m2);
Instalações sanitárias, incluindo ducha e WC (eletricidade, aparelhagem);
Área útil (equipamentos elétricos, segurança da área de cozinha e/ou da área de armazenamento de alimentos);
Transporte de trabalhadores, quando fornecido pela fazenda ou usina.

7 ANEXOS

considerados adequados por ela;
✓✓ Que o EPI seja adequado para proporcionar uma proteção efetiva contra o risco que pretende proteger e apropriado
ao ambiente de trabalho (por exemplo, se o trabalho é realizado em condições de calor) e em termos de conforto para os
trabalhadores, tamanho do equipamento (por exemplo, tampões para os ouvidos, óculos de proteção, calçados de segurança,
luvas, máscaras, proteção de perna, etc.);
✓✓ Disponibilidade do EPI (por exemplo, verificando o armazenamento dos EPIs) e que os EPIs estejam em boas condições;

2.2.3 Equipamento de proteção individual adequado, fornecido e utilizado por todos os
trabalhadores
Comentário: Este indicador aplica-se a todos os trabalhadores que realizam atividades nas instalações da operadora, bem como em todas as
fazendas incluídas no escopo da certificação, independentemente da situação contratual deles.
O objetivo deste indicador é garantir que:
✓✓ Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) sejam fornecidos e fiquem disponíveis para cada trabalhador quando o uso for
necessário e estejam em boas condições;
✓✓ Os trabalhadores recebam treinamento para que eles saibam usar os EPIs para se proteger;
✓✓ Exista um sistema em vigor que monitore o uso efetivo dos EPIs.
Objetivo: Prevenir lesões através do uso efetivo do EPI.
Orientação para a implementação:
A operadora deve assegurar:
✓✓ Que as responsabilidades tenham sido claramente definidas para a distribuição de EPIs, com a obrigação final de que os
EPIs apropriados, obrigatórios e aprovados, sejam distribuídos gratuitamente aos trabalhadores.

✓✓ Que o EPI seja usado de forma efetiva pelos trabalhadores (por exemplo, a operadora deve realizar a inspeção visual);
✓✓ Que as instruções do rótulo em relação aos equipamentos de proteção para agrotóxicos sejam seguidas;
✓✓ A manutenção dos registros de compra de EPI por produtor;
✓✓ A manutenção dos registros de treinamento dos trabalhadores sobre EPI e sobre perigos específicos de manuseio (por
exemplo, a pulverização);
✓✓ A manutenção dos registros de monitoramento do uso de EPI.
2.2.4 Porcentagem de funcionários que realizaram o treinamento inicial de saúde e segurança e
pelo menos a cada 5 anos.
Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas incluídas no âmbito de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Para garantir o nível adequado de conhecimento e mitigar o risco de lesão, cada novo trabalhador deve ser treinado ao iniciar no
emprego e atualizado, no mínimo, a cada cinco anos.
Objetivo: Garantir que:
✓✓ Os trabalhadores sejam treinados regularmente sobre como devem realizar suas tarefas com riscos mínimos para sua saúde.

✓✓ Se os trabalhadores trouxerem os seus próprios EPIs, a operadora deve dar a sua permissão, caso os EPIs trazidos sejam
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necessário e estejam em boas condições;
✓✓ Os trabalhadores recebam treinamento para que eles saibam usar os EPIs para se proteger;
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Orientação para a implementação:
✓✓ A operadora deve manter registros (incluindo material de treinamento, nome dos instrutores, duração do treinamento, lista
de presença) relacionados ao treinamento de:
* Novos funcionários no início do emprego;
* Todos os funcionários, no mínimo, a cada cinco anos.

✓✓ A operadora deve garantir que todos os novos funcionários recebam instruções básicas sobre saúde e segurança antes do
treinamento formal que antecede o início de suas tarefas.
✓✓ A operadora deve garantir que:
* Os instrutores sejam competentes;
* O treinamento seja adequado especificamente ao nível de seu público-alvo (incluindo idioma), às tarefas
realizadas e aos riscos potenciais do local de trabalho e atividades realizadas;
◊
Por exemplo, os trabalhadores que lidem com agroquímicos devem ser treinados sobre uso adequado
de agroquímicos (seguir as instruções de rótulo e instruções internas), aplicação segura, uso de equipamento
de proteção individual, procedimentos de armazenamento e descarte e manutenção de registros).
* O treinamento inclua capacitação em resposta a emergências;
2.2.5 Todos os trabalhadores presentes no campo e/ou na usina têm acesso à água potável em
quantidade suficiente
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas incluídas no âmbito de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Uma fonte de água potável deve estar acessível a todos os trabalhadores a qualquer momento de seu horário de trabalho. A água deve
ser fornecida em quantidade suficiente durante o horário de trabalho. Essa medida visa a reduzir o risco de desidratação e seus possíveis
riscos à saúde.
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Objetivo: Garantir o acesso à água potável em quantidade suficiente, particularmente em condições de elevadas
temperaturas e umidade.
Orientação para a implementação:
A operadora deve garantir que uma fonte de água potável esteja diretamente acessível sem nenhum custo, a qualquer momento e de
forma ilimitada durante o horário de trabalho. Caso a fonte não seja diretamente acessível aos trabalhadores, devido à organização
prática, água potável deve ser igualmente fornecida sem custo para cada um dos trabalhadores em quantidade suficiente, especialmente
quando trabalharem sob condições de altas temperaturas.
A operadora deve avaliar que quantidade é suficiente segundo as condições locais. Caso a legislação determine um valor, ele pode ser
utilizado como ponto de partida, mas com o reconhecimento de que as condições locais podem exigir quantidades superiores.
A operadora deve garantir que as fontes de água potável sejam protegidas contra derrames químicos/microbiológicos.
A água potável fornecida deve cumprir com os parâmetros microbiológicos, físicos e químicos, bem como outras características
estabelecidas na legislação aplicável do respectivo país. No caso de ausência de tal legislação, os seguintes parâmetros definidos pela
Organização Mundial da Saúde devem ser utilizados como diretriz:
Parâmetro

Valor

Coliformes fecais

Zero

Resíduos de cloro 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

Turvação

Inferior ou igual a 5 NTU
(unidade nefelométrica de turbidez)

A operadora deve implementar um plano de controle para monitorar a qualidade da água potável, o qual deve incluir também o
controle no local de seu consumo.
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Se a usina opera na área onde o acesso à água potável é um problema, a operadora deve dispor de um programa de responsabilidade
social corporativo que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este indicador.

7 ANEXOS

✓✓ Meios de levar com agilidade e segurança pessoas doentes ou feridas a profissionais de saúde;
2.2.6 Todos os trabalhadores presentes em campo e/ou na usina têm acesso a primeiros socorros
e provisão para respostas à emergência
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas incluídas no âmbito de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Objetivos:

✓✓ Transporte para as instalações médicas e de primeiros socorros;
✓✓ A disponibilidade de uma pessoa treinada em primeiros socorros em cada turno e em local adequado; e
✓✓ Que o kit de primeiros socorros esteja acessível e seja mantido atualizado. O conteúdo dos materiais de primeiros socorros
deve atender à legislação nacional. Na falta de tal legislação, o kit deve incluir ao menos estancador de sangue, antisséptico para
limpeza de feridas, ataduras, peças bucais para ressuscitação cardiopulmonar (RCP), pinças, tesouras, esparadrapo, produto
para lavagem dos olhos, desinfetante para as mãos e soro contra picada de cobras.

✓✓ Garantir que os materiais de primeiros socorros estejam disponíveis e que o pessoal dedicado seja treinado em sua utilização
(de acordo com a legislação nacional, quando houver);
✓✓ Garantir que a resposta à emergência esteja disponível para oferecer tratamento adequado a pessoas feridas ou doentes até
que os serviços profissionais de saúde entrem em ação.
Orientação para a implementação:
A operadora deve seguir a legislação nacional no tocante a primeiros socorros para resposta à emergência (caso haja).
A operadora deve garantir que os trabalhadores sejam treinados e cumpram os procedimentos de resposta à emergência.
A operadora deve garantir que os materiais de primeiros socorros e a quantidade de pessoas treinadas sejam:
✓✓ Adequados aos requisitos locais de saúde e segurança;
✓✓ Adequados ao tamanho das instalações e ao local das operações; e
✓✓ Acessíveis a todos os trabalhadores.
A operadora deve fazer previsões para respostas à emergência, o que inclui:
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Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas incluídas no âmbito de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Objetivos:

✓✓ Transporte para as instalações médicas e de primeiros socorros;
✓✓ A disponibilidade de uma pessoa treinada em primeiros socorros em cada turno e em local adequado; e
✓✓ Que o kit de primeiros socorros esteja acessível e seja mantido atualizado. O conteúdo dos materiais de primeiros socorros
deve atender à legislação nacional. Na falta de tal legislação, o kit deve incluir ao menos estancador de sangue, antisséptico para
limpeza de feridas, ataduras, peças bucais para ressuscitação cardiopulmonar (RCP), pinças, tesouras, esparadrapo, produto
para lavagem dos olhos, desinfetante para as mãos e soro contra picada de cobras.

✓✓ Garantir que os materiais de primeiros socorros estejam disponíveis e que o pessoal dedicado seja treinado em sua utilização
(de acordo com a legislação nacional, quando houver);
✓✓ Garantir que a resposta à emergência esteja disponível para oferecer tratamento adequado a pessoas feridas ou doentes até
que os serviços profissionais de saúde entrem em ação.
Orientação para a implementação:
A operadora deve seguir a legislação nacional no tocante a primeiros socorros para resposta à emergência (caso haja).
A operadora deve garantir que os trabalhadores sejam treinados e cumpram os procedimentos de resposta à emergência.
A operadora deve garantir que os materiais de primeiros socorros e a quantidade de pessoas treinadas sejam:
✓✓ Adequados aos requisitos locais de saúde e segurança;
✓✓ Adequados ao tamanho das instalações e ao local das operações; e
✓✓ Acessíveis a todos os trabalhadores.
A operadora deve fazer previsões para respostas à emergência, o que inclui:
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2.2.7 Percentual de horas de trabalho perdidas em relação às horas totais trabalhadas
Comentário: aplica-se somente à usina. As horas totais significam as horas de trabalho dos funcionários da usina. As horas do contratante
estão excluídas deste indicador.
Objetivo: medir a satisfação do funcionário com suas condições de trabalho.
Orientação para a implementação:
A operadora deve manter registro das horas de trabalho perdidas por ausência, também referidas como “faltas”. Isso inclui todas as
causas não planejadas ou ausências não justificadas (de acordo com as políticas da empresa), as quais incluem, sem se limitar a:
• Greves;
• Ausência não justificada por doença; e
• Absentismo, etc.

A operadora deve registrar o número de horas trabalhadas durante o período de referência. De maneira ideal, o denominador deve ser
o número de horas realmente trabalhadas pelos funcionários no grupo de referência. Caso isso não seja possível, o indicador pode ser
calculado multiplicando-se o número de trabalhadores pelas horas normais de trabalho, levando em consideração os direitos a períodos
de ausências remuneradas ao trabalho, tais como férias remuneradas, licenças remuneradas por motivo de saúde e feriados.
Este indicador não é afetado por nenhum tempo de inatividade na usina; ele se refere somente às horas de trabalho dos funcionários.
migrantes, sazonais e outros contratos de

2.3.1 Taxa de menor nível de salário incluindo benefícios, em relação ao salário e benefícios
mínimos exigidos por lei
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O salário mínimo é aquele fixado legalmente e, em caso de sua ausência, usando-se a Convenção C131 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) como referência, serve como base para a definição. Em alguns casos, o salário mínimo é definido por região, estado
ou por organizações profissionais, e pode ser específico para alguns cargos.
A base de referência deve ser o salário mínimo baseado nas horas normais de trabalho.

✓✓ Descontos salariais como medida disciplinar não são permitidos.

Mesmo que a operadora substitua um funcionário ausente, a operadora da usina deve, ainda assim, contar essa ausência. Dependendo
das políticas da operadora, as faltas causadas por condições meteorológicas (por exemplo, chuva) podem ser incluídas neste indicador.

PRINCIPAL INDICADOR

Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas que façam parte do escopo de certificação, independentemente de seu estado contratual.

Objetivo: garantir que os salários e benefícios pagos aos trabalhadores atendam às normas legais mínimas do país.

Isso não inclui ausências planejadas como férias e licenças legais, como aquelas relacionadas com maternidade ou treinamento.

Critério 2.3 Pagar aos funcionários (incluindo
trabalho) ao menos o salário mínimo nacional

7 ANEXOS

✓✓ Descontos salariais não previstos por lei nacional são permitidos somente com permissão expressa do trabalhador afetado.
Orientação para a implementação:
Como especificado na Convenção C95 da OIT e no Artigo 24º ao 35º da C110 da OTI:
✓✓ A operadora não deve incluir como benefícios serviços essenciais fornecidos aos funcionários no desempenho de seus
serviços (por exemplo, equipamentos de proteção, ferramentas ou exames médicos especiais), tampouco descontar seu custo
nos salários pagos aos trabalhadores;
✓✓ A operadora deve garantir que os trabalhadores pagos por quantidade produzida recebam o salário mínimo exigido
somente se trabalharem a quantidade normal de horas legais de trabalho;
✓✓ A operadora deve fornecer aos trabalhadores, incluídos aqueles pagos por quantidade produzida, contracheques para cada
pagamento;
• Os contracheques devem fornecer informações adequadas a respeito da forma de cálculo do salário, bem como
identificar o montante e a razão de quaisquer descontos no pagamento.
✓✓ A operadora deve garantir que os trabalhadores compreendam a composição de seus salários, incluindo o cálculo de horas
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2.2.7 Percentual de horas de trabalho perdidas em relação às horas totais trabalhadas
Comentário: aplica-se somente à usina. As horas totais significam as horas de trabalho dos funcionários da usina. As horas do contratante
estão excluídas deste indicador.
Objetivo: medir a satisfação do funcionário com suas condições de trabalho.
Orientação para a implementação:
A operadora deve manter registro das horas de trabalho perdidas por ausência, também referidas como “faltas”. Isso inclui todas as
causas não planejadas ou ausências não justificadas (de acordo com as políticas da empresa), as quais incluem, sem se limitar a:
• Greves;
• Ausência não justificada por doença; e
• Absentismo, etc.

A operadora deve registrar o número de horas trabalhadas durante o período de referência. De maneira ideal, o denominador deve ser
o número de horas realmente trabalhadas pelos funcionários no grupo de referência. Caso isso não seja possível, o indicador pode ser
calculado multiplicando-se o número de trabalhadores pelas horas normais de trabalho, levando em consideração os direitos a períodos
de ausências remuneradas ao trabalho, tais como férias remuneradas, licenças remuneradas por motivo de saúde e feriados.
Este indicador não é afetado por nenhum tempo de inatividade na usina; ele se refere somente às horas de trabalho dos funcionários.
migrantes, sazonais e outros contratos de

2.3.1 Taxa de menor nível de salário incluindo benefícios, em relação ao salário e benefícios
mínimos exigidos por lei
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O salário mínimo é aquele fixado legalmente e, em caso de sua ausência, usando-se a Convenção C131 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) como referência, serve como base para a definição. Em alguns casos, o salário mínimo é definido por região, estado
ou por organizações profissionais, e pode ser específico para alguns cargos.
A base de referência deve ser o salário mínimo baseado nas horas normais de trabalho.

✓✓ Descontos salariais como medida disciplinar não são permitidos.

Mesmo que a operadora substitua um funcionário ausente, a operadora da usina deve, ainda assim, contar essa ausência. Dependendo
das políticas da operadora, as faltas causadas por condições meteorológicas (por exemplo, chuva) podem ser incluídas neste indicador.

PRINCIPAL INDICADOR

Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas que façam parte do escopo de certificação, independentemente de seu estado contratual.

Objetivo: garantir que os salários e benefícios pagos aos trabalhadores atendam às normas legais mínimas do país.

Isso não inclui ausências planejadas como férias e licenças legais, como aquelas relacionadas com maternidade ou treinamento.

Critério 2.3 Pagar aos funcionários (incluindo
trabalho) ao menos o salário mínimo nacional

7 ANEXOS

✓✓ Descontos salariais não previstos por lei nacional são permitidos somente com permissão expressa do trabalhador afetado.
Orientação para a implementação:
Como especificado na Convenção C95 da OIT e no Artigo 24º ao 35º da C110 da OTI:
✓✓ A operadora não deve incluir como benefícios serviços essenciais fornecidos aos funcionários no desempenho de seus
serviços (por exemplo, equipamentos de proteção, ferramentas ou exames médicos especiais), tampouco descontar seu custo
nos salários pagos aos trabalhadores;
✓✓ A operadora deve garantir que os trabalhadores pagos por quantidade produzida recebam o salário mínimo exigido
somente se trabalharem a quantidade normal de horas legais de trabalho;
✓✓ A operadora deve fornecer aos trabalhadores, incluídos aqueles pagos por quantidade produzida, contracheques para cada
pagamento;
• Os contracheques devem fornecer informações adequadas a respeito da forma de cálculo do salário, bem como
identificar o montante e a razão de quaisquer descontos no pagamento.
✓✓ A operadora deve garantir que os trabalhadores compreendam a composição de seus salários, incluindo o cálculo de horas
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extraordinárias e possíveis descontos;
✓✓ A operadora deve pagar salários em dia (no mínimo, mensalmente) e não os interromper de tal modo que acumulem em
atraso e tenham um efeito de obrigar os trabalhadores ao exercício do emprego;

7 ANEXOS

oportunidade de atingimento e manutenção de um nível elevado de emprego.”

✓✓ A operadora não deve aplicar nenhum desconto injusto e não resultante de acordos;
✓✓ Caso a operadora realize pagamentos “em espécie” na forma de bens, serviços ou vestuário, isso deve ser autorizado
por legislação ou regulamento nacionais ou por acordo coletivo, e tal prática não deve criar uma dependência para com o
empregador;
*A
 operadora não deve pagar o salário integralmente “em espécie”, e não deve pagar salários na forma de notas
promissórias, vales ou cupons;
* Não há descontos em folha de pagamento devido a medidas disciplinares, tampouco por honorários de
corretor de emprego;
* Caso seja fornecido alojamento e o aluguel seja descontado dos salários, o desconto não deve ser superior a
taxas de mercado;
* Caso seja fornecida alimentação e descontos respectivos permitidos por lei, os preços praticados pelo desconto
relativos à alimentação não devem ser superiores aos preços de alimentação praticados no mercado;
✓✓ Com base na Convenção 100 da OIT, a operadora deve garantir igual tratamento e igual remuneração a todos os
trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, de trabalho contratado e aqueles pagos por quantidade produzida,
independentemente de gênero e origem étnica ou social.
Na ausência de um salário mínimo nacional, a operadora deve determinar um salário mínimo de acordo com a Convenção 131 da
OIT, artigo 3º, levando-se em consideração os contratos da indústria/setor e/ou práticas habituais:
“Os elementos a serem levados em consideração na determinação do nível salarial mínimo devem, na medida do possível e do
adequado em relação às práticas e condições nacionais, incluir:
• a) as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias, considerando o nível geral de salários praticados no país, o
custo de vida, os benefícios de seguridade social e os padrões de vida relativos a outros grupos sociais;
• b) fatores econômicos, incluindo os requisitos de desenvolvimento econômico, os níveis de produtividade e a
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Caso a usina opere em uma área onde o pagamento do salário mínimo seja um problema, a operadora deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
indicador.
2.3.2 Máximo de horas efetivamente trabalhadas
Comentário: Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as
fazendas incluídas no âmbito de certificação, independentemente de seu estado contratual.
“Hora normal” significa o período durante o qual as pessoas empregadas estão à disposição do empregador; isso não inclui os períodos
de descanso em que as pessoas empregadas não estejam à disposição do empregador.
“Hora extraordinária” significa o tempo trabalhado além das horas normais, conforme definido por legislação nacional. A hora
extraordinária deve ser voluntária.
Se não houver nenhuma exigência legal que enquadre a quantidade máxima de horas trabalhadas, a quantidade total de horas de
trabalho não deve exceder 60 horas semanais.
Objetivo: preservar a saúde dos trabalhadores por meio da limitação da quantidade total de horas trabalhadas.

Orientação para a implementação:
Para cada trabalhador, a operadora deve garantir que a quantidade total de horas trabalhadas não ultrapasse o nível estabelecido por
legislação ou regulamento.
A operadora deve manter registro e controle do número de horas trabalhadas por todos os trabalhadores.
Caso a legislação local não inclua uma quantidade máxima de horas a serem trabalhadas ou não especifique condições para o
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atraso e tenham um efeito de obrigar os trabalhadores ao exercício do emprego;

7 ANEXOS

oportunidade de atingimento e manutenção de um nível elevado de emprego.”

✓✓ A operadora não deve aplicar nenhum desconto injusto e não resultante de acordos;
✓✓ Caso a operadora realize pagamentos “em espécie” na forma de bens, serviços ou vestuário, isso deve ser autorizado
por legislação ou regulamento nacionais ou por acordo coletivo, e tal prática não deve criar uma dependência para com o
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 operadora não deve pagar o salário integralmente “em espécie”, e não deve pagar salários na forma de notas
promissórias, vales ou cupons;
* Não há descontos em folha de pagamento devido a medidas disciplinares, tampouco por honorários de
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* Caso seja fornecido alojamento e o aluguel seja descontado dos salários, o desconto não deve ser superior a
taxas de mercado;
* Caso seja fornecida alimentação e descontos respectivos permitidos por lei, os preços praticados pelo desconto
relativos à alimentação não devem ser superiores aos preços de alimentação praticados no mercado;
✓✓ Com base na Convenção 100 da OIT, a operadora deve garantir igual tratamento e igual remuneração a todos os
trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, de trabalho contratado e aqueles pagos por quantidade produzida,
independentemente de gênero e origem étnica ou social.
Na ausência de um salário mínimo nacional, a operadora deve determinar um salário mínimo de acordo com a Convenção 131 da
OIT, artigo 3º, levando-se em consideração os contratos da indústria/setor e/ou práticas habituais:
“Os elementos a serem levados em consideração na determinação do nível salarial mínimo devem, na medida do possível e do
adequado em relação às práticas e condições nacionais, incluir:
• a) as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias, considerando o nível geral de salários praticados no país, o
custo de vida, os benefícios de seguridade social e os padrões de vida relativos a outros grupos sociais;
• b) fatores econômicos, incluindo os requisitos de desenvolvimento econômico, os níveis de produtividade e a
Página 46 de 158

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Caso a usina opere em uma área onde o pagamento do salário mínimo seja um problema, a operadora deve dispor de um programa de
responsabilidade social corporativo que atue no sentido de assegurar a conformidade de toda a área de fornecimento de cana com este
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fazendas incluídas no âmbito de certificação, independentemente de seu estado contratual.
“Hora normal” significa o período durante o qual as pessoas empregadas estão à disposição do empregador; isso não inclui os períodos
de descanso em que as pessoas empregadas não estejam à disposição do empregador.
“Hora extraordinária” significa o tempo trabalhado além das horas normais, conforme definido por legislação nacional. A hora
extraordinária deve ser voluntária.
Se não houver nenhuma exigência legal que enquadre a quantidade máxima de horas trabalhadas, a quantidade total de horas de
trabalho não deve exceder 60 horas semanais.
Objetivo: preservar a saúde dos trabalhadores por meio da limitação da quantidade total de horas trabalhadas.

Orientação para a implementação:
Para cada trabalhador, a operadora deve garantir que a quantidade total de horas trabalhadas não ultrapasse o nível estabelecido por
legislação ou regulamento.
A operadora deve manter registro e controle do número de horas trabalhadas por todos os trabalhadores.
Caso a legislação local não inclua uma quantidade máxima de horas a serem trabalhadas ou não especifique condições para o
Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 47 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
ORIENTAÇÃOPARA
OPADRÃODEPRODU
DE 6PRODUÇÃO
BONSUCRO

enquadramento do número de horas trabalhadas (por exemplo, exigir a implementação de um plano de gestão de fadiga ou outras
medidas de mitigação), a operadora deve garantir que cada trabalhador não trabalhe mais do que 60 horas semanais.
A operadora deve assegurar que as horas extras sejam voluntárias.

7 ANEXOS

2.3.4: Pagamentos por entregas de cana são feitos de acordo com o contrato acordado
Comentário: aplicável somente à usinagem.

2.3.3 A hora extraordinária é paga a uma tarifa prêmio ou igualmente compensada
Comentário: este indicador é baseado na Convenção C30 da OIT.
O indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as fazendas que
façam parte do escopo de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Objetivo: proteger os salários e recompensas dos trabalhadores.

Orientação para a implementação:
Horas extras (sejam definidas internamente se em consonância com a legislação nacional ou pela legislação nacional) devem ser
voluntárias. O total de horas extras não deve exceder o nível definido pela legislação nacional.
A operadora deve pagar quaisquer horas extras a uma tarifa prêmio, a qual deve ser igual ou superior a 25% da tarifa da hora normal.
Alternativamente, a operadora pode compensar o horário extraordinário de outra maneira (p.ex., horas de descanso extras), com a
condição de se estar em conformidade com a legislação local e se respeitar a tarifa prêmio de 25%.

Objetivo: Garantir que os fazendeiros recebam o pagamento esperado pela cana entregue à usina.
Orientação para a implementação:
A operadora deve certificar-se de que os fazendeiros compreendem e concordam com seus contratos, especialmente no tocante
ao método de cálculo utilizado para determinar o preço da cana entregue (mesmo se for negociado e acordado por organismos
profissionais).
A operadora deve efetuar pagamentos para as entregas de cana dentro do prazo e de acordo com o contrato acordado, e não deve detêlos de forma a gerar acúmulos em atraso.
A operadora deve fornecer aos agricultores um resumo das entregas e pagamentos efetuados.

Critério 2.4: Fornecer

contratos claros, equitativos e abrangentes

2.4.1 Existência de um contrato ou documento equivalente
PRINCIPAL INDICADOR
Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as fazendas que
façam parte do escopo de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Todos os trabalhadores devem receber um contrato ou documento equivalente (por exemplo, carteira nacional de trabalho), ter
consciência de seus direitos e ser pagos na forma e na frequência acordada em contratos e acordos sindicais.
Objetivo: este indicador visa garantir que os trabalhadores compreendam plenamente os termos de emprego e evitem
qualquer engano.
Orientação para a implementação:
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enquadramento do número de horas trabalhadas (por exemplo, exigir a implementação de um plano de gestão de fadiga ou outras
medidas de mitigação), a operadora deve garantir que cada trabalhador não trabalhe mais do que 60 horas semanais.
A operadora deve assegurar que as horas extras sejam voluntárias.

7 ANEXOS

2.3.4: Pagamentos por entregas de cana são feitos de acordo com o contrato acordado
Comentário: aplicável somente à usinagem.

2.3.3 A hora extraordinária é paga a uma tarifa prêmio ou igualmente compensada
Comentário: este indicador é baseado na Convenção C30 da OIT.
O indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as fazendas que
façam parte do escopo de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Objetivo: proteger os salários e recompensas dos trabalhadores.

Orientação para a implementação:
Horas extras (sejam definidas internamente se em consonância com a legislação nacional ou pela legislação nacional) devem ser
voluntárias. O total de horas extras não deve exceder o nível definido pela legislação nacional.
A operadora deve pagar quaisquer horas extras a uma tarifa prêmio, a qual deve ser igual ou superior a 25% da tarifa da hora normal.
Alternativamente, a operadora pode compensar o horário extraordinário de outra maneira (p.ex., horas de descanso extras), com a
condição de se estar em conformidade com a legislação local e se respeitar a tarifa prêmio de 25%.

Objetivo: Garantir que os fazendeiros recebam o pagamento esperado pela cana entregue à usina.
Orientação para a implementação:
A operadora deve certificar-se de que os fazendeiros compreendem e concordam com seus contratos, especialmente no tocante
ao método de cálculo utilizado para determinar o preço da cana entregue (mesmo se for negociado e acordado por organismos
profissionais).
A operadora deve efetuar pagamentos para as entregas de cana dentro do prazo e de acordo com o contrato acordado, e não deve detêlos de forma a gerar acúmulos em atraso.
A operadora deve fornecer aos agricultores um resumo das entregas e pagamentos efetuados.

Critério 2.4: Fornecer

contratos claros, equitativos e abrangentes

2.4.1 Existência de um contrato ou documento equivalente
PRINCIPAL INDICADOR
Este indicador se aplica a todos os trabalhadores que realizem atividades nas instalações da operadora, bem como todas as fazendas que
façam parte do escopo de certificação, independentemente de seu estado contratual.
Todos os trabalhadores devem receber um contrato ou documento equivalente (por exemplo, carteira nacional de trabalho), ter
consciência de seus direitos e ser pagos na forma e na frequência acordada em contratos e acordos sindicais.
Objetivo: este indicador visa garantir que os trabalhadores compreendam plenamente os termos de emprego e evitem
qualquer engano.
Orientação para a implementação:
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Caso não seja especificado por lei, o contrato deve incluir pelo menos os seguintes elementos: horas de trabalho, pagamento de horas
extraordinárias, aviso prévio, salários e forma de pagamento. Os salários devem ser pagos em conformidade com as Convenções 95 e
C110 da OIT, como indicado no item 2.3.1.
✓✓ A operadora deve fornecer aos funcionários contratos ou documentos equivalentes previamente ao início do trabalho;
• Quando contratos escritos não forem exigidos por lei, a operadora deve certificar-se de que os funcionários
compreendem e concordam com os termos dos contratos verbais.
✓✓ A operadora deve fornecer aos trabalhadores uma cópia de seus respectivos contratos;
✓✓ S e necessário, a operadora deve explicar aos trabalhadores as cláusulas presentes no contrato de forma apropriada
(especialmente se os trabalhadores forem analfabetos ou falarem outro idioma) para certificar-se de que eles compreendem
as cláusulas, os direitos e as obrigações incluídas em seus respectivos contratos;

7 ANEXOS

Princípio 3: Administre

garantir a sustentabilidade
4) Brauman K.A. & Viart N.
(in prep) The Development of a
regionally-sensitive water-usage
indicator to identify sustainable
practices for sugarcane growers,
London

✓✓ O número de contratos fornecidos deve coincidir com o número de funcionários no registro.
A operadora deve garantir que os seguintes itens estejam incluídos em cada contrato (além de quaisquer outros exigidos por lei):

✓✓ Descanso semanal e licença-maternidade (se aplicável);
✓✓ Caso haja, todos os descontos legais (os quais devem possuir todos, a concordância do trabalhador).

a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da

produção e do processamento para a realização de melhorias ao longo do tempo

3.1.1 Total de matérias-primas utilizadas por quilo de produto
Comentário: aplicável somente à usinagem. Isso abrange todas as matérias-primas, incluindo a cana, mas somente aquelas matériasprimas que compreendam uma massa utilizada > 1% da massa de cana. Normalmente, isso incluirá cal, soda cáustica e alguns outros
produtos químicos (por exemplo, enxofre).

Orientação para a implementação:

✓✓ Frequência de pagamento;

✓✓ A
 condição de pagamento de horário extraordinário e a estipulação de que as horas extraordinárias devem ser trabalhadas
de forma voluntária, de acordo com a legislação nacional ou acordo coletivo;

Critério 3.1 Monitorar

Objetivo: medir a efetividade do uso das matérias-primas.

✓✓ Salário, frequência de pagamento e forma de pagamento;

✓✓ Horas de trabalho e períodos de descanso;

os insumos, a produção e a eficiência de processamento para

(5) Brauman K.A., Siebert S. &
Foley J.A. (2013) Improvements
in crop water productivity
increase water sustainability and
food security - a global analysis.
Environmental Research Letters 8,
024030

A principal matéria-prima é obviamente a cana-de-açúcar. Pode também incluir açúcar, melaço e bagaço importados, além de
combustíveis adicionais como carvão e óleo combustível. Outros materiais de insumo para as atividades de fabricação de subprodutos
(se houver) devem ser incluídos.
Os produtos incluem todos aqueles que sejam vendidos pela usina, tais como açúcar, etanol, bem como derivados e subprodutos de
valor agregado como melaço, ração animal, levedura, lisina, outros produtos da fermentação, óleo fúsel, CMS, painel de partículas,
papel de bagaço e bagaço caso sejam vendidos. Uma limitação de 1% da massa total de açúcar e etanol deve ser utilizada para a
identificação dos produtos.
Diferentes valores do indicador são necessários se for produzido somente açúcar (<11) e se não for produzido açúcar, mas somente
etanol (<20). Caso açúcar e etanol sejam produzidos simultaneamente, o padrão necessário será definido entre esses dois valores com
base proporcional à massa.
(Massa de açúcar× 20) + (massa de etanol × 11)
massa de açúcar + massa de etanol

3.1.2 Rendimento da produção
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Comentário: aplicável somente à fazenda. O indicador, também chamado de Produtividade do Uso da Água4 , baseia-se no princípio da
“colheita por gota” 5.
O indicador fornece aos produtores um rendimento-alvo adaptado ao clima sob o qual cana é cultivada. O indicador foi desenvolvido
através da observação das relações de produção de cana para o consumo de água obtida pelos 50% dos produtores com melhor
desempenho em cada zona climática.
Para cana sequeira e irrigada separadamente.

7 ANEXOS

(6) “Good Management
Practices for the Cane Sugar
Industry” by J Meyer et al.,p.
439.

Objetivo: maximizar o rendimento levando-se em conta as condições climáticas nas quais a cana é cultivada.
Guidance for verification:
A operadora deve determinar a zona climática na qual são realizadas suas operações (utilizando as coordenadas de
GPS da usina). Para isso, a operadora deve visitar http://bonsucro.com/site/production-standard/climatic-zones/,
identificar onde a usina de colheita está localizada e observar o rendimento da cana de sequeira e irrigada pela chuva.
A operadora deve registrar a produção total, bem como a área total colhida pelo regime de água: sequeiro, irrigação
complementar e irrigação total.

5 Good Management Practices
for the Cane Sugar Industry” by
J Meyer et al.,p. 439.
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Os rendimentos a serem alcançados são os seguintes:

7 ANEXOS

Cana de açúcar sequeira

Cana de açúcar irrigada

Zona climática

Rendimento (ton./ha)

Rendimento (ton./ha)

1

8

117

2

11

62

3

4

55

4

39

87

5

33

62

6

37

62

7

60

87

8

66

88

9

38

62

10

80

79

11

71

88

12

57

72

13

63

79

14

61

79

Comentário: aplica-se à usina somente quando ela produzir apenas açúcar e etanol a partir de melaço. Se forem produzidos açúcar e
etanol, a usina deve cumprir com o indicador de Eficiência industrial (3.1.5).

15

49

73

Objetivo: medir a eficiência ou a recuperação de açúcar da cana. Este não é um indicador de qualidade da cana.

Pode-se utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado

3.1.3 Eficiência de tempo global da usina
Comentário: aplicável somente à usina. Representa o tempo que uma usina está processando cana, como um percentual do tempo total
compreendido entre o início e o fim da estação.
Objetivo: medir a eficiência do tempo operacional da operação de processamento.
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(corretivas ou preventivas) ou por falta de energia elétrica devem ser contadas, com uma única exceção sendo devido à
chuva.
No caso de uma usina que tenha duas linhas de extração, a duração da paralisação de uma linha deve representar um número
proporcional de horas relacionado com a capacidade daquela linha. Ela é calculada com a fórmula
tempo perdido na linha 1=

capacidade da linha 1 × paralização da linha 1
capacidade da linha 1+capacidade da linha 2+...+capacidade da linha n

Por exemplo, para uma usina com duas linhas processando a 400 e 200 tc/h, se a linha menor parar por 10 horas e a outra se mantiver
em operação, o tempo perdido não será de 10 horas, mas de 200/600 x 10 horas = 3,33 horas. A paralisação total será calculada
somando-se todas paralisação pro-rata.
Pode-se utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado

3.1.4 Índice de desempenho de fábrica

Orientação para a implementação:
O Índice de desempenho de fábrica (expresso em %) é uma medida do desempenho da usina, independentemente da qualidade da
cana, e representa a taxa de açúcar efetivamente recuperado em relação ao potencial teórico de recuperação da cana, expresso em
pontos percentuais. Um valor de 100% é o que seria esperado de uma usina de média a boa.
OR
FPI = 100 ⇥
OR*
		

Guidance for verification:

Onde OR representa a Recuperação Total e OR* a Recuperação Total Teórica.

A duração de uma estação é calculada a partir do momento em que a primeira cana seja processada pela usina no início
da estação até o ponto em que a última cana seja processada. A usina deve manter dados que demonstrem as horas em
que ela esteve ou não processando cana por alguma razão. Quaisquer paradas, incluindo atividades de manutenção

Ele é calculado por meio da Calculadora Bonsucro. O cálculo leva em consideração o conteúdo de fibra e a pureza do suco bruto - suco
misturado (das usinas) ou suco extraído (de difusores) - da cana, ambos fatores de qualidade da cana que afetam a recuperação do
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açúcar.
A Recuperação Total Teórica (OR*), utilizada se for produzido somente açúcar e normalizada pela pureza do suco e o teor de fibra da
cana, é calculada da seguinte forma:

20 ⇥ WF,C
50
Em que OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 −
] ⇥ [1.5 −
]
100 − WF,C
PJ

Onde E* representa a Extração padrão, BHR* a Recuperação padrão da caldeira, WF,C representa o teor de fibra da cana em g/100g,
e PJ representa a pureza do suco bruto6.
Além disso, espera-se que o refino de todo o açúcar em uma refinaria de resultado final branco aumente a perda indeterminada em
0,4% do açúcar em suco bruto. Assim, o fator 0,98 torna-se 0,976.
3.1.5 Eficiência industrial
Comentário: aplicável somente à usina. Este indicador é uma alternativa ao Índice de desempenho de fábrica no caso em que usinas
produzem etanol a partir de outro material que não o melaço final (suco, xarope, melaço A ou B)
Objetivo: medir a eficiência da produção de etanol a partir da cana. Este não é um indicador de qualidade da cana.
Orientação para a implementação:
A eficiência industrial (expressa em pontos percentuais) é calculada da seguinte forma:
IE =

TSAI (açúcar,etanol,levedura,melaços)
TSAI (cana,melaços importados)

× 100

Onde TSAI representa o açúcar total como invertido e é a redução de açúcares e sacarose convertidos para açúcares redutores. Note
que TSAI de levedura adquirida é omitido do denominador.
Supõe-se 681,63 litros de etanol por tonelada de sacarose e 2 quilos TSAI/kg de levedura.

Critério 3.2 Monitorar
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7 ANEXOS
impactos de mudança climática

3.2.1 Emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cana
3.2.2 Emissões de gases de efeito estufa por tonelada de açúcar produzido
3.2.3 Emissões de gases de efeito estufa por Megajoule de etanol
Comments: trata-se de um cálculo que abrange campo e usina, com base na Avaliação do Ciclo de Vida do processo. A carga de
aquecimento global é expressa como o equivalente líquido de emissão de dióxido de carbono com relação à quantidade de cana
produzida, a quantidade de açúcar produzido, ou o teor de energia de etanol.
Objetivo: estimar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) com o processo de crescimento e processamento da
cana-de-açúcar.
Orientação para a implementação:
A implementação consiste na coleta dos dados de entrada necessários para o cálculo conforme listadas na Calculadora Bonsucro. Uma
descrição detalhada do que está envolvido no cálculo é dada pela mesma calculadora.
Há três indicadores para este critério, um para estimar a emissão de GEE para a produção de cana-de-açúcar, um para a produção de
açúcar e outro se também for produzido etanol em substituição a parte ou todo o açúcar. Caso uma usina produza açúcar e etanol,
ambos os indicadores se aplicam.
As emissões de GEE são atribuídas a um dos produtos de acordo com seus valores de energia como calculado na Calculadora
Bonsucro.
Note que as emissões provenientes da produção de melaço exportado estão incluídas no cálculo das emissões de GEE para a produção
de açúcar.
Para calcular as emissões de GEE, a Calculadora Bonsucro utiliza uma série de fatores de conversão padrão aplicados para converter o
uso de energia em emissões de GEE expressas em equivalente a CO2.
Os valores padrão utilizados como dados secundários quando os dados primários não estiverem disponíveis são aqueles exibidos no
Anexo 3. Alguns dados podem ser adaptados às circunstâncias locais (por exemplo, as emissões de GEE a partir da geração de energia
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açúcar.
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20 ⇥ WF,C
50
Em que OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 −
] ⇥ [1.5 −
]
100 − WF,C
PJ
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dependerão da matriz energética de um país). Eles devem ser justificados por evidências comprobatórias.

7 ANEXOS

Para calcular a contribuição da agricultura, são necessários todos os insumos agrícolas, incluindo fertilizante e suas taxas de aplicação,
inseticidas, herbicidas, pesticidas e suas respectivas taxas de aplicação, aplicação de cal e combustível utilizado nas operações agrícolas.
Note que o transporte dos trabalhadores e a pulverização aérea estão excluídos.
Os registros das aplicações químicas à colheita e outras operações das fazendas de contribuição necessitariam ser mantidas e estar
disponíveis.
A operadora deve, portanto, prestar muita atenção a esses dados de entrada e confiar nos registros de produção. Não é necessário
incluir no cálculo insumos que tenham pouco ou nenhum efeito sobre o resultado, como produtos químicos utilizados em pequenas
quantidades no processamento (menos de 1% da massa total de insumos). A economia de GEE é normalmente arredondada para o
percentual mais próximo.
Valores médios para todas as fazendas de fornecimento são necessários para a estimativa das emissões de GEE por unidade de produto
final – onde não for praticamente viável, pode ser possível usar valores estimados para todas as fazendas incluídas no âmbito da
certificação, a estimativa pendente pode ser justificada.
Para calcular a contribuição da usina, são necessários todos os insumos industriais, incluindo dados sobre transporte da cana a partir do
campo, dados sobre fontes adicionais de energia ou produtos químicos utilizados, bem como informações sobre práticas de tratamento
da água. A qualidade da cana afetará o nível de emissões provenientes da queima do bagaço nas caldeiras.
Os dados que exercem influência mais substancial sobre o cálculo das emissões de GEE são:
✓✓ Exportação e importação de energia;
✓✓ Rendimento da cana e recuperação de fábrica;
✓✓ Quantidade de fertilizante e insumos químicos, particularmente o fertilizante N;
✓✓ A extensão da queima da cana;
✓✓ As quantidades de quaisquer combustíveis suplementares adquiridos;
✓✓ Entrada de energia para irrigação;
✓✓ Distâncias de transporte da cana.
Um crédito é obtido ao exportar o bagaço e a energia gerados na cogeração. O cálculo supõe que a exportação de energia adicional
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gerada em turbinas de condensação também atrai um crédito.
É recomendável que
os operadores sigam a
“Orientação comum para
a identificação de valores
de alta conservação”
(“Common guidance
for the identification
of High Conservation
Values”), publicado pela
Rede de Recursos AVC,
para identificarem quais
AVCs estão presentes na
área de interesse (http://
www.hcvnetwork.org/
resources/resources/
folder.2006-09-29.
6584228415). Ela fornece
orientação prática na
identificação de AVCs.

Caso alguma cana-de-açúcar seja produzida em um terreno que tenha iniciado a plantação de cana após 1.o de janeiro de 2008, as
emissões de mudança direta de uso da terra deverão ser consideradas no cálculo. A mudança de uma cultura anual para outra não é
considerada como mudança de uso da terra (MUT). Para fins de emissões MUT, a cana-de-açúcar é considerada uma cultura anual.
O efeito da MUT é afetar o estoque de carbono por hectare, acima e abaixo do solo, da terra em questão. O método de estimativa de
mudança no estoque de carbono é o proposto no PAS 2050, desenvolvido pela Carbon Trust e o DEFRA (Departamento de Meio
Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido) e publicado pela British Standards. Esse método utiliza a tabela de valores
padrão de mudança do uso da terra do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) para os países selecionados, e
supões que emissões são liberadas em iguais quantidades por ano durante 20 anos (veja o anexo).
As emissões em t CO2eq/ha/ano.

Princípio 4: Administre
Critério 4.1 Avaliar

ativamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos

os impactos dos empreendimentos de cana-de-açúcar na

biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos

4.1.1: Oxigênio dissolvido em cursos de água recebidos
Comentário: aplica-se somente à usina. O oxigênio dissolvido fornece uma indicação se espécies de água doce podem ou não prosperar,
sobreviver ou avançar com dificuldade ao longo dos cursos de água recebidos. A concentração de oxigênio dissolvido na água de superfície é
controlada por temperatura e tem tanto um ciclo sazonal quanto um ciclo diário. A água fria pode conter mais oxigênio dissolvido do que a
água quente.
Objetivo: avaliar o oxigênio dissolvido em cursos de água recebidos. Este indicador visa a garantir que a usina não
polua o meio ambiente por meio da liberação de efluentes não tratados ou tratados inadequadamente.
Orientação para a implementação:
Deve ser observado que os fluxos de efluentes de uma usina variam consideravelmente durante a semana e ao longo da estação.
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✓✓ Quantidade de fertilizante e insumos químicos, particularmente o fertilizante N;
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sobreviver ou avançar com dificuldade ao longo dos cursos de água recebidos. A concentração de oxigênio dissolvido na água de superfície é
controlada por temperatura e tem tanto um ciclo sazonal quanto um ciclo diário. A água fria pode conter mais oxigênio dissolvido do que a
água quente.
Objetivo: avaliar o oxigênio dissolvido em cursos de água recebidos. Este indicador visa a garantir que a usina não
polua o meio ambiente por meio da liberação de efluentes não tratados ou tratados inadequadamente.
Orientação para a implementação:
Deve ser observado que os fluxos de efluentes de uma usina variam consideravelmente durante a semana e ao longo da estação.
Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 59 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

Amostras de OD devem representar condições médias no curso d’água que está sendo monitorado. A amostra deve ser coletada no
meio do curso d’água, entre 0,15 a 0,40 m abaixo da superfície da água. Se a amostra tiver que ser coletada a partir da margem, ela
deve ser coletada em um local que represente as condições no curso d’água, também a poucos centímetros abaixo da superfície. A
amostragem deve realizar-se a jusante do ponto de descarga, onde os fluxos se misturam.
A análise de OD deve ser feita usando métodos de análise iodométricos (Winkler - método de referência), com base em luminescência,
amperométricos (sonda) ou espectrofotométricos, de acordo com a legislação local, se aplicável. O protocolo de medição dependerá da
metodologia utilizada.
4.1.2 Percentual de áreas definidas internacionalmente ou nacionalmente como legalmente
protegidas ou classificadas como Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) plantadas com canade-açúcar após a data de corte de 1.º de janeiro de 2008
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: A abordagem de Alto Valor de Conservação (AVC) é uma das ferramentas mais importantes para a gestão de recursos e
aquisição responsáveis. Altos Valores de Conservação (AVCs) são valores biológicos, ecológicos, sociais ou culturais que são considerados
excepcionalmente ou extremamente importantes em termos nacional, regional ou global.
Objetivo: prevenir o uso de áreas legalmente protegidas ou de biodiversidade crítica (incluindo áreas AVC de
categoria 1 a 6) para o cultivo de cana-de-açúcar.
Orientação para a implementação:
A operadora deve fornecer um mapa que demonstre áreas não aceitáveis para o desenvolvimento (com base na
interpretação nacional de AVC de categoria 1 a 6 ou pesquisa que identifique AVC e na legislação local) e um mapa
que demonstre as novas áreas desenvolvidas após 1.º de janeiro de 2008 (ou prova documental equivalente, por
exemplo, imagens de satélite, pesquisas, consultas a partes interessadas) para demonstrar que as expansões ou os novos
desenvolvimentos não envolvem áreas legalmente protegidas internacional ou nacionalmente, ou AVC de categoria
1 a 6.
Na ausência de áreas, mapas ou banco de dados de AVC, a operadora deve fornecer provas documentais confiáveis para demonstrar
que nenhuma área AVC foi convertida em cana-de-açúcar após 1º de janeiro de 2008.
A identificação de áreas AVC pode considerar áreas legalmente protegidas internacional e nacionalmente, bem como locais Ramsar
(www.ramsar.org), áreas importantes para aves (www.birdlife.org) e listas vermelhas (red lists) de espécies dos dados da IUCN
(www.iucn.org), ou áreas publicadas por organizações como IBAT for Business (http://www.ibatforbusiness.org).
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7 ANEXOS

Os seis AVCs são:
• AVC 1 Diversidade de espécies: Concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras,
ameaçadas ou em perigo de extinção, significativas em nível global, regional ou nacional
• AVC 2 Ecossistemas e mosaicos em nível de paisagem: Ecossistemas e mosaicos de ecossistemas extensos, em nível
de paisagem, significativos em nível global, regional ou nacional, contendo populações viáveis da grande maioria das
espécies de ocorrência natural em padrões naturais de distribuição e abundância.
• AVC 3 Ecossistemas e hábitats: Ecossistemas, hábitats ou refúgios de biodiversidade raros, ameaçados ou em
perigo de extinção.
• AVC 4 Serviços ecossistêmicos: Serviços ecossistêmicos básicos em situações críticas, incluindo proteção de
mananciais e controle de erosão em solos vulneráveis e vertentes.
• AVC 5 Necessidades das comunidades: Áreas e recursos fundamentais para atender necessidades básicas de
comunidades locais, populações indígenas ou populações tradicionais (subsistência, alimentação, água, saúde, etc.),
identificadas em cooperação com estas comunidades ou populações.
• AVC 6 Valores culturais: Áreas, recursos, hábitats e paisagens de especial significado cultural, arqueológico ou
histórico em nível global ou nacional, e/ou de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa crítica para
a cultura tradicional de comunidades locais, populações indígenas ou populações tradicionais, identificadas em
cooperação com estas comunidades ou populações.
As definições internacionais de AVCs devem ter prioridade sobre as nacionais onde ambas existirem (para mais informações, visite
www.hcvnetwork.org).

4.1.3 As principais questões ambientais são cobertas por Plano de Gestão de Impacto Ambiental
(EIMP) adequado e implementado
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Um Plano de Gestão de Impacto Ambiental (EIMP, em inglês) que visa identificar o impacto das atividades sobre o meio
ambiente e propor e gerenciar um conjunto de ações voltadas para a mitigação dos impactos negativos e a gestão dos recursos naturais.
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4.1.2 Percentual de áreas definidas internacionalmente ou nacionalmente como legalmente
protegidas ou classificadas como Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) plantadas com canade-açúcar após a data de corte de 1.º de janeiro de 2008
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: A abordagem de Alto Valor de Conservação (AVC) é uma das ferramentas mais importantes para a gestão de recursos e
aquisição responsáveis. Altos Valores de Conservação (AVCs) são valores biológicos, ecológicos, sociais ou culturais que são considerados
excepcionalmente ou extremamente importantes em termos nacional, regional ou global.
Objetivo: prevenir o uso de áreas legalmente protegidas ou de biodiversidade crítica (incluindo áreas AVC de
categoria 1 a 6) para o cultivo de cana-de-açúcar.
Orientação para a implementação:
A operadora deve fornecer um mapa que demonstre áreas não aceitáveis para o desenvolvimento (com base na
interpretação nacional de AVC de categoria 1 a 6 ou pesquisa que identifique AVC e na legislação local) e um mapa
que demonstre as novas áreas desenvolvidas após 1.º de janeiro de 2008 (ou prova documental equivalente, por
exemplo, imagens de satélite, pesquisas, consultas a partes interessadas) para demonstrar que as expansões ou os novos
desenvolvimentos não envolvem áreas legalmente protegidas internacional ou nacionalmente, ou AVC de categoria
1 a 6.
Na ausência de áreas, mapas ou banco de dados de AVC, a operadora deve fornecer provas documentais confiáveis para demonstrar
que nenhuma área AVC foi convertida em cana-de-açúcar após 1º de janeiro de 2008.
A identificação de áreas AVC pode considerar áreas legalmente protegidas internacional e nacionalmente, bem como locais Ramsar
(www.ramsar.org), áreas importantes para aves (www.birdlife.org) e listas vermelhas (red lists) de espécies dos dados da IUCN
(www.iucn.org), ou áreas publicadas por organizações como IBAT for Business (http://www.ibatforbusiness.org).
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Os seis AVCs são:
• AVC 1 Diversidade de espécies: Concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras,
ameaçadas ou em perigo de extinção, significativas em nível global, regional ou nacional
• AVC 2 Ecossistemas e mosaicos em nível de paisagem: Ecossistemas e mosaicos de ecossistemas extensos, em nível
de paisagem, significativos em nível global, regional ou nacional, contendo populações viáveis da grande maioria das
espécies de ocorrência natural em padrões naturais de distribuição e abundância.
• AVC 3 Ecossistemas e hábitats: Ecossistemas, hábitats ou refúgios de biodiversidade raros, ameaçados ou em
perigo de extinção.
• AVC 4 Serviços ecossistêmicos: Serviços ecossistêmicos básicos em situações críticas, incluindo proteção de
mananciais e controle de erosão em solos vulneráveis e vertentes.
• AVC 5 Necessidades das comunidades: Áreas e recursos fundamentais para atender necessidades básicas de
comunidades locais, populações indígenas ou populações tradicionais (subsistência, alimentação, água, saúde, etc.),
identificadas em cooperação com estas comunidades ou populações.
• AVC 6 Valores culturais: Áreas, recursos, hábitats e paisagens de especial significado cultural, arqueológico ou
histórico em nível global ou nacional, e/ou de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa crítica para
a cultura tradicional de comunidades locais, populações indígenas ou populações tradicionais, identificadas em
cooperação com estas comunidades ou populações.
As definições internacionais de AVCs devem ter prioridade sobre as nacionais onde ambas existirem (para mais informações, visite
www.hcvnetwork.org).

4.1.3 As principais questões ambientais são cobertas por Plano de Gestão de Impacto Ambiental
(EIMP) adequado e implementado
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: Um Plano de Gestão de Impacto Ambiental (EIMP, em inglês) que visa identificar o impacto das atividades sobre o meio
ambiente e propor e gerenciar um conjunto de ações voltadas para a mitigação dos impactos negativos e a gestão dos recursos naturais.
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Objetivo: implementar um Plano de Gestão de Impacto Ambiental (EIMP, em inglês) eficaz que cubra 90% das principais
questões ambientais.
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Orientação para a implementação:

*P
 or exemplo: implementação de um plano de gestão de sementes, implementação de um plano de gestão de
pestes integrado, evitar produtos químicos mais prejudiciais, uso de controle biológico;

As principais questões ambientais a serem cobertas pelo EIMP são:
1. Biodiversidade
*P
 or exemplo: perda ou redução da biodiversidade, conservação de fauna e flora naturais, incluindo espécies
raras ou ameaçadas de extinção, habitats, disponibilização de corredores ecológicos, constituição de áreas
isoladas para ampliar a biodiversidade, gestão de áreas de alto valor de conservação, conservação das terras
húmidas e outras áreas naturais em um estado satisfatório;

8. Uso de fertilizantes artificiais
*P
 or exemplo: implementação de um plano de gestão de fertilizantes, impacto sobre a superfície e massas de
água subterrâneas, uso de resíduos resultantes da destilação, tipo de fertilizantes utilizados, uso de fertilizantes
orgânicos;
9. Queima de cana

2. Serviços ecossistêmicos
*P
 or exemplo: proteção ou restauração de áreas ribeirinhas, constituição de barreiras naturais ou zonas
de suavização vegetal contra o vento, controle de inundações, filtragem, gestão de áreas de alto valor de
conservação;
3. Solo
*P
 or exemplo: perda de nutrientes, erosão, alcalinização, acidificação, perda de carbono, fauna microbiológica,
cobertor de lixo, cultivo de pousio, compactação;
4. Água
*P
 or exemplo: disponibilidade de recursos hídricos, poluição da bacia hidrográfica, impacto da ingestão de água
sobre a disponibilidade hídrica, consumo de água, qualidade dos efluentes, gestão de sistemas de irrigação,
qualidade da água de irrigação;
5. Ar
* Por exemplo: nível de micropartículas emitidas, cinzas de caldeiras, volatilização de produtos químicos;
6. Mudança climática
* Por exemplo: emissões de gases de efeito estufa, consumo de energia;
7. Uso de agroquímicos
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* Por exemplo: consequências do fogo, poeira;
10. Resíduo e ruído.
A operadora deve:
• Identificar os recursos naturais nos quais sua operação se baseia e os impactos de suas atividades sobre eles;
• Propor ações (preventivas e corretivas) para mitigar os impactos identificados e administrar ou aumentar os recursos
naturais;
• Implementar as ações;
• Definir objetivos mensuráveis;
• Monitorar o progresso em relação aos objetivos; e
• Agir em conformidade.
A avaliação deve envolver as partes interessadas potencialmente afetadas (comunidades locais, outros produtores) na forma de uma
reunião que incluirá:
*A
 identificação das partes interessadas a serem envolvidas;
* A descrição do processo de consulta a ser seguido (o consentimento informado, livre e prévio deve ser utilizado
para o processo, e deve ser buscado o consenso sobre quando a decisão será tomada ou sobre as conclusões
acordadas);
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* Por exemplo: consequências do fogo, poeira;
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A operadora deve:
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* Os registros realizados a respeito do processo de consulta e das ações decididas.
A operadora deve fazer um resumo publicamente disponível do EIMP, de maneira que este seja acessível às comunidades afetadas e não
revele informações confidenciais.
4.1.4 Índice de fertilizante N e P aplicado (expresso em fosfato equivalente) para fertilizante N
e P recomendado pela análise do solo ou foliar (expresso em fosfato equivalente)
Comentário: Como o fósforo e o nitrogênio diferem em seus efeitos sobre a eutrofização, uma conversão equivalente de fosfato é utilizada
com base no fator de potência de 3,06 para fósforo e 0,42 para nitrogênio (ref.: IChemE (2002) métricas de progresso do desenvolvimento
sustentável).
Objetivo: Otimizar o uso de fertilizante N e P buscando sustentabilidade econômica e ambiental.
Orientação para a implementação:
Procedimento de amostra e procedimentos analíticos para determinar a recomendação devem estar em conformidade com melhores
práticas reconhecidas da indústria local, de preferência amparadas por publicação científica.
A operadora deve:
• Criar um mapa de solos mostrando os limites do campo ou listar os campos classificados pelo tipo de solo.
• Realizar análise de solo e/ou foliar pelo tipo de solo
• Registrar a quantidade total de fertilizante recomendada para cada elemento, expressa em N e P total
* Por exemplo, N total = (tipo de solo 1 da área x recomendação em N para o tipo de solo 1) + (tipo de solo 2 da
área x recomendação em N para o tipo de solo 2 em kg/ha) + ...
• Aplicar fertilizantes de acordo com as recomendações e
• Manter um registro da quantidade total de fertilizante aplicada para cada elemento, expressa em N e P total.
* Por exemplo, registrando a aplicação em N e P para cada campo ou usando metodologia de avaliação estoque.
A operadora deve analisar amostras de solo ou amostras foliares para cada tipo de solo dominante. Os campos devem ser amostrados
pelo menos no (re)plantio. Se nenhum laboratório estiver disponível, deve haver ao menos uma estimativa do teor de argila do solo e da

7 ANEXOS

evidência de que as taxas de fertilizante variam com o solo.
4.1.5 Agroquímicos aplicados por hectare por ano
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: As quantidades aplicadas de ingredientes ativos de agroquímicos (incluindo pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas,
nematicidas, maturadores) calculadas como uma medida de possíveis efeitos tóxicos para a vida aquática.
Objetivo: Minimizar a contaminação do ar, solo e água.
Orientação para a implementação:
Os operadores devem garantir que os produtos químicos sejam aplicados de acordo com a legislação nacional, e apenas
para o uso registrado e na taxa registrada.
A operadora deve calcular as quantidades de ingredientes ativos aplicados em áreas colhidas e plantadas apenas no ano de avaliação.
Os produtos químicos listados na OMS II, Anexos B e C da Convenção de Estocolmo devem ser evitados.
4.1.6 Agroquímicos proibidos aplicados por hectare por ano
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: A Bonsucro apoia a implementação de Convenções Internacionais que visam a proibição do uso dos produtos químicos mais
perigosos, em função dos seus efeitos sobre a saúde humana, o solo, o ar e o meio ambiente.
Objetivo: Garantir que nenhum pesticida proibido seja usado nas fazendas
Orientação para a implementação:
A operadora não deve usar os agroquímicos listados abaixo (vide anexo 5):
• Lista Ia e Lista Ib da Classificação de Pesticidas segundo o Grau de Perigo, recomendada pela OMS;
• Anexo A da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes;
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• Manter um registro da quantidade total de fertilizante aplicada para cada elemento, expressa em N e P total.
* Por exemplo, registrando a aplicação em N e P para cada campo ou usando metodologia de avaliação estoque.
A operadora deve analisar amostras de solo ou amostras foliares para cada tipo de solo dominante. Os campos devem ser amostrados
pelo menos no (re)plantio. Se nenhum laboratório estiver disponível, deve haver ao menos uma estimativa do teor de argila do solo e da
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evidência de que as taxas de fertilizante variam com o solo.
4.1.5 Agroquímicos aplicados por hectare por ano
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: As quantidades aplicadas de ingredientes ativos de agroquímicos (incluindo pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas,
nematicidas, maturadores) calculadas como uma medida de possíveis efeitos tóxicos para a vida aquática.
Objetivo: Minimizar a contaminação do ar, solo e água.
Orientação para a implementação:
Os operadores devem garantir que os produtos químicos sejam aplicados de acordo com a legislação nacional, e apenas
para o uso registrado e na taxa registrada.
A operadora deve calcular as quantidades de ingredientes ativos aplicados em áreas colhidas e plantadas apenas no ano de avaliação.
Os produtos químicos listados na OMS II, Anexos B e C da Convenção de Estocolmo devem ser evitados.
4.1.6 Agroquímicos proibidos aplicados por hectare por ano
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: A Bonsucro apoia a implementação de Convenções Internacionais que visam a proibição do uso dos produtos químicos mais
perigosos, em função dos seus efeitos sobre a saúde humana, o solo, o ar e o meio ambiente.
Objetivo: Garantir que nenhum pesticida proibido seja usado nas fazendas
Orientação para a implementação:
A operadora não deve usar os agroquímicos listados abaixo (vide anexo 5):
• Lista Ia e Lista Ib da Classificação de Pesticidas segundo o Grau de Perigo, recomendada pela OMS;
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• Anexo 3 da Convenção de Roterdã;
• Anexo A, Anexo B, Anexo C e Anexo E do Protocolo de Montreal.
Observe que quando a legislação nacional vai contra uma das convenções, protocolos internacionais ou listas da OMS, permitindo
apenas agroquímicos proibidos e, portanto, nenhuma alternativa que não seja proibida é permitida pela legislação, a legislação nacional
deve ser cumprida.
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Princípio 5: Melhorar
Critério 5.1 Treinar

constantemente as áreas-chaves do negócio.

os funcionários e outros trabalhadores em todas as áreas de

trabalho que competem a eles e desenvolver suas competências gerais

5.1.1 Porcentagem da folha de pagamento gasta com ou tempo gasto por funcionários diretos
em sessões de formação profissional
Comentário: Aplica-se aos funcionários da usina e/ou da fazenda. A formação inclui todo o treinamento vocacional e profissional direto,
inclusive os exigidos por lei, requalificação e alfabetização. Note que os treinamentos de Saúde e Segurança não estão incluídos, pois são
abordados no Critério 2. O treinamento pode ser dado no formato teórico (em sala de aula) ou prático (em campo).
Objetivo: Garantir que todos os funcionários sejam treinados de forma adequada em suas funções, e capacitar os
funcionários para que desenvolvam seu potencial.
Orientação para a implementação:
Requisitos - Registros da fazenda e dados da usina.
Agricultura: treinamento realizado por pesquisadores, fornecedores de produtos agroquímicos ou fabricantes de máquinas também
devem estar incluídos.
A operadora deve manter registros (incluindo material de treinamento, nome dos instrutores, duração do treinamento, lista de
presença) relacionados ao treinamento.
A operadora deve assegurar que:
• Os instrutores são competentes;
• O treinamento é adaptado ao nível da turma;
• Todos os funcionários têm a mesma oportunidade de acesso à formação.
A usina deve verificar a eficiência do treinamento ministrado. Isto pode ser conseguido através de vários meios (questionário, prova ou
acompanhamento), a fim de garantir que o treinamento atingiu o objetivo esperado.
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apenas agroquímicos proibidos e, portanto, nenhuma alternativa que não seja proibida é permitida pela legislação, a legislação nacional
deve ser cumprida.
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A operadora deve manter registros (incluindo material de treinamento, nome dos instrutores, duração do treinamento, lista de
presença) relacionados ao treinamento.
A operadora deve assegurar que:
• Os instrutores são competentes;
• O treinamento é adaptado ao nível da turma;
• Todos os funcionários têm a mesma oportunidade de acesso à formação.
A usina deve verificar a eficiência do treinamento ministrado. Isto pode ser conseguido através de vários meios (questionário, prova ou
acompanhamento), a fim de garantir que o treinamento atingiu o objetivo esperado.
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A operadora deve registrar o total de dias que todos os funcionários passaram em treinamento ou o valor total da folha de pagamento
dos funcionários enquanto estavam em treinamento.

Critério 5.2 Melhorar

continuamente o status dos recursos de solo e água.

5.2.1 Consumo líquido de água por unidade-peso de produto
Comentário: Na usina,
✓✓ Á
 gua consumida = água captada (superfície e/ou subterrâneo) – todo efluente descarregado no meio ambiente (rios ou na
terra).
Na fazenda,
✓✓ Água consumida = água captada (na superfície e/ou no subterrâneo) para irrigação.
Esta quantidade está então relacionada com a massa de cana-de açúcar, o açúcar e/ou o etanol produzido.
Objetivo: Garantir que os recursos hídricos sejam utilizados de forma eficiente.
Orientação para a implementação

7 ANEXOS

5.2.2 Eficiência no uso de água
Comentário: na fazenda,
✓✓ Á
 gua consumida = toda água aplicada para irrigação, incluindo a água extraída, reciclada, vinhaça diluída, efluentes
diluídos.
O indicador só se aplica a sistemas de irrigação total.
Determinar se as operadoras fazem um uso eficiente de seus sistemas de irrigação e da água.
Orientação para a implementação:
O indicador baseia-se em uma medida direta de toda a água aplicada aos campos.
1 mm de água aplicado em 1 ha = 10 m3 de água.

Para reconhecer a reciclagem de resíduos, vinhaça e efluentes de água aplicados aos campos não são contabilizados. No entanto, no caso
em que a vinhaça ou quaisquer efluentes são diluídos antes de sua aplicação no campo, a fazenda deve informar a quantidade de água
extraída utilizada para a diluição.

A operadora deve ter as licenças hídricas necessárias e utilizar dispositivos in loco que mostrem o fluxo de m3 por hora. Se os
fluxômetros não estiverem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor deve avaliar se a metodologia utilizada pelo produtor
para estimar o volume de água é adequada e se pode-se confiar na quantidade total de água consumida.

No caso em que a vinhaça ou água efluente é aplicada ao campo, a usina deve contabilizar estes efluentes devolvidos ao meio ambiente.

Se os hidrômetros não estiverem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor deve avaliar se a metodologia utilizada pelo
produtor para estimar o volume de água é adequada e se pode-se confiar na quantidade total de água consumida.

Este indicador requererá que os operadores estejam de posse das licenças hídricas adequadas e que fluxômetros estejam disponíveis no
local.
Se os fluxômetros não estiverem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor deve avaliar se a metodologia utilizada pela
operadora para estimar o volume de água é adequada e se pode-se confiar na quantidade total de água consumida.

5.2.3 Porcentagem de solo coberto por pontas ou folhas pós-colheita
Comentários: Resíduos de folhas e pontas de cana nos campos pós-colheita ajudam a manter o teor de carbono orgânico do solo,
evitam erosão do solo e ajudam na reciclagem de nutrientes.
Objetivo: Garantir que o carbono orgânico do solo seja mantido.
Orientação para a implementação:
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A operadora deve registrar o total de dias que todos os funcionários passaram em treinamento ou o valor total da folha de pagamento
dos funcionários enquanto estavam em treinamento.

Critério 5.2 Melhorar

continuamente o status dos recursos de solo e água.

5.2.1 Consumo líquido de água por unidade-peso de produto
Comentário: Na usina,
✓✓ Á
 gua consumida = água captada (superfície e/ou subterrâneo) – todo efluente descarregado no meio ambiente (rios ou na
terra).
Na fazenda,
✓✓ Água consumida = água captada (na superfície e/ou no subterrâneo) para irrigação.
Esta quantidade está então relacionada com a massa de cana-de açúcar, o açúcar e/ou o etanol produzido.
Objetivo: Garantir que os recursos hídricos sejam utilizados de forma eficiente.
Orientação para a implementação

7 ANEXOS

5.2.2 Eficiência no uso de água
Comentário: na fazenda,
✓✓ Á
 gua consumida = toda água aplicada para irrigação, incluindo a água extraída, reciclada, vinhaça diluída, efluentes
diluídos.
O indicador só se aplica a sistemas de irrigação total.
Determinar se as operadoras fazem um uso eficiente de seus sistemas de irrigação e da água.
Orientação para a implementação:
O indicador baseia-se em uma medida direta de toda a água aplicada aos campos.
1 mm de água aplicado em 1 ha = 10 m3 de água.

Para reconhecer a reciclagem de resíduos, vinhaça e efluentes de água aplicados aos campos não são contabilizados. No entanto, no caso
em que a vinhaça ou quaisquer efluentes são diluídos antes de sua aplicação no campo, a fazenda deve informar a quantidade de água
extraída utilizada para a diluição.

A operadora deve ter as licenças hídricas necessárias e utilizar dispositivos in loco que mostrem o fluxo de m3 por hora. Se os
fluxômetros não estiverem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor deve avaliar se a metodologia utilizada pelo produtor
para estimar o volume de água é adequada e se pode-se confiar na quantidade total de água consumida.

No caso em que a vinhaça ou água efluente é aplicada ao campo, a usina deve contabilizar estes efluentes devolvidos ao meio ambiente.

Se os hidrômetros não estiverem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor deve avaliar se a metodologia utilizada pelo
produtor para estimar o volume de água é adequada e se pode-se confiar na quantidade total de água consumida.

Este indicador requererá que os operadores estejam de posse das licenças hídricas adequadas e que fluxômetros estejam disponíveis no
local.
Se os fluxômetros não estiverem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor deve avaliar se a metodologia utilizada pela
operadora para estimar o volume de água é adequada e se pode-se confiar na quantidade total de água consumida.

5.2.3 Porcentagem de solo coberto por pontas ou folhas pós-colheita
Comentários: Resíduos de folhas e pontas de cana nos campos pós-colheita ajudam a manter o teor de carbono orgânico do solo,
evitam erosão do solo e ajudam na reciclagem de nutrientes.
Objetivo: Garantir que o carbono orgânico do solo seja mantido.
Orientação para a implementação:
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A operadora deve manter registros do percentual medido ou estimado de cobertura do solo para todos os campos colhidos póscolheita.
5.2.4 Superfície do solo arado mecanicamente por ano (% da área usada para cana-de-açúcar).
Comentário: É importante adaptar as práticas de lavoura à natureza e a geografia do solo onde a cana é cultivada para que a erosão seja
minimizada
Objetivo: Minimizar a possibilidade de erosão e evitar perdas de solo e água.
Orientação para a implementação:
Este valor é calculado por número de hectares cultivados mecanicamente dividido pela área total no escopo.
Se qualquer porção do campo foi arada, 100% da área do campo seria considerada como sendo de lavoura.
A área do campo só pode ser considerada como não cultivada se os campos ou as porções de um campo (por exemplo, no caso de
cultivo mínimo) tiverem sofrido mínima ou nenhuma interferência mecânica.
Apenas lavoura com mais de 20 cm de profundidade deve ser considerada.
5.2.5 Porcentagem dos campos com amostras que mostram limites aceitáveis de pH
Comentário: O nível de acidez do solo é um indicador da saúde do solo e de sua capacidade de sustentar o crescimento da cana-de-açúcar.
A acidez elevada do solo tem efeito negativo na cana-de-açúcar, pois ela aumenta os níveis do teor de Al trocável, que é tóxico para a planta,
reduz a capacidade de troca de cátions (capacidade de reter nutrientes) e outros elementos trocáveis (Ca, Mg e K). A acidificação deve-se
muitas vezes à oxidação de fertilizantes amoniacais ao ácido nítrico, à mineralização da matéria orgânica e à lixiviação de cátions básicos do
solo.
Objetivo: Garantir que um pH ideal do solo para o cultivo da cana-de-açúcar seja mantido.
Guidance for verification:
A operadora deve identificar o pH ideal para cada tipo de solo onde a cana é cultivada e fornecer a análise de pH das amostras de solo.
Reconhece-se que o nível de pH muda lentamente com o passar do tempo. A variação aceitável de pH é de 5,0 a 8,0. A operadora deve
amostrar cada tipo de solo dominante. Os campos devem ser amostrados pelo menos uma vez por ciclo de cultivo, o ideal seria após a
lavra ou (re)plantio.
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Critério 5.3 Melhorar

continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e dos produtos

da usina

5.3.1 Conteúdo de açúcar teoricamente recuperável na cana-de-açúcar
Comentário: Conteúdo de açúcar teoricamente recuperável na cana-de-açúcar (TRS) é uma medida da quantidade de açúcar presente
na cana que pode ser extraída. É uma medida da qualidade da cana, não da eficiência de recuperação do açúcar na usina (que é abordada
pelo critério 3). O teor de fibra de cana e a pureza do caldo bruto têm um efeito sobre a capacidade de recuperação do açúcar e estão incluídos
neste parâmetro. Este indicador só se aplica quando nenhum etanol é produzido a partir do açúcar cristalizável.
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue à usina.
Orientação para a implementação:
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.

TRS = WS,C ⇥ OR*
onde WS,C representa o teor de sacarose da cana em g/100 g.
A Recuperação Total Teórica (OR*), utilizada se for produzido somente açúcar e normalizada pela pureza do suco e o teor de fibra da
cana, é calculada da seguinte forma:
Em que OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 −

20 ⇥ WF,C
50
] ⇥ [1.5 ⇥
]
100 − WF,C
PJ

Onde E* representa a Extração padrão, BHR* a Recuperação padrão da caldeira, WF,C representa o teor de fibra da cana em g/100g,
e PJ representa a pureza do suco bruto7.
Os valores para o teor de fibra, pureza do caldo bruto e teor de sacarose devem ser aqueles para o período de relatório ou pode-se
utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado.
5.3.2 Total de açúcares fermentáveis contidos na cana-de-açúcar, expresso como açúcar total
invertido (TSAI).
Comentário: Um indicador adicional se faz necessário caso etanol seja produzido. Nesse caso, o teor de açúcar total invertido (TSAI) e não
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A operadora deve manter registros do percentual medido ou estimado de cobertura do solo para todos os campos colhidos póscolheita.
5.2.4 Superfície do solo arado mecanicamente por ano (% da área usada para cana-de-açúcar).
Comentário: É importante adaptar as práticas de lavoura à natureza e a geografia do solo onde a cana é cultivada para que a erosão seja
minimizada
Objetivo: Minimizar a possibilidade de erosão e evitar perdas de solo e água.
Orientação para a implementação:
Este valor é calculado por número de hectares cultivados mecanicamente dividido pela área total no escopo.
Se qualquer porção do campo foi arada, 100% da área do campo seria considerada como sendo de lavoura.
A área do campo só pode ser considerada como não cultivada se os campos ou as porções de um campo (por exemplo, no caso de
cultivo mínimo) tiverem sofrido mínima ou nenhuma interferência mecânica.
Apenas lavoura com mais de 20 cm de profundidade deve ser considerada.
5.2.5 Porcentagem dos campos com amostras que mostram limites aceitáveis de pH
Comentário: O nível de acidez do solo é um indicador da saúde do solo e de sua capacidade de sustentar o crescimento da cana-de-açúcar.
A acidez elevada do solo tem efeito negativo na cana-de-açúcar, pois ela aumenta os níveis do teor de Al trocável, que é tóxico para a planta,
reduz a capacidade de troca de cátions (capacidade de reter nutrientes) e outros elementos trocáveis (Ca, Mg e K). A acidificação deve-se
muitas vezes à oxidação de fertilizantes amoniacais ao ácido nítrico, à mineralização da matéria orgânica e à lixiviação de cátions básicos do
solo.
Objetivo: Garantir que um pH ideal do solo para o cultivo da cana-de-açúcar seja mantido.
Guidance for verification:
A operadora deve identificar o pH ideal para cada tipo de solo onde a cana é cultivada e fornecer a análise de pH das amostras de solo.
Reconhece-se que o nível de pH muda lentamente com o passar do tempo. A variação aceitável de pH é de 5,0 a 8,0. A operadora deve
amostrar cada tipo de solo dominante. Os campos devem ser amostrados pelo menos uma vez por ciclo de cultivo, o ideal seria após a
lavra ou (re)plantio.
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Critério 5.3 Melhorar

continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e dos produtos

da usina

5.3.1 Conteúdo de açúcar teoricamente recuperável na cana-de-açúcar
Comentário: Conteúdo de açúcar teoricamente recuperável na cana-de-açúcar (TRS) é uma medida da quantidade de açúcar presente
na cana que pode ser extraída. É uma medida da qualidade da cana, não da eficiência de recuperação do açúcar na usina (que é abordada
pelo critério 3). O teor de fibra de cana e a pureza do caldo bruto têm um efeito sobre a capacidade de recuperação do açúcar e estão incluídos
neste parâmetro. Este indicador só se aplica quando nenhum etanol é produzido a partir do açúcar cristalizável.
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue à usina.
Orientação para a implementação:
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.

TRS = WS,C ⇥ OR*
onde WS,C representa o teor de sacarose da cana em g/100 g.
A Recuperação Total Teórica (OR*), utilizada se for produzido somente açúcar e normalizada pela pureza do suco e o teor de fibra da
cana, é calculada da seguinte forma:
Em que OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 −

20 ⇥ WF,C
50
] ⇥ [1.5 ⇥
]
100 − WF,C
PJ

Onde E* representa a Extração padrão, BHR* a Recuperação padrão da caldeira, WF,C representa o teor de fibra da cana em g/100g,
e PJ representa a pureza do suco bruto7.
Os valores para o teor de fibra, pureza do caldo bruto e teor de sacarose devem ser aqueles para o período de relatório ou pode-se
utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado.
5.3.2 Total de açúcares fermentáveis contidos na cana-de-açúcar, expresso como açúcar total
invertido (TSAI).
Comentário: Um indicador adicional se faz necessário caso etanol seja produzido. Nesse caso, o teor de açúcar total invertido (TSAI) e não
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simplesmente recuperável na sacarose é importante. Essa é uma medida da qualidade da cana, não da eficiência industrial de conversão
do açúcar em etanol na usina (que é abordada pelo critério 3). O TSAI é a soma dos açúcares redutores e da sacarose, onde a sacarose é
convertida em açúcares redutores equivalentes pela divisão por 0,95.
Este indicador aplica-se apenas quando etanol é produzido.
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue à usina, no caso específico em que a fermentação de
açúcares faz parte do processamento.
Orientação para a implementação:
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
Para determinar o teor total de açúcares fermentáveis, assumimos um padrão de utilização de 90,5% do TSAI a ser convertido em
etanol.
O valor para o teor total de açúcares, expresso como redução e para a redução da taxa de açúcar/sacarose deve ser aquele para o período
de relatório ou pode-se utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado.

Critério 5.4 Promover
5.4.1 Uso

a eficiência energética

total líquido da energia primária por kg de produto.

5.4.2 Energia

usada no transporte da cana-de-açúcar, por tonelada transportada.

5.4.3 Energia

primária utilizada por tonelada de cana-de-açúcar.

Comentário: A energia primária não representa a energia mensurável vinda de uma fonte de energia (por exemplo, kWh medido de uma
unidade de produção de eletricidade), mas leva em consideração a eficiência da geração e fornecimento dessa energia. Por exemplo, um
fator de conversão é aplicado à energia no combustível usado para gerar eletricidade para definir o teor de energia primária na eletricidade
produzida. A energia primária da energia produzida, portanto, difere da energia medida. Isso se aplica à energia elétrica, combustível,
vapor e qualquer outra fonte de energia.

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
ORIENTAÇÃOPARA
OPADRÃODEPRODU
DE 6PRODUÇÃO
BONSUCRO

7 ANEXOS

Objetivo: Promover o uso eficiente da energia, monitorando o uso da energia em operações de campo e na fábrica.
Orientação para a implementação:
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
A Calculadora Bonsucro define o escopo da avaliação, que inclui o uso de energia direta e indireta do campo à entrada da usina. Ela
também inclui dados de energia na produção de fertilizantes e produtos químicos.
O resultado é um consumo líquido de energia que leva em consideração possíveis exportações de energia. Portanto, um valor negativo
pode ser alcançado se exportação substancial de energia for realizada.
Existem duas formas de se calcular o consumo de energia em transporte de acordo com os dados disponíveis:
• Calculado a partir de distâncias médias, pesos de carga útil e uso de combustível nos cálculos da planilha. O
consumo médio de um veículo deve levar em consideração o uso real da máquina (com e sem carga útil). Assim, ele
deve ser avaliado se os dados do fabricante forem relevantes;
• Calculado a partir da utilização total de combustível.
Note que a energia utilizada no transporte de trabalhadores e pulverização aérea não é incluída.

Critério 5.5 Reduzir

as emissões e os efluentes.

Onde

for viável, promover a

reciclagem dos fluxos de resíduos

5.5.1 Carga de acidificação atmosférica por unidade-peso de produto
Comentário: Mede o potencial de certos gases liberados para formar chuvas ácidas utilizando uma medida equivalente de dióxido de
enxofre.
Objetivo: Avaliar o potencial das atividades de resultar em acidificação atmosférica e consequente chuva ácida.
Orientação para a implementação:
A unidade de carga ambiental é equivalente a kg de dióxido de enxofre/tonelada de produto.
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simplesmente recuperável na sacarose é importante. Essa é uma medida da qualidade da cana, não da eficiência industrial de conversão
do açúcar em etanol na usina (que é abordada pelo critério 3). O TSAI é a soma dos açúcares redutores e da sacarose, onde a sacarose é
convertida em açúcares redutores equivalentes pela divisão por 0,95.
Este indicador aplica-se apenas quando etanol é produzido.
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue à usina, no caso específico em que a fermentação de
açúcares faz parte do processamento.
Orientação para a implementação:
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
Para determinar o teor total de açúcares fermentáveis, assumimos um padrão de utilização de 90,5% do TSAI a ser convertido em
etanol.
O valor para o teor total de açúcares, expresso como redução e para a redução da taxa de açúcar/sacarose deve ser aquele para o período
de relatório ou pode-se utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado.

Critério 5.4 Promover
5.4.1 Uso

a eficiência energética

total líquido da energia primária por kg de produto.

5.4.2 Energia

usada no transporte da cana-de-açúcar, por tonelada transportada.

5.4.3 Energia

primária utilizada por tonelada de cana-de-açúcar.

Comentário: A energia primária não representa a energia mensurável vinda de uma fonte de energia (por exemplo, kWh medido de uma
unidade de produção de eletricidade), mas leva em consideração a eficiência da geração e fornecimento dessa energia. Por exemplo, um
fator de conversão é aplicado à energia no combustível usado para gerar eletricidade para definir o teor de energia primária na eletricidade
produzida. A energia primária da energia produzida, portanto, difere da energia medida. Isso se aplica à energia elétrica, combustível,
vapor e qualquer outra fonte de energia.
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Objetivo: Promover o uso eficiente da energia, monitorando o uso da energia em operações de campo e na fábrica.
Orientação para a implementação:
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
A Calculadora Bonsucro define o escopo da avaliação, que inclui o uso de energia direta e indireta do campo à entrada da usina. Ela
também inclui dados de energia na produção de fertilizantes e produtos químicos.
O resultado é um consumo líquido de energia que leva em consideração possíveis exportações de energia. Portanto, um valor negativo
pode ser alcançado se exportação substancial de energia for realizada.
Existem duas formas de se calcular o consumo de energia em transporte de acordo com os dados disponíveis:
• Calculado a partir de distâncias médias, pesos de carga útil e uso de combustível nos cálculos da planilha. O
consumo médio de um veículo deve levar em consideração o uso real da máquina (com e sem carga útil). Assim, ele
deve ser avaliado se os dados do fabricante forem relevantes;
• Calculado a partir da utilização total de combustível.
Note que a energia utilizada no transporte de trabalhadores e pulverização aérea não é incluída.

Critério 5.5 Reduzir

as emissões e os efluentes.

Onde

for viável, promover a

reciclagem dos fluxos de resíduos

5.5.1 Carga de acidificação atmosférica por unidade-peso de produto
Comentário: Mede o potencial de certos gases liberados para formar chuvas ácidas utilizando uma medida equivalente de dióxido de
enxofre.
Objetivo: Avaliar o potencial das atividades de resultar em acidificação atmosférica e consequente chuva ácida.
Orientação para a implementação:
A unidade de carga ambiental é equivalente a kg de dióxido de enxofre/tonelada de produto.
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Ela é calculada a partir de emissões estimadas de SO2.
As principais fontes serão as emissões de caldeiras, aberturas de sulfitação, fertilizantes nitrogenados, queima de emissões de cana e
diesel. Carvão ou óleo combustível queimado nas caldeiras contribuirá para as emissões.
O cálculo baseia-se em uma série de fatores de emissão padrão e uma fábrica de potência de NO2 de 0,7.
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
5.5.2 Resíduos sólidos não-perigosos por tonelada de cana-de-açúcar.
Comentário: É uma medida direta do que as atividades agrícolas e na usina geram como resíduo. Alguns resíduos podem gerar uma
economia em fertilizantes quando reaplicado aos campos.
Objetivo: avaliar o nível de detritos e resíduos gerados pelos processos produtivos.
Orientação para a implementação:
O indicador leva em consideração os resíduos depositados e/ou reaplicados aos campos. Isso exclui resíduos que são diretamente
gerados por processos de produção são excluídos (por exemplo, quantidade de contêineres vazios de produtos químicos).
Resíduos incluem torta de filtro, bagaço excedente, resíduos de lavagem da cana, cinza de caldeira, lama/solo, resíduos de cana nos
campos pós-colheita, no transporte ou na usina. Quando medições diretas não são possíveis, a operadora deve estimar as quantidades e
justificá-las.
Embora a avaliação leve em consideração os resíduos provenientes da atividade agrícola e na usina, o indicador só se aplica à usina.
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
5.5.3 Porcentagem de categorias de resíduos que não resultam da produção e são reciclados
Comentário: É uma medida direta de práticas de reciclagem de resíduos na usina e na fazenda. Reciclagem que também inclui descarte
seguro de resíduos tóxicos.
Objetivo: Reduzir o impacto do empreendimento sobre o meio ambiente.
Orientação para a implementação:
A operadora deve ter um programa de reciclagem ativo para, pelo menos, 50% das seguintes categorias:
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•
•
•
•
•
•

Fibra (incluindo papel)
Metal (incluindo aço)
Plástico (incluindo embalagem de agroquímicos)
Óleos e lubrificantes
Pilhas/Baterias
Produtos químicos

Este indicador considera todos os resíduos que não são da produção, gerados pelas atividades de produção. A operadora deve
demonstrar a existência e utilização de um canal de reciclagem ou, quando este não estiver disponível, o descarte seguro de resíduos
através de canais dedicados e especializados.
Os canais de reciclagem podem ser feitos individualmente e geridos por cada agente ou através de pontos centralizados de coleta.

Critério 5.6 Promover
especializada.

a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a extensão

5.6.1 Custos de pesquisa e extensão como % das vendas.
Comentário: Inclui taxas pagas à indústria para extensão e pesquisa. Gastos adicionais em P&D por parte das usinas e produtores devem
ser incluídos.
Objetivo: Este indicador é uma medida do investimento da indústria em inovação e sustentabilidade futura.
Orientação para a implementação:
A operadora deve calcular a receita a partir da cana vendida para a usina ou do lucro da venda de açúcar, etanol, bagaço de cana,
melaço, leveduras, energia e quaisquer outros coprodutos, dependendo se ele se aplica à usina ou à fazenda.
Custos de pesquisa e extensão incluirão taxas para institutos de pesquisa, assim como qualquer despesa direta da operadora. Todos os
produtores, incluindo produtores de pequena escala, devem incluir todos os custos de extensão incorridos.
As despesas diretas em P&D serão os custos da realização de testes, que incluem custo de pessoal, materiais e produtos. Isto inclui testes
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Ela é calculada a partir de emissões estimadas de SO2.
As principais fontes serão as emissões de caldeiras, aberturas de sulfitação, fertilizantes nitrogenados, queima de emissões de cana e
diesel. Carvão ou óleo combustível queimado nas caldeiras contribuirá para as emissões.
O cálculo baseia-se em uma série de fatores de emissão padrão e uma fábrica de potência de NO2 de 0,7.
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
5.5.2 Resíduos sólidos não-perigosos por tonelada de cana-de-açúcar.
Comentário: É uma medida direta do que as atividades agrícolas e na usina geram como resíduo. Alguns resíduos podem gerar uma
economia em fertilizantes quando reaplicado aos campos.
Objetivo: avaliar o nível de detritos e resíduos gerados pelos processos produtivos.
Orientação para a implementação:
O indicador leva em consideração os resíduos depositados e/ou reaplicados aos campos. Isso exclui resíduos que são diretamente
gerados por processos de produção são excluídos (por exemplo, quantidade de contêineres vazios de produtos químicos).
Resíduos incluem torta de filtro, bagaço excedente, resíduos de lavagem da cana, cinza de caldeira, lama/solo, resíduos de cana nos
campos pós-colheita, no transporte ou na usina. Quando medições diretas não são possíveis, a operadora deve estimar as quantidades e
justificá-las.
Embora a avaliação leve em consideração os resíduos provenientes da atividade agrícola e na usina, o indicador só se aplica à usina.
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.
5.5.3 Porcentagem de categorias de resíduos que não resultam da produção e são reciclados
Comentário: É uma medida direta de práticas de reciclagem de resíduos na usina e na fazenda. Reciclagem que também inclui descarte
seguro de resíduos tóxicos.
Objetivo: Reduzir o impacto do empreendimento sobre o meio ambiente.
Orientação para a implementação:
A operadora deve ter um programa de reciclagem ativo para, pelo menos, 50% das seguintes categorias:
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•

Fibra (incluindo papel)
Metal (incluindo aço)
Plástico (incluindo embalagem de agroquímicos)
Óleos e lubrificantes
Pilhas/Baterias
Produtos químicos

Este indicador considera todos os resíduos que não são da produção, gerados pelas atividades de produção. A operadora deve
demonstrar a existência e utilização de um canal de reciclagem ou, quando este não estiver disponível, o descarte seguro de resíduos
através de canais dedicados e especializados.
Os canais de reciclagem podem ser feitos individualmente e geridos por cada agente ou através de pontos centralizados de coleta.

Critério 5.6 Promover
especializada.

a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a extensão

5.6.1 Custos de pesquisa e extensão como % das vendas.
Comentário: Inclui taxas pagas à indústria para extensão e pesquisa. Gastos adicionais em P&D por parte das usinas e produtores devem
ser incluídos.
Objetivo: Este indicador é uma medida do investimento da indústria em inovação e sustentabilidade futura.
Orientação para a implementação:
A operadora deve calcular a receita a partir da cana vendida para a usina ou do lucro da venda de açúcar, etanol, bagaço de cana,
melaço, leveduras, energia e quaisquer outros coprodutos, dependendo se ele se aplica à usina ou à fazenda.
Custos de pesquisa e extensão incluirão taxas para institutos de pesquisa, assim como qualquer despesa direta da operadora. Todos os
produtores, incluindo produtores de pequena escala, devem incluir todos os custos de extensão incorridos.
As despesas diretas em P&D serão os custos da realização de testes, que incluem custo de pessoal, materiais e produtos. Isto inclui testes
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em máquinas novas, mas não inclui o investimento em novas máquinas ou equipamentos.

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)
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AMBIENTAIS

5.7.1 % expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar abordados pela AISA
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: A expansão greenfield refere-se à conversão de terras para canaviais, incluindo mudança do uso de outras culturas e pecuária
que levam a um aumento de mais de 10% da média móvel da área total de plantio de cana das safras de 5 anos anteriores. Áreas que estão
sendo renovadas com novas plantações de cana-de-açúcar não devem ser consideradas neste indicador.
Novo projeto de cana-de-açúcar está relacionado com mudanças significativas nas operações (por exemplo, mecanização, duplicação da
capacidade de moagem).
A AISA é uma ferramenta para fornecer informação ambiental e social aos tomadores de decisões que autorizam/gerenciam o projeto.
Ela permite que questões sociais e ambientais sejam levadas em consideração durante todas as fases da concepção e implementação do
projeto.
Uma AISA é utilizada para avaliar o efeito que um desenvolvimento proposto tem sobre o meio ambiente e as condições
socioeconômicas das comunidades locais e de outros grupos, tendo como foco a mitigação dos impactos negativos e potencialização
dos impactos positivos. As seguintes questões devem ser avaliadas nos relatórios de AISA:

SOCIAIS

✓✓ Solo;

✓✓ Estrutura (saúde, transporte, educação e outros);

✓✓ Água;

✓✓ Áreas ou recursos de uso habitual;

✓✓ Biodiversidade;

✓✓ Conflitos de terra;

✓✓ Serviços naturais/de ecossistema;

✓✓ Áreas de grande valor cultural, arqueológico e histórico;

✓✓ Ar;

✓✓ Segurança alimentar.

✓✓ Clima;
✓✓ Resíduos e ruído.
Objetivo: Garantir que qualquer expansão da indústria seja realizada levando-se em conta as questões ambientais e
sociais.
Orientação para a implementação:
Ao realizar uma AISA, a operadora deve seguir a legislação nacional pertinente ou, caso esta não exista, usar as recomendações do IFC
(www.ifc.org) ou IFAD (www.ifad.org).
A operadora deve assegurar que a AISA:
I.
II.
III.
IV.
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comece no início do desenvolvimento do projeto e seja concluída antes do término da fase de formulação;
concentre-se nas questões ambientais e sociais significativas;
envolva as principais partes interessadas (operadores, trabalhadores, comunidades locais) e as pessoas afetadas, tomar um
cuidado especial para envolver grupos sub-representados;
forneça informações para a tomada de decisão de forma clara e útil, levando-se em conta as opiniões e preocupações das partes
afetadas, comunidades locais e agências relevantes;
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em máquinas novas, mas não inclui o investimento em novas máquinas ou equipamentos.

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)

7 ANEXOS

AMBIENTAIS

5.7.1 % expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar abordados pela AISA
PRINCIPAL INDICADOR
Comentário: A expansão greenfield refere-se à conversão de terras para canaviais, incluindo mudança do uso de outras culturas e pecuária
que levam a um aumento de mais de 10% da média móvel da área total de plantio de cana das safras de 5 anos anteriores. Áreas que estão
sendo renovadas com novas plantações de cana-de-açúcar não devem ser consideradas neste indicador.
Novo projeto de cana-de-açúcar está relacionado com mudanças significativas nas operações (por exemplo, mecanização, duplicação da
capacidade de moagem).
A AISA é uma ferramenta para fornecer informação ambiental e social aos tomadores de decisões que autorizam/gerenciam o projeto.
Ela permite que questões sociais e ambientais sejam levadas em consideração durante todas as fases da concepção e implementação do
projeto.
Uma AISA é utilizada para avaliar o efeito que um desenvolvimento proposto tem sobre o meio ambiente e as condições
socioeconômicas das comunidades locais e de outros grupos, tendo como foco a mitigação dos impactos negativos e potencialização
dos impactos positivos. As seguintes questões devem ser avaliadas nos relatórios de AISA:

SOCIAIS

✓✓ Solo;

✓✓ Estrutura (saúde, transporte, educação e outros);

✓✓ Água;

✓✓ Áreas ou recursos de uso habitual;

✓✓ Biodiversidade;

✓✓ Conflitos de terra;

✓✓ Serviços naturais/de ecossistema;

✓✓ Áreas de grande valor cultural, arqueológico e histórico;

✓✓ Ar;

✓✓ Segurança alimentar.

✓✓ Clima;
✓✓ Resíduos e ruído.
Objetivo: Garantir que qualquer expansão da indústria seja realizada levando-se em conta as questões ambientais e
sociais.
Orientação para a implementação:
Ao realizar uma AISA, a operadora deve seguir a legislação nacional pertinente ou, caso esta não exista, usar as recomendações do IFC
(www.ifc.org) ou IFAD (www.ifad.org).
A operadora deve assegurar que a AISA:
I.
II.
III.
IV.
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comece no início do desenvolvimento do projeto e seja concluída antes do término da fase de formulação;
concentre-se nas questões ambientais e sociais significativas;
envolva as principais partes interessadas (operadores, trabalhadores, comunidades locais) e as pessoas afetadas, tomar um
cuidado especial para envolver grupos sub-representados;
forneça informações para a tomada de decisão de forma clara e útil, levando-se em conta as opiniões e preocupações das partes
afetadas, comunidades locais e agências relevantes;
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Consentimento Livre, Prévio e Informado deve formar a base para o processo de tomada de decisão
recomende mudanças viáveis no projeto e na implementação, que sejam sustentáveis e de baixo custo, que aprimorem os
meios de subsistência das populações rurais menos favorecidas, reduzam a pobreza rural e sejam baseadas no resultado de
negociações com as partes afetadas.

7 ANEXOS

Comentário: Os conflitos podem surgir a partir de queixas não resolvidas ou reclamações. Eles podem envolver tanto os operadores,
trabalhadores ou trabalhadores contratados (por exemplo, resultantes de greves) ou entre operadores e suas comunidades locais (por exemplo,
em caso de preocupações ambientais, como poluição, prioridades de diálogo ou direito ao uso da terra). Conflitos são prejudiciais para todas
as partes envolvidas, seja pela própria causa do conflito ou pelo aumento do custo e perdas sofridas.

A AISA deve incluir pelo menos as seguintes etapas:
• Triagem e escopo para identificar áreas e comunidade potencialmente afetadas pelos impactos potenciais;
• Identificar os impactos potenciais;
• Considerar alternativas;
• Identificar medidas de mitigação adequadas (para evitar, minimizar ou compensar o risco);
• Monitorar e avaliar as medidas e suas ações;
A operadora deve tornar público o resumo da AISA disponível de uma forma que seja acessível para as comunidades afetadas e não
divulgue nenhuma informação confidencial
A AISA deve ser adaptada à natureza e à escala das operações. A operadora deve assegurar que os costumes locais, idiomas, práticas e
conhecimentos indígenas sejam respeitados e considerados durante o processo de AISA.
A operadora deve assegurar que quaisquer ações resultantes de uma AISA sejam implementadas.
Antes de o projeto entrar em sua fase de formulação, a operadora deve envolver terceiros independentes especializados em AISA que
realizarão a avaliação ou revisarão os resultados por pares.
Quando uma avaliação de impacto é exigida pelas leis nacionais, regionais e/ou locais, a operadora pode integrar o processo para evitar
duplicação. A operadora deve seguir o padrão mais elevado e mais abrangente.
Quando permitido pela legislação, os operadores de pequena escala que estiverem trabalhando juntos e/ou vendendo para o mesmo
processador ou produtor (como aqueles que trabalham em uma cooperativa ou em sistema de fomento) poderão combinar as
operações em uma AISA.

Critério 5.8 Assegurar

engajamento e processos transparentes, consultivos e participativos com

todas as partes interessadas relevantes

5.8.1 Existência de um mecanismo reconhecido para resolução de reclamações e disputas para
todas as partes interessadas
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Objetivo: Conflitos envolvendo as partes interessadas (incluindo trabalhadores e trabalhadores contratados) devem ser
evitados através de uma queixa clara e mecanismo de resolução de disputas. Se conflitos acontecerem, eles devem ser
identificados e resolvidos de forma transparente e consultiva.
O operador pode consultar o
padrão AA 1000 Stakeholder
Engagement Standard (www.
accountability.org) como uma
fonte de informações útil.

Orientação para a implementação:
A operadora deve se comprometer em abordar as queixas e disputas de forma construtiva e proativa através do diálogo e com
mecanismos de resolução de conflitos e queixas que permitam que as partes afetadas abordem problemas com a operadora usando um
processo claro para a discussão e deliberação.
A operadora deve implementar um mecanismo de resolução e comunicá-lo interna e externamente para que ele seja reconhecido
localmente como um procedimento legítimo a ser consultado em caso de problemas. O mecanismo deve:
• Ser de fácil acesso para todas as partes e adaptado ao uso local (por exemplo, se o acesso à Internet for limitado na
área, a implementação de um formulário on-line não deve ser considerada como “de fácil acesso”);
• Permitir que qualquer pessoa (incluindo trabalhadores, trabalhadores contratados, comunidades locais, indígenas e
povos tribais) expresse a sua queixa livremente, e sem medo de preconceito;
• Assegurar que a operadora aja de forma adequada quando queixa e reclamações forem enviadas.
* As queixas e reclamações devem ser recebidas, registradas e atendidas.
* A operadora deve manter um registro de todas as queixas, reclamações e conflitos e ações tomadas;
• Garantir que as disputas, queixas e conflitos destinados a serem resolvidos por vias de acordo negociado entre as
partes com base em Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC).
Quando um conflito ocorre, o mecanismo deve buscar sua completa resolução e a prevenção de sua repetição. O mecanismo deve
permitir a utilização independente, legítima e reconhecida da mediação de terceiros.
5.8.2 Porcentagem de reuniões de engajamento das partes interessadas onde um acordo foi
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Consentimento Livre, Prévio e Informado deve formar a base para o processo de tomada de decisão
recomende mudanças viáveis no projeto e na implementação, que sejam sustentáveis e de baixo custo, que aprimorem os
meios de subsistência das populações rurais menos favorecidas, reduzam a pobreza rural e sejam baseadas no resultado de
negociações com as partes afetadas.

7 ANEXOS

Comentário: Os conflitos podem surgir a partir de queixas não resolvidas ou reclamações. Eles podem envolver tanto os operadores,
trabalhadores ou trabalhadores contratados (por exemplo, resultantes de greves) ou entre operadores e suas comunidades locais (por exemplo,
em caso de preocupações ambientais, como poluição, prioridades de diálogo ou direito ao uso da terra). Conflitos são prejudiciais para todas
as partes envolvidas, seja pela própria causa do conflito ou pelo aumento do custo e perdas sofridas.

A AISA deve incluir pelo menos as seguintes etapas:
• Triagem e escopo para identificar áreas e comunidade potencialmente afetadas pelos impactos potenciais;
• Identificar os impactos potenciais;
• Considerar alternativas;
• Identificar medidas de mitigação adequadas (para evitar, minimizar ou compensar o risco);
• Monitorar e avaliar as medidas e suas ações;
A operadora deve tornar público o resumo da AISA disponível de uma forma que seja acessível para as comunidades afetadas e não
divulgue nenhuma informação confidencial
A AISA deve ser adaptada à natureza e à escala das operações. A operadora deve assegurar que os costumes locais, idiomas, práticas e
conhecimentos indígenas sejam respeitados e considerados durante o processo de AISA.
A operadora deve assegurar que quaisquer ações resultantes de uma AISA sejam implementadas.
Antes de o projeto entrar em sua fase de formulação, a operadora deve envolver terceiros independentes especializados em AISA que
realizarão a avaliação ou revisarão os resultados por pares.
Quando uma avaliação de impacto é exigida pelas leis nacionais, regionais e/ou locais, a operadora pode integrar o processo para evitar
duplicação. A operadora deve seguir o padrão mais elevado e mais abrangente.
Quando permitido pela legislação, os operadores de pequena escala que estiverem trabalhando juntos e/ou vendendo para o mesmo
processador ou produtor (como aqueles que trabalham em uma cooperativa ou em sistema de fomento) poderão combinar as
operações em uma AISA.

Critério 5.8 Assegurar

engajamento e processos transparentes, consultivos e participativos com

todas as partes interessadas relevantes

5.8.1 Existência de um mecanismo reconhecido para resolução de reclamações e disputas para
todas as partes interessadas
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Objetivo: Conflitos envolvendo as partes interessadas (incluindo trabalhadores e trabalhadores contratados) devem ser
evitados através de uma queixa clara e mecanismo de resolução de disputas. Se conflitos acontecerem, eles devem ser
identificados e resolvidos de forma transparente e consultiva.
O operador pode consultar o
padrão AA 1000 Stakeholder
Engagement Standard (www.
accountability.org) como uma
fonte de informações útil.

Orientação para a implementação:
A operadora deve se comprometer em abordar as queixas e disputas de forma construtiva e proativa através do diálogo e com
mecanismos de resolução de conflitos e queixas que permitam que as partes afetadas abordem problemas com a operadora usando um
processo claro para a discussão e deliberação.
A operadora deve implementar um mecanismo de resolução e comunicá-lo interna e externamente para que ele seja reconhecido
localmente como um procedimento legítimo a ser consultado em caso de problemas. O mecanismo deve:
• Ser de fácil acesso para todas as partes e adaptado ao uso local (por exemplo, se o acesso à Internet for limitado na
área, a implementação de um formulário on-line não deve ser considerada como “de fácil acesso”);
• Permitir que qualquer pessoa (incluindo trabalhadores, trabalhadores contratados, comunidades locais, indígenas e
povos tribais) expresse a sua queixa livremente, e sem medo de preconceito;
• Assegurar que a operadora aja de forma adequada quando queixa e reclamações forem enviadas.
* As queixas e reclamações devem ser recebidas, registradas e atendidas.
* A operadora deve manter um registro de todas as queixas, reclamações e conflitos e ações tomadas;
• Garantir que as disputas, queixas e conflitos destinados a serem resolvidos por vias de acordo negociado entre as
partes com base em Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC).
Quando um conflito ocorre, o mecanismo deve buscar sua completa resolução e a prevenção de sua repetição. O mecanismo deve
permitir a utilização independente, legítima e reconhecida da mediação de terceiros.
5.8.2 Porcentagem de reuniões de engajamento das partes interessadas onde um acordo foi
Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 79 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

alcançado por meio de um processo motivado pelo Consentimento Livre, Prévio e Informado
Comentário: As partes interessadas podem estar envolvidas em vários momentos das atividades da empresa. Elas podem ser consultadas
para avaliar e abordar os impactos ambientais e sociais e planos de gestão ou atividades atuais ou futuras, questões de uso da terra, para
auxiliar na identificação de áreas de AVCs e resolver conflitos.
Um Consentimento Livre, Prévio e Informado pode ser definido da seguinte forma:
✓✓ Livre: implica em nenhuma coerção, intimidação ou manipulação;
✓✓ Prévio: implica que consentimento foi solicitado com antecedência suficiente a qualquer início de atividades e respeitando
os requisitos de tempo dos processos de consulta;
✓✓ Informado: implica que a informação é fornecida e abrange o seguinte:
• Natureza, tamanho, duração, reversibilidade e escopo de qualquer projeto;
• Motivo ou propósito do projeto;
• Localização das áreas que serão afetadas;
• Uma avaliação preliminar dos possíveis impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais (positivos e
negativos), incluindo possíveis riscos e os benefícios;
• Pessoal que provavelmente estará envolvido na implementação do projeto.
✓✓ Consentimento: as partes devem estabelecer um diálogo permitindo-lhes identificar soluções adequadas e viáveis em uma
atmosfera de respeito mútuo e de participação plena e equitativa, com tempo suficiente para chegar a decisões. Este processo
pode incluir a opção de não concessão do consentimento. Pessoas potencialmente afetadas devem poder participar através
de seus próprios representantes livremente escolhidos e habituais e outras instituições. A participação de mulheres, jovens e
crianças é preferível, quando apropriado.
Objetivo: Garantir que as partes interessadas estejam ativa e efetivamente envolvidas no negócio para assegurar seu
apoio.
Orientação para a implementação:
A operadora deve desenvolver e implementar um processo de engajamento das partes interessadas que:
• Inclua uma fase de mapeamento de partes interessadas que sejam pertinentes para cada projeto.
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*O
 mapeamento permite a identificação das partes interessadas potencialmente afetadas.
* A operadora deve dar atenção especial a fim de garantir que mulheres, jovens, indígenas e pessoas vulneráveis possam participar de forma
significativa nas reuniões e negociações
* Isso pode ser alcançando com a inclusão de grupos de mulheres, grupos de jovens e grupos de temáticas específicas nas reuniões das partes
interessadas, e realizando reuniões separadas com esses grupos, se necessário;
• Permita a participação de todas as partes interessadas, incluído as afetadas;
• Defina a metodologia de convidar as partes interessadas a participar e receber as informações disponíveis para elas
* De uma forma aberta e transparente, oportuna;
* Antes das reuniões; e
* Em um formato (por exemplo, incluindo idioma, estilo, apresentação etc.) que seja adequado para as respectivas partes interessadas e/ou
grupos de partes interessadas engajados na tomada de decisão;
• Defina os métodos utilizados para se envolver, consultar e, se necessário entrar em um consenso com as partes interessadas afetadas;
• Defina a metodologia para compartilhar os resultados da reunião pública.
A operadora deve manter registro de acordo feito pelo processo motivado pelo consenso, bem como pontos de vista divergentes das partes interessadas individuais e/ou
grupos de um só tema, como:

Critério 5.9 Promover

a sustentabilidade econômica

5.9.1 Valor adicionado/tonelada de cana-de-açúcar
Comentário: Valor adicionado não é o mesmo que lucro. O valor adicionado pela operação é o valor das vendas menos o custo dos produtos, matérias-primas (incluindo
energia) e serviços adquiridos. Ele não inclui depreciação. É mais fácil de calcular do que o lucro, porque ele não é afetado por diferentes abordagens ou normas de
contabilidade. Uma organização gerando valor distribui esse valor para os funcionários, o governo (impostos), fornecedores de capitais e acionistas e retém parte para novos
investimentos.
Objetivo: O objetivo é avaliar a sustentabilidade econômica.
Guidance for verification:
Para a usina, a valor adicionado é calculado a partir da venda de açúcar, etanol, melaço, bagaço e energia. No caso dos produtores, o valor adicionado representa vendas
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auxiliar na identificação de áreas de AVCs e resolver conflitos.
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✓✓ Livre: implica em nenhuma coerção, intimidação ou manipulação;
✓✓ Prévio: implica que consentimento foi solicitado com antecedência suficiente a qualquer início de atividades e respeitando
os requisitos de tempo dos processos de consulta;
✓✓ Informado: implica que a informação é fornecida e abrange o seguinte:
• Natureza, tamanho, duração, reversibilidade e escopo de qualquer projeto;
• Motivo ou propósito do projeto;
• Localização das áreas que serão afetadas;
• Uma avaliação preliminar dos possíveis impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais (positivos e
negativos), incluindo possíveis riscos e os benefícios;
• Pessoal que provavelmente estará envolvido na implementação do projeto.
✓✓ Consentimento: as partes devem estabelecer um diálogo permitindo-lhes identificar soluções adequadas e viáveis em uma
atmosfera de respeito mútuo e de participação plena e equitativa, com tempo suficiente para chegar a decisões. Este processo
pode incluir a opção de não concessão do consentimento. Pessoas potencialmente afetadas devem poder participar através
de seus próprios representantes livremente escolhidos e habituais e outras instituições. A participação de mulheres, jovens e
crianças é preferível, quando apropriado.
Objetivo: Garantir que as partes interessadas estejam ativa e efetivamente envolvidas no negócio para assegurar seu
apoio.
Orientação para a implementação:
A operadora deve desenvolver e implementar um processo de engajamento das partes interessadas que:
• Inclua uma fase de mapeamento de partes interessadas que sejam pertinentes para cada projeto.
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* De uma forma aberta e transparente, oportuna;
* Antes das reuniões; e
* Em um formato (por exemplo, incluindo idioma, estilo, apresentação etc.) que seja adequado para as respectivas partes interessadas e/ou
grupos de partes interessadas engajados na tomada de decisão;
• Defina os métodos utilizados para se envolver, consultar e, se necessário entrar em um consenso com as partes interessadas afetadas;
• Defina a metodologia para compartilhar os resultados da reunião pública.
A operadora deve manter registro de acordo feito pelo processo motivado pelo consenso, bem como pontos de vista divergentes das partes interessadas individuais e/ou
grupos de um só tema, como:

Critério 5.9 Promover

a sustentabilidade econômica

5.9.1 Valor adicionado/tonelada de cana-de-açúcar
Comentário: Valor adicionado não é o mesmo que lucro. O valor adicionado pela operação é o valor das vendas menos o custo dos produtos, matérias-primas (incluindo
energia) e serviços adquiridos. Ele não inclui depreciação. É mais fácil de calcular do que o lucro, porque ele não é afetado por diferentes abordagens ou normas de
contabilidade. Uma organização gerando valor distribui esse valor para os funcionários, o governo (impostos), fornecedores de capitais e acionistas e retém parte para novos
investimentos.
Objetivo: O objetivo é avaliar a sustentabilidade econômica.
Guidance for verification:
Para a usina, a valor adicionado é calculado a partir da venda de açúcar, etanol, melaço, bagaço e energia. No caso dos produtores, o valor adicionado representa vendas
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de cana menos o custo dos insumos.
Outras matérias-primas e serviços incluem agroquímicos, fertilizantes, produtos químicos utilizados nos processos, abastecimento de
energia (incluindo diesel para máquinas), consultoria, serviços especializados, atividades de colheita ou de manejo do solo se forem
subcontratadas, manutenção.
O cálculo deve excluir todos os subsídios, salários, impostos e divisão de benefícios.
O auditor deve verificar os dados fornecidos pela fazenda e pela usina.

Principio 6. Requerimentos adicionais para biocombustíveis sob a Diretiva de Energia
Renovável (2009/29/EC) 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.

6.1.1 Contribuição ao aquecimento global por unidade de energia
Guia para verificação:
Para calcular as emissões de gases de efeito estufa geradas pela produção e utilização do etanol da cana-de-açúcar ou do etanol celulósico
produzido de derivados da canan-de-açucar (por exemplo, paçha e bagaço), devem ser utilizados os valores padrão a seguir, apresentados no
ponto D do anexo V da Diretiva EU (vide anexo 6), ou um valor atual fornecido por qualquer ferramenta de cálculo de gases de efeito estufa
aprovada por EC.
O valor padrão é a soma do valor padrão de cultivo: 14 g CO2eq/MJ + o valor padrão de processamento (incluindo o excesso de eletricidade):
1g CO2eq/MJ + o valor padrão para transporte e distribuição: 9 g CO2eq/MJ. Não devem ser consideradas as emissões da fabricação de
máquinas e equipamentos.
Uso de um valor padrão:
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 a plantação de canade-açúcar 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 gCO2eq/MJ. Com isso, estima-se que tenha havido uma alteração no estoque de carbono em consequência da alteração direta
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de uso do solo. Os detalhes para o cálculo de estoques de carbono estão incluídos o Anexo V, parte C ponto 7. Da legislação EU e
orientações EU em matéria para emissões de mudança de uso de solo (JO L151, 17/06/2010)..
Note que, embora a cana de açúcar seja uma cultura plurianual, sua haste é colhida anualmente. Por isso ela é classificada pela
Diretiva EU 2009/28/EC como uma cultura anual. Portanto, qualquer conversão de terra de cultura perene para cana-de-açúcar
resulta na emissão de GEE, a qual deve ser avaliada de acordo com a metodologia apresentada no anexo V da diretiva UE.
Uso de um valor real:
Um valor de GEE real pode ser calculado como uma alternativa ao valor padrão. Os valores reais de GEE devem ser calculados de
acordo com o Anexo V da diretiva de energia renovável que usa uma ferramenta de cálculo de GEE aprovada pela EC (por exemplo,
Biograce). Disponível de soja aqui: http://www.biograce.net/content/ghgcalculationtools/modifiedandadditionalpathways
Redução minima de GEE:
A economia nas emissões de gases do efeito estufa a partir do uso de biocombustíveis e biolíquidos deve ser de pelo menos 35%
menos que o limiar estabelecido pela Legislação da União Europeia com base em um Comparador de Combustível Fossil (FFC) de
83,8 g CO2eq/MJ*. Portanto, a carga de aquecimento global de biocombustíveis e biofluidos em conformidade deverá ser menos
de 54,4 g CO2eq/MJ. Em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2017, a economia nas emissões de gases do efeito estufa a partir
do uso de biocombustíveis e biolíquidos deve ser de pelo menos 50% (portanto, menos de 41,9 g CO2eq/MJ). A partir do dia 1
de janeiro de 2018 esta economia nas emissões de gases do efeito estufa deve ser de pelo menos 60% (portanto, menos de 35,5 g
CO2eq/MJ) para os biocombustíveis e biolíquidos produzidos nas instalações** cuja produção teve início no dia 01 de janeiro de
2017 ou após esta data.
* Se o limiar, o valor de FCC ou os valores padrão mudarem conforme estabalecido pela Legislação da União Europeia, isso será
refletido no esquema com efeito imediato.
**O termo ‘instalação’ inclui qualquer instalação de processamento usada no processo de produção. Ele deve ser compreendido como
instalações de produção que podem ter sido intencionalmente adicionadas à cadeia de produção apenas para qualificar a exceção prevista nesta
provisão.

Critério 6.2 Proteger áreas
carbono e zonas úmidas.

com alto valor de biodiversidade, altos estoques de

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 83 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

de cana menos o custo dos insumos.
Outras matérias-primas e serviços incluem agroquímicos, fertilizantes, produtos químicos utilizados nos processos, abastecimento de
energia (incluindo diesel para máquinas), consultoria, serviços especializados, atividades de colheita ou de manejo do solo se forem
subcontratadas, manutenção.
O cálculo deve excluir todos os subsídios, salários, impostos e divisão de benefícios.
O auditor deve verificar os dados fornecidos pela fazenda e pela usina.

Principio 6. Requerimentos adicionais para biocombustíveis sob a Diretiva de Energia
Renovável (2009/29/EC) da EU e a Diretiva sobre Qualidade de Combustível revista
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Uso de um valor padrão:
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 a plantação de canade-açúcar 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 gCO2eq/MJ. Com isso, estima-se que tenha havido uma alteração no estoque de carbono em consequência da alteração direta
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instalações de produção que podem ter sido intencionalmente adicionadas à cadeia de produção apenas para qualificar a exceção prevista nesta
provisão.

Critério 6.2 Proteger áreas
carbono e zonas úmidas.

com alto valor de biodiversidade, altos estoques de
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6.1.2 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: As seguintes são consideradas terras com alto valor de biodiversidade, a terra que possui um dos seguntes status em ou após
janeiro de 2008, quer ou não a terra continue tendo o status:
(a) florestas primárias e outras terras arborizadas, ou seja, florestas e outras terras arborizadas com espécies nativas, onde não
há uma indicação claramente visível de atividade humana e onde os processos ecológicos não são interrompidos de forma
significante;pantanais,
(b) áreas designadas, pela lei ou pela autoridade competente*, para fins de proteção da natureza; ou para a proteção de ecossistemas raros,
ameaçados ou em extinção ou espécies reconhecidas por acordos internacionais ou incluídas em listas elaboradas por organizações
intergovernamentais ou pela União Internacional para a Conservação da Natureza, sujeita ao reconhecimento da Comissão Europeia;
a não ser que haja evidência de que a produção desta matéria-prima não tenha gerado interferência com estes objetivos de proteção da
natureza.
(c) pradarias com grande biodiversidade** que sejam:
a.
pradarias naturais que continuariam sendo pradarias com a ausência da intervenção humana e que mantenham a composição
de espécies e as características e processos ecológicos; ou
b.
pradarias não naturais que deixariam de ser pradarias com a ausência da intervenção humana e que são ricas e não degradadas,
a não ser que haja evidência de seja necessário realizar a colheita da matéria-prima para manter o estado de pradaria.
(d) novas áreas de proteção da natureza derivadas de uma decisão publicada da Comissão Europeia. A Bonsucro comunicará os operadores
econômicos qualquer informação relacionada a listas de áreas protegidas assim que forem disponibilizadas pela CE.

As seguintes são consideradas terras com altos estoques de carbono, áreas que tenham apresentado as seguintes condições em
janeiro de 2008, mas que não as apresentam mais:
(a) pantanais, a saber, terra coberta ou saturada pela água de forma permanente ou por durante uma significante parte do ano;
(b) áreas continuamente arborizadas, a saber, terra que abrange mais de um hectare com árvores com mais de cinco metros de altura e

com uma cobertura de copas de mais de 30% ou árvores capazes de atingir estes limites no local (isso não inclui terra predominantemente sob uso urbano ou agrícola,
conhecidas como povoamentos em sistemas agrícolas, como plantações de árvores frutíferas e sistemas agroflorestais quando o cultivo é feito sob a copa das árvores);

Os biocombustíveis não devem ser feitos a partir de matéria prima obtida em terras que em janeiro de 2008 eram turfeiras, a não ser que haja evidência de que o cultivo
e a colheita desta matéria prima não envolvam a drenagem de solo não drenado anteriormente.
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).
*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.
** Com relação a terrenos de pastagem ricos em biodiversidade, os seguintes critérios e definições se aplicam (Regulamento UE 1307/2014):
(1) “Terrenos de pastagem” significam os ecossistemas terrestres dominados por vegetação herbácea ou arbustiva durante, pelo menos, cinco anos consecutivos.
Esta definição inclui prados ou pastagens para a cultura de feno, mas exclui terrenos cultivados para a produção de outras culturas e as terras em pousio temporário.
Exclui também zonas continuamente arborizadas, conforme o artigo 17º, n.º 4, alínea b), da Diretiva 2998/28/CE, a menos que se trate de sistemas agroflorestais,
que incluem sistemas de utilização dos solos em que as árvores são geridas paralelamente às culturas ou aos sistemas de produção animal em contextos agrícolas. A
predominância de vegetação herbácea ou arbustiva significa que a superfície combinada de terreno que esta ocupa é superior à ocupada pelas copas das árvores;
(2) “Intervenção humana” significa a gestão da pastagem, da ceifa, do corte, da colheita ou da queima;
(3) “Terrenos de pastagem naturais ricos em biodiversidade” são os terrenos de pastagem que: (a) continuariam a ser terrenos de pastagem caso não tivesse havido
intervenção humana; e (b) mantêm a composição de espécies e as características e processos ecológicos naturais;
(4) “Terrenos de pastagem não naturais ricos em biodiversidade” são os terrenos de pastagem que:
(a) deixariam de ser terrenos de pastagem caso não houvesse intervenção humana; e
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6.1.2 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: As seguintes são consideradas terras com alto valor de biodiversidade, a terra que possui um dos seguntes status em ou após
janeiro de 2008, quer ou não a terra continue tendo o status:
(a) florestas primárias e outras terras arborizadas, ou seja, florestas e outras terras arborizadas com espécies nativas, onde não
há uma indicação claramente visível de atividade humana e onde os processos ecológicos não são interrompidos de forma
significante;pantanais,
(b) áreas designadas, pela lei ou pela autoridade competente*, para fins de proteção da natureza; ou para a proteção de ecossistemas raros,
ameaçados ou em extinção ou espécies reconhecidas por acordos internacionais ou incluídas em listas elaboradas por organizações
intergovernamentais ou pela União Internacional para a Conservação da Natureza, sujeita ao reconhecimento da Comissão Europeia;
a não ser que haja evidência de que a produção desta matéria-prima não tenha gerado interferência com estes objetivos de proteção da
natureza.
(c) pradarias com grande biodiversidade** que sejam:
a.
pradarias naturais que continuariam sendo pradarias com a ausência da intervenção humana e que mantenham a composição
de espécies e as características e processos ecológicos; ou
b.
pradarias não naturais que deixariam de ser pradarias com a ausência da intervenção humana e que são ricas e não degradadas,
a não ser que haja evidência de seja necessário realizar a colheita da matéria-prima para manter o estado de pradaria.
(d) novas áreas de proteção da natureza derivadas de uma decisão publicada da Comissão Europeia. A Bonsucro comunicará os operadores
econômicos qualquer informação relacionada a listas de áreas protegidas assim que forem disponibilizadas pela CE.

As seguintes são consideradas terras com altos estoques de carbono, áreas que tenham apresentado as seguintes condições em
janeiro de 2008, mas que não as apresentam mais:
(a) pantanais, a saber, terra coberta ou saturada pela água de forma permanente ou por durante uma significante parte do ano;
(b) áreas continuamente arborizadas, a saber, terra que abrange mais de um hectare com árvores com mais de cinco metros de altura e

com uma cobertura de copas de mais de 30% ou árvores capazes de atingir estes limites no local (isso não inclui terra predominantemente sob uso urbano ou agrícola,
conhecidas como povoamentos em sistemas agrícolas, como plantações de árvores frutíferas e sistemas agroflorestais quando o cultivo é feito sob a copa das árvores);

Os biocombustíveis não devem ser feitos a partir de matéria prima obtida em terras que em janeiro de 2008 eram turfeiras, a não ser que haja evidência de que o cultivo
e a colheita desta matéria prima não envolvam a drenagem de solo não drenado anteriormente.
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).
*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.
** Com relação a terrenos de pastagem ricos em biodiversidade, os seguintes critérios e definições se aplicam (Regulamento UE 1307/2014):
(1) “Terrenos de pastagem” significam os ecossistemas terrestres dominados por vegetação herbácea ou arbustiva durante, pelo menos, cinco anos consecutivos.
Esta definição inclui prados ou pastagens para a cultura de feno, mas exclui terrenos cultivados para a produção de outras culturas e as terras em pousio temporário.
Exclui também zonas continuamente arborizadas, conforme o artigo 17º, n.º 4, alínea b), da Diretiva 2998/28/CE, a menos que se trate de sistemas agroflorestais,
que incluem sistemas de utilização dos solos em que as árvores são geridas paralelamente às culturas ou aos sistemas de produção animal em contextos agrícolas. A
predominância de vegetação herbácea ou arbustiva significa que a superfície combinada de terreno que esta ocupa é superior à ocupada pelas copas das árvores;
(2) “Intervenção humana” significa a gestão da pastagem, da ceifa, do corte, da colheita ou da queima;
(3) “Terrenos de pastagem naturais ricos em biodiversidade” são os terrenos de pastagem que: (a) continuariam a ser terrenos de pastagem caso não tivesse havido
intervenção humana; e (b) mantêm a composição de espécies e as características e processos ecológicos naturais;
(4) “Terrenos de pastagem não naturais ricos em biodiversidade” são os terrenos de pastagem que:
(a) deixariam de ser terrenos de pastagem caso não houvesse intervenção humana; e
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(b) não se encontram em estado de degradação, ou seja, não se caracterizam por uma perda de biodiversidade a longo prazo, devida, por exemplo, a sobrepastoreio,
danos mecânicos na vegetação, erosão do solo ou perda de qualidade do solo; e
(c) dispõem de uma grande variedade de espécies, o que significa que são:
(i) um habitat de importância significativa para espécies gravemente ameaçadas, ameaçadas ou vulneráveis, de acordo com a classificação da lista vermelha
de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza ou de outras listas com objetivos semelhantes para as espécies ou os habitats
previstos na legislação nacional ou reconhecidos por uma autoridade nacional competente no país de origem da matéria-prima; ou
(ii) um habitat de importância significativa para espécies endêmicas ou com limites restritos; ou
(iii) um habitat de importância significativa para a diversidade genética intraespécies; ou
(iv) um habitat de importância significativa para importantes concentrações mundiais de espécies migratórias ou espécies gregárias; ou
(v) um ecossistema importante a nível regional ou nacional ou muito ameaçado ou único.
Os operadores devem demonstrar que o biocombustível não foi feito com matérias-primas obtidas em terrenos que, em ou após janeiro de 2008, eram terrenos de
pastagem ricos em biodiversidade, a não ser no caso de terrenos de pastagem não naturais ricos em biodiversidade de onde haja evidências de que a colheita dessa
matéria-prima tenha sido necessária para preservar o seu status de terreno de pastagem.
Terrenos de pastagem ricos em biodiversidade são diferentes em diferentes zonas climáticas e podem incluir, entre outros, charnecas, pastagens, prados, savanas, estepes,
cerrados, tundras e pradarias. Estas áreas desenvolvem características distintas, por exemplo, no que se refere ao grau de cobertura arbórea e à intensidade de pastagem e
ceifa.
Deve-se considerar pastagens degradadas como sendo pobres em termos de biodiversidade.
O operador deverá determinar se é necessária uma avaliação de terreno de pastagem rico em biodiversidade, conforme for apropriado. Em caso afirmativo, essa
avaliação deverá ser realizada e documentada por um especialista qualificado independente. A avaliação e o resultado devem ser revistos como parte da auditoria.
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(b) não se encontram em estado de degradação, ou seja, não se caracterizam por uma perda de biodiversidade a longo prazo, devida, por exemplo, a sobrepastoreio,
danos mecânicos na vegetação, erosão do solo ou perda de qualidade do solo; e
(c) dispõem de uma grande variedade de espécies, o que significa que são:
(i) um habitat de importância significativa para espécies gravemente ameaçadas, ameaçadas ou vulneráveis, de acordo com a classificação da lista vermelha
de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza ou de outras listas com objetivos semelhantes para as espécies ou os habitats
previstos na legislação nacional ou reconhecidos por uma autoridade nacional competente no país de origem da matéria-prima; ou
(ii) um habitat de importância significativa para espécies endêmicas ou com limites restritos; ou
(iii) um habitat de importância significativa para a diversidade genética intraespécies; ou
(iv) um habitat de importância significativa para importantes concentrações mundiais de espécies migratórias ou espécies gregárias; ou
(v) um ecossistema importante a nível regional ou nacional ou muito ameaçado ou único.
Os operadores devem demonstrar que o biocombustível não foi feito com matérias-primas obtidas em terrenos que, em ou após janeiro de 2008, eram terrenos de
pastagem ricos em biodiversidade, a não ser no caso de terrenos de pastagem não naturais ricos em biodiversidade de onde haja evidências de que a colheita dessa
matéria-prima tenha sido necessária para preservar o seu status de terreno de pastagem.
Terrenos de pastagem ricos em biodiversidade são diferentes em diferentes zonas climáticas e podem incluir, entre outros, charnecas, pastagens, prados, savanas, estepes,
cerrados, tundras e pradarias. Estas áreas desenvolvem características distintas, por exemplo, no que se refere ao grau de cobertura arbórea e à intensidade de pastagem e
ceifa.
Deve-se considerar pastagens degradadas como sendo pobres em termos de biodiversidade.
O operador deverá determinar se é necessária uma avaliação de terreno de pastagem rico em biodiversidade, conforme for apropriado. Em caso afirmativo, essa
avaliação deverá ser realizada e documentada por um especialista qualificado independente. A avaliação e o resultado devem ser revistos como parte da auditoria.
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ANEXOS
ANEXO 1 DEFINIÇÕES
Referencia

Empresa

A totalidade de qualquer organização ou entidade empresarial responsável por implementar a norma.

SA 8000

Fornecedor/
contratado

Uma pessoa jurídica que fornece para a empresa bens e/ou serviços, que são integrados a, e utilizados na/ou para, a
produção dos bens e/ou serviços da empresa.

SA 8000

Sub-fornecedor/
sub-contratado

Uma pessoa jurídica na cadeia de produção que, direta ou indiretamente, provê aos fornecedores bens e/ou serviços que são
integrados a, e utilizados na/ou para, a produção dos bens e/ou serviços do fornecedor e/ou da empresa.

SA 8000

Categorias de
Trabalhadores
Agrícolas

Faltam diferenciações claras entre as categorias diferentes de trabalhadores. Como consequência, existem vários tipos de
relações trabalhistas e formas diferentes de participação da mão-de-obra. As diferentes categorias de trabalhadores também
podem variar dentro de cada país e, em determinados casos, um único fazendeiro pode ser classificado em mais de uma
categoria. Muitos fazendeiros pequenos complementam suas rendas com salários ganhos ao trabalhar em grandes fazendas
comerciais na época da safra.

ILO

Categorias de
Trabalhadores
Agrícolas
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ASSALARIADOS

Grandes e medios Agricultores

Trabalhadores permanents

Pequenos Agricultores

Trabalhadores temporaries e sazonais

Agricultores familiars, sem salario

Trabalhadores migrantes

Trabalhadores cooperados

Trabalhadores subcontratados

Arrendatarios e meeiros

SECTOR INFORMAL

OIT. Documento
sobre Segurança e
Saúde na Agricultura

Posseiros
Trabalhadores sem-terra
Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idtade, a não ser que exista uma lei local que determine uma idade maior
para trabalhar, ou para permanência na escola, caso em qual se aplica a idade maior. Porém, caso exista uma lei local que
determine idade mínima de 14 anos, em conformidade com as exceções detalhadas na Convenção OIT 138 para países em
desenvolvimento, então vale a idade menor.

ILO

A Convenção de Idade Mínima da OIT 138 (1973) determina que a idade mínima para ser empregado não pode ser
menos que a idade de conclusão do ensino obrigatório, e em qualquer caso não pode ser menos que 15 anos. Porém, em
determinadas situações, onde a economia e a estrutura educacional carecem de desenvolvimento adequado, um país Membro
pode especificar inicialmente uma idade mínima de 14 anos.

ILO

Trabalho infantil

Qualquer trabalho feito por um jovem com menos que a idade especificada na definição anterior de ‘criança’, salvo nos casos
determinados na recomendação 146 da OIT.

ILO

Trabalhador
jovem

Qualquer trabalhador com menos de 18 anos de idade, mas acima da idade de uma criança, conforme definição anterior.

ILO

Piores formas de
trabalho infantil

Embora existam muitas formas de trabalho infantil, a prioridade é a rápida eliminação das piores formas de trabalho infantil,
conforme definidas pelo Art. 3 da Convenção 182 da OIT.

ILO

Trabalho infantil
perigoso

O trabalho infantil perigoso é definido pelo Art. 3 (d) da Convenção OIT 182 – Proibição e Ação Imediata para Eliminar as
Piores Formas de Trabalho Infantil (1999) – como sendo trabalho que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que ocorrer,
cria a probabilidade de prejudicar a saúde, segurança ou moral das crianças.

ILO

Criança

Resumo das grandes categorias de trabalhadores agrícolas:
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ANEXOS
ANEXO 1 DEFINIÇÕES
Referencia

Empresa

A totalidade de qualquer organização ou entidade empresarial responsável por implementar a norma.

SA 8000

Fornecedor/
contratado

Uma pessoa jurídica que fornece para a empresa bens e/ou serviços, que são integrados a, e utilizados na/ou para, a
produção dos bens e/ou serviços da empresa.

SA 8000

Sub-fornecedor/
sub-contratado

Uma pessoa jurídica na cadeia de produção que, direta ou indiretamente, provê aos fornecedores bens e/ou serviços que são
integrados a, e utilizados na/ou para, a produção dos bens e/ou serviços do fornecedor e/ou da empresa.

SA 8000

Categorias de
Trabalhadores
Agrícolas

Faltam diferenciações claras entre as categorias diferentes de trabalhadores. Como consequência, existem vários tipos de
relações trabalhistas e formas diferentes de participação da mão-de-obra. As diferentes categorias de trabalhadores também
podem variar dentro de cada país e, em determinados casos, um único fazendeiro pode ser classificado em mais de uma
categoria. Muitos fazendeiros pequenos complementam suas rendas com salários ganhos ao trabalhar em grandes fazendas
comerciais na época da safra.

ILO

Categorias de
Trabalhadores
Agrícolas
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ASSALARIADOS

Grandes e medios Agricultores

Trabalhadores permanents

Pequenos Agricultores

Trabalhadores temporaries e sazonais

Agricultores familiars, sem salario

Trabalhadores migrantes

Trabalhadores cooperados

Trabalhadores subcontratados

Arrendatarios e meeiros

SECTOR INFORMAL

OIT. Documento
sobre Segurança e
Saúde na Agricultura

Posseiros
Trabalhadores sem-terra
Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idtade, a não ser que exista uma lei local que determine uma idade maior
para trabalhar, ou para permanência na escola, caso em qual se aplica a idade maior. Porém, caso exista uma lei local que
determine idade mínima de 14 anos, em conformidade com as exceções detalhadas na Convenção OIT 138 para países em
desenvolvimento, então vale a idade menor.

ILO

A Convenção de Idade Mínima da OIT 138 (1973) determina que a idade mínima para ser empregado não pode ser
menos que a idade de conclusão do ensino obrigatório, e em qualquer caso não pode ser menos que 15 anos. Porém, em
determinadas situações, onde a economia e a estrutura educacional carecem de desenvolvimento adequado, um país Membro
pode especificar inicialmente uma idade mínima de 14 anos.

ILO

Trabalho infantil

Qualquer trabalho feito por um jovem com menos que a idade especificada na definição anterior de ‘criança’, salvo nos casos
determinados na recomendação 146 da OIT.

ILO

Trabalhador
jovem

Qualquer trabalhador com menos de 18 anos de idade, mas acima da idade de uma criança, conforme definição anterior.

ILO

Piores formas de
trabalho infantil

Embora existam muitas formas de trabalho infantil, a prioridade é a rápida eliminação das piores formas de trabalho infantil,
conforme definidas pelo Art. 3 da Convenção 182 da OIT.

ILO

Trabalho infantil
perigoso

O trabalho infantil perigoso é definido pelo Art. 3 (d) da Convenção OIT 182 – Proibição e Ação Imediata para Eliminar as
Piores Formas de Trabalho Infantil (1999) – como sendo trabalho que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que ocorrer,
cria a probabilidade de prejudicar a saúde, segurança ou moral das crianças.

ILO

Criança

Resumo das grandes categorias de trabalhadores agrícolas:
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Acidente de
trabalho

Um acidente de trabalho é um evento inesperado e não-planejado, incluindo atos de violência, que é decorrente de, ou tem
vínculo com o trabalho que resulte em lesão pessoal, doença ou morte de um ou mais trabalhadores. São incluídos em acidentes
de trabalho os acidentes de trânsito, transportes 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 é 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.

Doença de
trabalho

Uma doença contraída como consequência da exposição a fatores de risco decorrentes de atividade laboral.

Período do
relatório

Será de um ano, a não ser que um período diferente seja acordado. Deve incluir uma temporada completa e única de moagem.

A Resolução/
Convenção 155 da
OIT sobre estatísticas
de ferimentos de
trabalho (que
resultam de acidentes
de trabalho),
adotada pela
16ª Conferência
Internacional de
Estatísticos de
Trabalho (outubro de
1998).

OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 −

20 ⇥ WF,C
50
] ⇥ [1.5 ⇥
]
100 − WF,C
PJ

onde WF.C é o conteúdo de fibra na cana-de-açúcar, expresso em g/100 g, e PJ é a pureza do caldo. Além disso, estima-se que
refinar totalmente o açúcar branco numa refinaria “white end” deve aumentar em 0,4% a perda não-determinada do açúcar no
caldo. Assim, o fator 0,98 fica em 0,976.

Fosfato
equivalente
como medida de
eutrofização
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Considerando que o Fósforo e o Nitrogênio têm impactos diferentes para a eutroficação, usa-se uma conversão em fosfato
equivalente. Essa se baseia nos fatores de potência de 3,06 para Fósforo e 0,42 para Nitrogênio. Usando 4120 kg N/ha/ano
e 20 kg/P/ha/ano, o número seria (120 x 0,42) + (20 x 3,06) = 112 kg fosfato/ha/ano.
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Alto Valor de
Conservação

Todos habitats naturais possuem alguns valores inerentes de conservação, incluindo a presença de espécies raras ou
endêmicas, a prestação de serviços dos ecossistemas, sitios sagrados, ou recursos colhidos por habitantes locais. No entanto,
alguns valores são mais importantes ou críticos do que outros, e é a abordagem AVC, que oferece uma forma objetiva de
identificar os valores que devem ser mantidos ou melhorados. (ver www.hcvnetwork.org).
Os seis Altos Valores de Conservação (AVCs):
AVC 1 Diversidade de espécies: Concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou
em perigo de extinção, significativas em nível global, regional ou nacional
AVC 2 Ecossistemas e mosaicos em nível de paisagem: Ecossistemas e mosaicos de ecossistemas extensos, em nível de
paisagem, significativos em nível global, regional ou nacional, contendo populações viáveis da grande maioria das espécies de
ocorrência natural em padrões naturais de distribuição e abundância.

OIT

AVC 3 Ecossistemas e hábitats: Ecossistemas, hábitats ou refúgios de biodiversidade raros, ameaçados ou em perigo de
extinção.
AVC 4 Serviços ecossistêmicos: Serviços ecossistêmicos básicos em situações críticas, incluindo proteção de mananciais e
controle de erosão em solos vulneráveis e vertentes.

A recuperação total (OR) teórica, ajustada pelo grau de pureza do suco e o conteúdo da fibra da cana-de-açúcar, é medida da
seguinte forma:

Recuperação
teórica de açúcar

Altos Valores de Conservação (AVCs) são valores biológicos, ecológicos, sociais ou culturais que são considerados
excepcionalmente ou extremamente importantes em termos nacional, regional ou global.

“Good Management
Practices for the Cane
Sugar Industry” by J
Meyer et al.,p. 439.

IChemE (2002).
Medidas de
progresso no
desenvolvimento
sustentável. Instituto
de Engenheiros
Químicos, Londres.

High
Conservation
Value

AVC 5 Necessidades das comunidades: Áreas e recursos fundamentais para atender necessidades básicas de comunidades
locais, populações indígenas ou populações tradicionais (subsistência, alimentação, água, saúde, etc.), identificadas em
cooperação com estas comunidades ou populações.
AVC 6 Valores culturais: Áreas, recursos, hábitats e paisagens de especial significado cultural, arqueológico ou histórico em
nível global ou nacional, e/ou de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa crítica para a cultura tradicional de
comunidades locais, populações indígenas ou populações tradicionais, identificadas em cooperação com estas comunidades ou
populações.
Também inclui solos com grande risco de apresentarem teores significativos de carbono no solo, como pantanais, mangues,
zonas úmidas, e determinadas pastagens naturais e 100% nativas (que nunca foram modificadas pelas atividades humanas).
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onde WF.C é o conteúdo de fibra na cana-de-açúcar, expresso em g/100 g, e PJ é a pureza do caldo. Além disso, estima-se que
refinar totalmente o açúcar branco numa refinaria “white end” deve aumentar em 0,4% a perda não-determinada do açúcar no
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endêmicas, a prestação de serviços dos ecossistemas, sitios sagrados, ou recursos colhidos por habitantes locais. No entanto,
alguns valores são mais importantes ou críticos do que outros, e é a abordagem AVC, que oferece uma forma objetiva de
identificar os valores que devem ser mantidos ou melhorados. (ver www.hcvnetwork.org).
Os seis Altos Valores de Conservação (AVCs):
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AVC 3 Ecossistemas e hábitats: Ecossistemas, hábitats ou refúgios de biodiversidade raros, ameaçados ou em perigo de
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controle de erosão em solos vulneráveis e vertentes.
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seguinte forma:
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excepcionalmente ou extremamente importantes em termos nacional, regional ou global.

“Good Management
Practices for the Cane
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Value

AVC 5 Necessidades das comunidades: Áreas e recursos fundamentais para atender necessidades básicas de comunidades
locais, populações indígenas ou populações tradicionais (subsistência, alimentação, água, saúde, etc.), identificadas em
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Alteração
significativa

Um impacto significativo seria aparente, caso as operações das plantações ou usinas de cana-de-açúcar provoquem mudanças
no meio-ambiente que resultem em:
(1) um impacto na qualidade e/ou quantidade de habitats que suportam uma espécie ameaçada ou em perigo, ao ponto
de que os números e a viabilidade daquela espécie (a classificação vem da lista vermelha do IUCN) sejam negativamente
impactados;
(2) a conversão, diminuição ou degradação da integridade de um habitat ameaçado, ao ponto de que ocorra, na opinião de
um ecologista competente, um impacto negativo mensurável no seu status ecológico;
(3) alteração num serviço do ecossistema (por exemplo, o fornecimento dágua) ao ponto de causar impactos negativos materiais
para comunidades locais ou ecossistemas (por exemplo, fluxos com nutritivos adicionais que alterem a ecologia a jusante, ou
que alteream a disponibilidade de água potável para comunidades à jusante).

(a) qualquer distinção, exclusão ou preferência feita com base na raça, cor, sexo, religião, opinião política ou origem nacional
ou social, que tem o feitio de negar ou enfraquecer a igualdade de oportunidade ou tratamento no emprego ou na ocupação;

Discriminação

As empresas devem militar contra toda e qualquer forma da corrupção, incluindo extorsão e suborno.

PRINCÍPIO 10 Acordo Global das
Nações Unidas (UN
Gobal Compact)

Qualquer trabalho ou serviço exigido de qualquer pessoa mediante ameaça de qualquer penalidade, e para qual aquela
pessoa não se ofereceu de forma livre e espontânea.

Convenção 29 da
OIT

Os tipos mais comuns de trabalho forçado ou compulsório: Trabalho forçado pode existir em muitas formas – algumas delas
impostas pelo Estado, mas na sua maioria no setor privado...Trabalho forçado pode ser o resultado de tráfico de pessoas e
migração irregular... Os mecanismos de força incluem servidão por dívida, escravidão, abuso de práticas de usos e costumes
e sistemas enganosos de recrutamento. Algumas das formas mais comuns de trabalho forçado incluem (ver lista completa no
Handbook da OIT):

Combate ao
Trabalho Forçado:
Livreto para
Empregadores e
Empresas, booklet 2

Conduzir o
negócio com
integridade

Trabalho forçado
ou compulsório

1 O termo ‘discriminação’ inclui —(Art. 1 C111)

(b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha o efeito do negar ou enfraquecer a igualdade de oportunidade
ou tratamento no emprego ou na ocupação e que possa ser assim identificada pelo Membro envolvido, após consultar
organizações representativas de empregadores e empregados, onde existam tais organizações, e com outras entidades
apropriadas.

OIT Convenção
C111

2. Não será classificada como discriminação qualquer distinção, exclusão ou preferência que se refira a um emprego
específico, e que se baseie nas exigências inerentes do mesmo.
3. Para as finalidades dessa Convenção, os termos ‘emprego’ e ‘ocupação’ incluem acesso ao treinamento vocacional, acesso
ao trabalho e às suas ocupações específicas e aos termos e condições do trabalho.

·
Trabalho Forçado por dívida induzida: Frequentemente chamado de “trabalho obrigatório” (‘bonded labour’) no Sul
da Ásia, aonde é mais comum, mas também como “servidão por dívida” (‘debt bondage’). Acontece quando uma pessoa
fornece seus serviços, ou aqueles de um membro da família, recebendo créditos, como maneira de pagar o empréstimo ou
adiantamento.
·

Trabalho Forçado como resultado de tráfico de pessoas: O tráfico de pessoas ou tráfico humano tem vínculo frequente
com o trabalho forçado. É alimentado por indivíduos ou por redes criminosas organizadas, e pode incluir recrutamento
enganoso, extorsão e chantagem, com a finalidade de exploração de mão-de-obra.

Trabalho Forçado ligado à exploração em sistemas de contratação de mão-de-obra: Existe hoje em quase todos os lugares to
mundo. Por exemplo, os trabalhadores migrantes se descobrem presos a um fornecedor de mão-de-obra porque foram lhes
cobradaos taxas excessivas, e eles têm pouca ou nenhuma possibilidade de mudar de empregador uma vez que chegam ao
país de destino.
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Símbolos e Abreviaturas

DBO
DQO
PGA
AIAS
g
GEE
ha
AVC
kg
kJ
kWh
L
MJ
EPI
AI
t
tc
ART
a

Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Plano de Gerenciamento Ambiental

Anexo 2 Lista
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Convenções Internacionais Relevantes

http://www.ilo.org/ilolex/english/
subjectE.htm

Avaliação de Impacto Ambiental e Social

As convenções principais (Core Conventions) da OIT tratam dos seguintes assuntos: Abolição do Trabalho Infantil (C 138 e C 182);
Eliminação do Trabalho Forçado ou Compulsório (C 29 e 105); Remuneração Igualitária (C 100); Eliminação da Discriminação no
Emprego e Ocupação (C 111); Liberdade de Associação (C 87); e o Direito de Negociar Convenções Coletivas (C 98).

gramas
Gases de Efeito Estufa
hectares
Alto Valor de Conservação

Princípios

quilogramas
quilo joules
quilowatt horas

Não ao Trabalho
Forçado

litros
mega joules
Equipamento de Proteção Individual
Açúcar invertido (Inglês - RS reducing (invert) sugars)
toneladas

Proteção das Crianças

toneladas de cana-de-açúcar
açúcar redutor total (Inglês - TSAI - total sugars
expressed as invert)
ano
Liberdade de
Associação e de
Negociação de
Convenções Coletivas
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das

Normas
Internacionais

Nome não oficial em
Português

Seções chaves

Resumo das proteções

ILO Convention 29
(1930) Forced Labour

OIT Convenção 29
(1930) Trabalho
Forçado

Art. 5

Nenhuma concessão para empresas deve envolver qualquer forma de
trabalho forçado ou compulsório.

ILO Convention 105
(1957) Abolition of
forced Labour

OIT Convenção 105
(1957) Abolição do
Trabalho Forçado

Art. 1

Não usar nenhuma forma de trabalho forçado ou compulsório.

ILO Convention 138
(1973) Minimum Age

OIT Convenção 138
(1973) Idade Mínima

Art. 1-3

Abolição do trabalho infantil e determinação de uma idade mínima
nacional para trabalhar, não menos que 15-18 anos (a depender da
ocupação).

ILO Convention 182
(1999) Worst Forms
of Child Labour

OIT Convenção 182
(1999) Piores Formas
de Trabalho Infantil

Art. 1-7

Abolição da escravidão infantil, servidão por dívida, tráfico e solicitação
para a prostituição; métodos apropriados para monitorar e assegurar o
cumprimento.

UN declaration
on Rights of the
Indigenous Peoples
(2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 17 (2), 21, 22
(2)

Nenhuma exploração das mulheres e crianças indígenas, nem a exposição
das mesmas ao perigo ou à discriminação.

ILO Convention 87
(1948)Freedom of
Association and
Protection of Right to
Organise

OIT Convenção 87
(1948) Liberdade
de Associação e
Proteção do Direito a
Organizar

Art. 2-11

Liberdade para que os trabalhadores se associem à organizações,
federações e confederações da sua escolha, com regras e constituições
livremente escolhidas; medidas para proteger o direito à organização.
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Símbolos e Abreviaturas

DBO
DQO
PGA
AIAS
g
GEE
ha
AVC
kg
kJ
kWh
L
MJ
EPI
AI
t
tc
ART
a

Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Plano de Gerenciamento Ambiental

Anexo 2 Lista
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Convenções Internacionais Relevantes

http://www.ilo.org/ilolex/english/
subjectE.htm

Avaliação de Impacto Ambiental e Social

As convenções principais (Core Conventions) da OIT tratam dos seguintes assuntos: Abolição do Trabalho Infantil (C 138 e C 182);
Eliminação do Trabalho Forçado ou Compulsório (C 29 e 105); Remuneração Igualitária (C 100); Eliminação da Discriminação no
Emprego e Ocupação (C 111); Liberdade de Associação (C 87); e o Direito de Negociar Convenções Coletivas (C 98).

gramas
Gases de Efeito Estufa
hectares
Alto Valor de Conservação

Princípios

quilogramas
quilo joules
quilowatt horas

Não ao Trabalho
Forçado

litros
mega joules
Equipamento de Proteção Individual
Açúcar invertido (Inglês - RS reducing (invert) sugars)
toneladas

Proteção das Crianças

toneladas de cana-de-açúcar
açúcar redutor total (Inglês - TSAI - total sugars
expressed as invert)
ano
Liberdade de
Associação e de
Negociação de
Convenções Coletivas
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das

Normas
Internacionais

Nome não oficial em
Português

Seções chaves

Resumo das proteções

ILO Convention 29
(1930) Forced Labour

OIT Convenção 29
(1930) Trabalho
Forçado

Art. 5

Nenhuma concessão para empresas deve envolver qualquer forma de
trabalho forçado ou compulsório.

ILO Convention 105
(1957) Abolition of
forced Labour

OIT Convenção 105
(1957) Abolição do
Trabalho Forçado

Art. 1

Não usar nenhuma forma de trabalho forçado ou compulsório.

ILO Convention 138
(1973) Minimum Age

OIT Convenção 138
(1973) Idade Mínima

Art. 1-3

Abolição do trabalho infantil e determinação de uma idade mínima
nacional para trabalhar, não menos que 15-18 anos (a depender da
ocupação).

ILO Convention 182
(1999) Worst Forms
of Child Labour

OIT Convenção 182
(1999) Piores Formas
de Trabalho Infantil

Art. 1-7

Abolição da escravidão infantil, servidão por dívida, tráfico e solicitação
para a prostituição; métodos apropriados para monitorar e assegurar o
cumprimento.

UN declaration
on Rights of the
Indigenous Peoples
(2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 17 (2), 21, 22
(2)

Nenhuma exploração das mulheres e crianças indígenas, nem a exposição
das mesmas ao perigo ou à discriminação.

ILO Convention 87
(1948)Freedom of
Association and
Protection of Right to
Organise

OIT Convenção 87
(1948) Liberdade
de Associação e
Proteção do Direito a
Organizar

Art. 2-11

Liberdade para que os trabalhadores se associem à organizações,
federações e confederações da sua escolha, com regras e constituições
livremente escolhidas; medidas para proteger o direito à organização.
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Liberdade de
Associação e de
Negociação de
Convenções Coletivas

Não-discriminação
e Igualdade de
Remuneração

ILO Convention
98 (1949) Right
to organise and
collective bargaining

OIT Convenção
98 (1949) Direito
de Organizar e
Negociação Coletiva

Art. 1-4

UN Declaration of the
Rights of Indigenous
Peoples (2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 3

Povos indígenas têm o direito à autodeterminação e à buscar livremente seu
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.

ILO Convention
100(1951) Equal
Remuneration

OIT Convenção 100
(1951) Remuneração
Igualitária

Art. 1-3

Igualdade de remuneração para homens e mulheres que desempenhem o
mesmo trabalho.

ILO Convention 111
(1958)

OIT Convenção 111
(1958)

Discrimination
(Employment and
Occupation)

Discriminação
(Emprego e
Ocupação)

Art. 1-2

UN Declaration on
Rights of Indigenous
Peoples (2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 2, 8 (2e), 9, 15
(2), 16 (1), 21 (2),
22, 24 (1), 29 (1),
46 (3)

Emprego Justo dos
Migrantes

ILO Convention 97
(1949) Migration for
Employment

OIT Convenção 97
(1949) Migração
para Emprego

Proteção dos Pequenos
Proprietários

ILO Convention 117
(1962) Social Policy
(Basic Aims and
Standards)

OIT Convenção 117
(1962) Política Social
(Metas e Padrões
Básicos)
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Proteção contra atos que reprimem os sindicatos e contra medidas para
dominá-los; procedimentos estabelecidos para a negociação voluntária de
termos e condições de trabalho, através dos acordos coletivos.

Igualdade de oportunidade e tratamento no que se refere ao trabalho e
emprego; sem discriminação em base de raça, sexo, cor, religião, opinião
política, ou origem nacional ou social.

Ausência de discriminação em base de origem ou identidade; liberdade
para manifestar identidade baseado nos costumes; atenção especial pela
plena proteção dos direitos das mulheres indígenas.
Fornecimento de informação; nenhuma restrição à viagem; fornecimento
de serviço de saúde; não discriminação no emprego, alojamento, proteção
social e remuneração; nenhuma repatriação forçada de trabalhadores
legais; repatriação de poupança.

Art. 4
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Aquisição Justa da Terra

Alienação com o devido respeito aos direitos de usos e costumes; assistência
para a formação de cooperativas; condições de locação devem assegurar
os padrões de vida mais altos possíveis.

Justa Representação e
Participação dos Povos
Indígenas e Tribais

ILO Convention 169
(1989) on Indigenous
and Tribal Peoples

OIT Convenção 169
(1989) sobre Povos
Indígenas e Tribais

Art. 13-19

Respeitar e proteger os direitos à terra e aos recursos naturais que são de
uso e ocupação tradicionais; respeito para com as tradições de herança;
nenhuma remoção forçada; compensação por perdas e danos.

UN Declaration
on the Rights of
Indigenous Peoples
(2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 25, 26

Direito a ter um relacionamento individual com a terra; direito de posse, uso,
desenvolvimento e controle de suas terras, territórios e outros recursos.

UN Convention on
Biological Diversity
(1992)

ONU Convenção
sobre Diversidade
Biológica (1992)

Art. 10 (c)

Proteger e estimular o uso costumeiro dos recursos biológicos de acordo
com as práticas tradicionais.

ILO Convention 169
(1989) on Indigenous
and Tribal Peoples

OIT Convenção 169
(1989) sobre Povos
Indígenas e Tribais

Art. 6-9

Auto-representação, através das suas próprias instituições representativas;
consultas com a meta de chegar a um acordo, ou ao consenso; o direito de
decidir suas próprias prioridades, manter seus costumes e resolver ofensas
pelas leis tradicionais (desde que compatíveis com os direitos humanos
internacionais).

UN Declaration
on the Rights of
Indigenous Peoples
(2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 10, 11 (2), 19,
28 (1), 29 (2) and
32.(2).

O direito das suas próprias instituições representativas aprovarem
antecipadamente, de forma livre e com as devidas informações, qualquer
projeto que impacte suas terras.

Convention on the
Elimination of All
Forms of Racial
Discrimination,
International Covenant
on Economic, Social
and Cultural Rights,
InterAmerican Human
Rights System

Convenção sobre
a Eliminação de
Todos os Tipos de
Discriminação Racial,
Pacto Internacional
sobre Direitos
Econômicos, Sociais
e Culturais, Sistema
Inter-Americano de
Direitos Humanos

Comitê CERD da
ONU, Comitê da
ONU sobre Direitos
Sociais, Culturais
e Econômicos,
Comissão InterAmericano de Direitos
Humanos

Aprovação antecipada, livre e informada de qualquer decisão que possa
impactar povos indígenas.
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Liberdade de
Associação e de
Negociação de
Convenções Coletivas

Não-discriminação
e Igualdade de
Remuneração

ILO Convention
98 (1949) Right
to organise and
collective bargaining

OIT Convenção
98 (1949) Direito
de Organizar e
Negociação Coletiva

Art. 1-4

UN Declaration of the
Rights of Indigenous
Peoples (2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 3

Povos indígenas têm o direito à autodeterminação e à buscar livremente seu
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.

ILO Convention
100(1951) Equal
Remuneration

OIT Convenção 100
(1951) Remuneração
Igualitária

Art. 1-3

Igualdade de remuneração para homens e mulheres que desempenhem o
mesmo trabalho.

ILO Convention 111
(1958)

OIT Convenção 111
(1958)

Discrimination
(Employment and
Occupation)

Discriminação
(Emprego e
Ocupação)

Art. 1-2

UN Declaration on
Rights of Indigenous
Peoples (2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 2, 8 (2e), 9, 15
(2), 16 (1), 21 (2),
22, 24 (1), 29 (1),
46 (3)

Emprego Justo dos
Migrantes

ILO Convention 97
(1949) Migration for
Employment

OIT Convenção 97
(1949) Migração
para Emprego

Proteção dos Pequenos
Proprietários

ILO Convention 117
(1962) Social Policy
(Basic Aims and
Standards)

OIT Convenção 117
(1962) Política Social
(Metas e Padrões
Básicos)
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Proteção contra atos que reprimem os sindicatos e contra medidas para
dominá-los; procedimentos estabelecidos para a negociação voluntária de
termos e condições de trabalho, através dos acordos coletivos.

Igualdade de oportunidade e tratamento no que se refere ao trabalho e
emprego; sem discriminação em base de raça, sexo, cor, religião, opinião
política, ou origem nacional ou social.

Ausência de discriminação em base de origem ou identidade; liberdade
para manifestar identidade baseado nos costumes; atenção especial pela
plena proteção dos direitos das mulheres indígenas.
Fornecimento de informação; nenhuma restrição à viagem; fornecimento
de serviço de saúde; não discriminação no emprego, alojamento, proteção
social e remuneração; nenhuma repatriação forçada de trabalhadores
legais; repatriação de poupança.

Art. 4
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Aquisição Justa da Terra

Alienação com o devido respeito aos direitos de usos e costumes; assistência
para a formação de cooperativas; condições de locação devem assegurar
os padrões de vida mais altos possíveis.

Justa Representação e
Participação dos Povos
Indígenas e Tribais

ILO Convention 169
(1989) on Indigenous
and Tribal Peoples

OIT Convenção 169
(1989) sobre Povos
Indígenas e Tribais

Art. 13-19

Respeitar e proteger os direitos à terra e aos recursos naturais que são de
uso e ocupação tradicionais; respeito para com as tradições de herança;
nenhuma remoção forçada; compensação por perdas e danos.

UN Declaration
on the Rights of
Indigenous Peoples
(2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 25, 26

Direito a ter um relacionamento individual com a terra; direito de posse, uso,
desenvolvimento e controle de suas terras, territórios e outros recursos.

UN Convention on
Biological Diversity
(1992)

ONU Convenção
sobre Diversidade
Biológica (1992)

Art. 10 (c)

Proteger e estimular o uso costumeiro dos recursos biológicos de acordo
com as práticas tradicionais.

ILO Convention 169
(1989) on Indigenous
and Tribal Peoples

OIT Convenção 169
(1989) sobre Povos
Indígenas e Tribais

Art. 6-9

Auto-representação, através das suas próprias instituições representativas;
consultas com a meta de chegar a um acordo, ou ao consenso; o direito de
decidir suas próprias prioridades, manter seus costumes e resolver ofensas
pelas leis tradicionais (desde que compatíveis com os direitos humanos
internacionais).

UN Declaration
on the Rights of
Indigenous Peoples
(2007)

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 10, 11 (2), 19,
28 (1), 29 (2) and
32.(2).

O direito das suas próprias instituições representativas aprovarem
antecipadamente, de forma livre e com as devidas informações, qualquer
projeto que impacte suas terras.

Convention on the
Elimination of All
Forms of Racial
Discrimination,
International Covenant
on Economic, Social
and Cultural Rights,
InterAmerican Human
Rights System

Convenção sobre
a Eliminação de
Todos os Tipos de
Discriminação Racial,
Pacto Internacional
sobre Direitos
Econômicos, Sociais
e Culturais, Sistema
Inter-Americano de
Direitos Humanos

Comitê CERD da
ONU, Comitê da
ONU sobre Direitos
Sociais, Culturais
e Econômicos,
Comissão InterAmericano de Direitos
Humanos

Aprovação antecipada, livre e informada de qualquer decisão que possa
impactar povos indígenas.
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Saúde e Segurança

ILO Convention 184
(2001) Safety and
Health in Agriculture

Stockholm Convention
on Persistent Organic
Pollutants (2001)
Controlar ou Eliminar
o Uso de Produtos
Químicos e Pesticidas
Perigosos

Controlar ou Eliminar
o Uso de Produtos
Químicos e Pesticidas
Perigosos

FAO International
Code of Conduct
on the Distribution
and use of Pesticides
(1985, Revised 2002)

Rotterdam
Conventions on Prior
and Informed Consent
Procedure for certain
Hazardous Chemicals
and Pesticides in
International Trade
(1998)

UN Declaration on
Rights of Indigenous
Peoples (2007)
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OIT Convenção 184
(2001) Segurança e
Saúde na Agricultura

Convenção de
Estocolmo sobre
Poluentes Orgânicos
Persistentes (2001)

FAO Código
Internacional de
Conduta sobre a
Distribuição e Uso
de Pesticidas (1985,
Revisado 2002)

Art. 7-21

Conduzir avaliações de risco e adotar medidas preventivas e de
proteção para assegurar a saúde e segurança nos locais de trabalho
e com máquinas, equipamentos, ferramentas e processos; assegurar a
disseminação das informações; treinamento, supervisão e cumprimento
apropriados; proteções especiais para trabalhadores jovens e mulheres;
seguro contra acidentes e doenças de trabalho.

Art. 1-5

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).

Art. 5

Restringir o uso de pesticidas perigosos onde o controle é difícil; assegurar
o uso de equipamentos e técnicas protetoras; fornecer aos trabalhadores
orientação referente a medidas de segurança; fornecer aos pequenos
fazendeiros e produtores rurais um serviço de treinamento; proteger
trabalhadores e outras pessoas que possam estar por perto; disponibilizar
informações completas sobre riscos e proteções; proteger a biodiversidade
e minimizar impactos no meio-ambiente; assegurar o descarte seguro
de resíduos e equipamento; estar preparado para lidar com casos
emergenciais de envenenamento.

Convenções de
Rotterdã sobre
Procedimento para
a Concordância
Antecipada e
Informada referente
a Determinados
Produtos Químicos e
Pesticidas Perigosos
no Comércio
Internacional (1998)

Art. 1, 5, and 6

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 21 (1), 23, 24,
29 (3)
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Coibir o comércio de produtos químicos e pesticidas proibidos; desenvolver
procedimentos nacionais para controlar seu uso e comércio; a Convenção
lista os produtos químicos e pesticidas proibidos e perigosos.

Melhorar as condições de vida em termos de saneamento, saúde e
moradia; participar no fornecimento de serviços de saúde; manter sistemas
tradicionais de saúde; monitoramento efetivo da saúde.

Preservar Áreas de
Várzea

Ramsar convention
on wetlands of
International
Importance

Convenção de
Ramsar sobre
Zonas Úmidas
de Importância
Internacional

www.ramsar.org

Proteger o
Patrimônio
Cultural e Natural

World Heritage
Convention
concerning the
Protection of the
World cultural and
Natural heritage

Convenção sobre
Patrimônio Mundial,
referente a Proteção
do Patrimônio Cultural
e Natural do Mundo

whc.unesco.org/

Conservação
da Diversidade
Biológica

Convention on
Biological Diversity

Convenção sobre
Diversidade Biológica

www.cbd.int

Anexo 3 Cálculo

de

GEE -

PARA O PRINCÍPIO 3 APENAS

1. Demarcação do Sistema
A delimitação operacional engloba o cultivo e processamento da cana-de-açúcar. O limite reconhece cada usina, junto como seus
fornecedores de cana-de-açúcar, como uma unidade individual, em vez de considerar uma empresa que tem e opera várias usinas.
No caso dos Produtores Independentes de Energia (PIE) que fornecem vapor e energia elétrica para uma usina a partir do bagaço
proveniente dela, aquele PIE será incluído junto com a usina em questão. A fronteira do sistema inclui ainda a energia embutida na
fabricação e fornecimento de todos os fertilizantes e produtos químicos, mas exclui a energia embutida nos bens de capital usados na
agricultura e processamento. Serão incluídas todas as atividades da usina no local, visando refletir a sustentabilidade total de um sistema
que produz alimento, combustível, energia e produtos químicos.
Esta análise representa uma análise B2B, levando em conta a operação de uma planta de processamento de cana-de-açúcar, que produz
açúcar bruto e/ou etanol. Unidades que são somente refinarias não serão incluídas dentrodo escopo. Representam o fornecimento de
produtos para uma terceira parte que não é o usuário final (análise de ciclo de vida da produção, ou ‘cradle-to-gate’ em Inglês).

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 99 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Saúde e Segurança

ILO Convention 184
(2001) Safety and
Health in Agriculture

Stockholm Convention
on Persistent Organic
Pollutants (2001)
Controlar ou Eliminar
o Uso de Produtos
Químicos e Pesticidas
Perigosos

Controlar ou Eliminar
o Uso de Produtos
Químicos e Pesticidas
Perigosos

FAO International
Code of Conduct
on the Distribution
and use of Pesticides
(1985, Revised 2002)

Rotterdam
Conventions on Prior
and Informed Consent
Procedure for certain
Hazardous Chemicals
and Pesticides in
International Trade
(1998)

UN Declaration on
Rights of Indigenous
Peoples (2007)
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OIT Convenção 184
(2001) Segurança e
Saúde na Agricultura

Convenção de
Estocolmo sobre
Poluentes Orgânicos
Persistentes (2001)

FAO Código
Internacional de
Conduta sobre a
Distribuição e Uso
de Pesticidas (1985,
Revisado 2002)

Art. 7-21

Conduzir avaliações de risco e adotar medidas preventivas e de
proteção para assegurar a saúde e segurança nos locais de trabalho
e com máquinas, equipamentos, ferramentas e processos; assegurar a
disseminação das informações; treinamento, supervisão e cumprimento
apropriados; proteções especiais para trabalhadores jovens e mulheres;
seguro contra acidentes e doenças de trabalho.

Art. 1-5

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).

Art. 5

Restringir o uso de pesticidas perigosos onde o controle é difícil; assegurar
o uso de equipamentos e técnicas protetoras; fornecer aos trabalhadores
orientação referente a medidas de segurança; fornecer aos pequenos
fazendeiros e produtores rurais um serviço de treinamento; proteger
trabalhadores e outras pessoas que possam estar por perto; disponibilizar
informações completas sobre riscos e proteções; proteger a biodiversidade
e minimizar impactos no meio-ambiente; assegurar o descarte seguro
de resíduos e equipamento; estar preparado para lidar com casos
emergenciais de envenenamento.

Convenções de
Rotterdã sobre
Procedimento para
a Concordância
Antecipada e
Informada referente
a Determinados
Produtos Químicos e
Pesticidas Perigosos
no Comércio
Internacional (1998)

Art. 1, 5, and 6

ONU Declaração
sobre os Direitos
dos Povos Indígenas
(2007)

Art. 21 (1), 23, 24,
29 (3)
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Coibir o comércio de produtos químicos e pesticidas proibidos; desenvolver
procedimentos nacionais para controlar seu uso e comércio; a Convenção
lista os produtos químicos e pesticidas proibidos e perigosos.

Melhorar as condições de vida em termos de saneamento, saúde e
moradia; participar no fornecimento de serviços de saúde; manter sistemas
tradicionais de saúde; monitoramento efetivo da saúde.

Preservar Áreas de
Várzea

Ramsar convention
on wetlands of
International
Importance

Convenção de
Ramsar sobre
Zonas Úmidas
de Importância
Internacional

www.ramsar.org

Proteger o
Patrimônio
Cultural e Natural

World Heritage
Convention
concerning the
Protection of the
World cultural and
Natural heritage

Convenção sobre
Patrimônio Mundial,
referente a Proteção
do Patrimônio Cultural
e Natural do Mundo

whc.unesco.org/

Conservação
da Diversidade
Biológica

Convention on
Biological Diversity

Convenção sobre
Diversidade Biológica

www.cbd.int

Anexo 3 Cálculo

de

GEE -

PARA O PRINCÍPIO 3 APENAS

1. Demarcação do Sistema
A delimitação operacional engloba o cultivo e processamento da cana-de-açúcar. O limite reconhece cada usina, junto como seus
fornecedores de cana-de-açúcar, como uma unidade individual, em vez de considerar uma empresa que tem e opera várias usinas.
No caso dos Produtores Independentes de Energia (PIE) que fornecem vapor e energia elétrica para uma usina a partir do bagaço
proveniente dela, aquele PIE será incluído junto com a usina em questão. A fronteira do sistema inclui ainda a energia embutida na
fabricação e fornecimento de todos os fertilizantes e produtos químicos, mas exclui a energia embutida nos bens de capital usados na
agricultura e processamento. Serão incluídas todas as atividades da usina no local, visando refletir a sustentabilidade total de um sistema
que produz alimento, combustível, energia e produtos químicos.
Esta análise representa uma análise B2B, levando em conta a operação de uma planta de processamento de cana-de-açúcar, que produz
açúcar bruto e/ou etanol. Unidades que são somente refinarias não serão incluídas dentrodo escopo. Representam o fornecimento de
produtos para uma terceira parte que não é o usuário final (análise de ciclo de vida da produção, ou ‘cradle-to-gate’ em Inglês).

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Página 99 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

2. Impactos Diretos e Indiretos
Os cálculos da energia e GEE são associados com os insumos diretos de energia e, num nível secundário, com insumos indiretos.
Os insumos diretos são principalmente insumos de combustíveis e energia, expressos em termos de seu valor primário de energia.
Os insumos indiretos incluem, adicionalmente, a energia necessária para a produção dos produtos químicos, fertilizantes e outros
materiais utilizados. Os insumos indiretos não incluem a energia adicional consumida na fabricação e construção dos prédios e
equipamentos usados na fazenda, no transporte ou no processo industrial.

7 ANEXOS

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO

Mudança de Uso do Solo pode ser separada em componentes diretos e indiretos:

No caso do processamento da cana-de-açúcar, uma fábrica que exporta energia elétrica ou bagaço adquire um crédito em termos de
energia e emissões evitadas, de acordo com a substituição de energia naquele país. Algumas normas recomendam o uso da intensidade
média de GEE do sistema geral da rede de transmissão para calcular o crédito de GEE da energia exportada, embora possa ser mais
realista usar o mix marginal de energia. Considerando que o fornecimento marginal de energia virá, normalmente, de combustíveis
fósseis, a estimativa da redução (de emissões) será conservadora caso seja usado o mix médio de geração. Neste caso, adota-se o
procedimento que se alinha com a EU RED (Diretiva da União Européia para Energias Renováveis), que determina o uso do fator
médio, ao calcular créditos para energia exportada. A tabela utilizada, com valores específicos para os países, é fornecida no Anexo.

• Mudança direta no uso do solo se refere à mudança do estado original da terra para seu uso na produção da cana-de-açúcar.
Dependendo do uso anterior da área em questão, supõe-se que a mudança no uso do solo possa liberar parte do carbono contido no
solo e na vegetação.

Caso uma fábrica produza somente açúcar e melaço, use-se uma alocação proporcional ao valor de mercado; na maioria dos casos
a alocação para o melaço é menos que 10% do total. Embora o preço vá flutuar ao longo do tempo, os valores relativos devem
permanecer bem mais estáveis. É possível usar um cálculo de deslocamento, supondo que o melaço substitui determinados ingredientes
de uma ração animal. Isso, porém, deve variar bastante entre países.

3. Mudança de Uso do Solo

• Mudança indireta no uso do solo se refere aos efeitos secundários induzidos pela expansão em grande escala. Com isso,
culturas existentes são substituídas, levando à expansão de sua área cultivada para outros lugares, sejam no mesmo país, ou em outras
partes do mundo. É muito difícil estimar os impactos dessas mudanças.
Caso a cadeia de produção do produto tenha causado a conversão direta de terras não-agrícolas em terras agrícolas em ou após 1
de Janeiro de 2008, então as emissões de GEE associadas com a mudança direta no uso do solo são incluídas no cálculo do carbon
footprint. A tabela do IPCC de valores padrão para mudanças no udo do solo para países selecionados, publicada no PAS 2050, é
utilizada no cálculo.

No caso de uma fábrica que produza quantidades mais ou menos equivalentes de açúcar e etanol, torna-se mais complicada a
distribuição dos insumos de energia e das emissões de GEE entre os dois produtos. O cálculo considera que a alocação deve ser feita
conforme o conteúdo energético dos produtos. O açúcar tem o poder calorífico de 16500 MJ/t e o etanol 21 MJ/L. Supondo que se
produz 600 litros de etanol a partir de uma tonelada de sacarose, o valor equivalente de açúcar para sacarose seria 27,5 MJ/L. Nesta
base, 57% das emissões seriam alocadas ao açúcar e 43% ao etanol. Como alternativa, o procedimento de cálculo também aloca o uso
de energia e as emissões com base no peso em equivalente de açúcar, considerando que uma tonelada de açúcar é equivalente a 600
litros de etanol.
No caso de uma destilaria autônoma, onde se produz somente etanol, o uso de energia e as emissões são relacionadas aos litros de etanol
produzidos, ou ao MJ no etanol.

4. Como Lidar com Sub-Produtos e Produtos Múltiplos
Two approaches are possible:
• O método de ‘substituição’ ou ‘deslocamento’ visa modelar a realidade ao rastrear o destino provável dos sub-produtos. Cada subproduto gera um crédito de energia e emissões equivalente à energia e às emissões evitadas ao deixar de produzir a matéria que o subproduto provavelmente substituirá.
• O método de ‘alocação’ aloca energia e emissões decorrentes de um processo para os seus vários produtos, de acordo com seus
conteúdos de massa e energia ou valores monetários.
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5. Componentes que contribuem às emissões
O CO2 advindo da cana-de-açúcar emitido na combustão e na fermentação do etanol é considerado como zero de emissão atmosférica
de CO2, por representar o carbono reitrado do ar durante o crescimento da cana-de-açúcar. Assume-se que o CO (Monóxido de
Carbono) e os VOC (componentes orgânicos voláteis) emitidos na combustão são convertidos relativamente rápido em CO2, já o
metano e os óxidos de nitrogênio emitidos durante a queima do bagaço são contabilizados nas emissões de GEE. As emissões de CO2
provenientes de fontes de carbono biogênico são excluídas do cálculo das emissões de GEE do ciclo de vida dos produtos, a não ser que
o CO2 seja decorrente de mudança direta do uso do solo.
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Os GEE cobertos são CO2, N2O e CH4. Metano e N2O têm potencial de aquecimento global 23 e 296 vezes maior que o do CO2,
respectivamente. (IPCC 2007). As emissões de GEE são agregadas na base de equivalência em Dióxido de Carbono (CO2eq).
As emissões que não são de CO2, decorrentes de fontes de carbono fóssil e biogênico, são incluídas no cálculo das emissões de GEE.
No caso da queima do bagaço nas caldeiras das usinas de cana-de-açúcar, estima-se que 30 g de CH4 e 4 g de N2O são produzidas para
cada 1000 MJ de energia de bagaço queimado, considerando dados do IPCC referentes à queima da biomassa. Mudanças no conteúdo
de carbono dos solos, sejam elas emissões ou sequestros, com exceção das decorrentes de mudanças diretas no uso do solo, são excluídas
da avaliação das emissões de GEE. Quaisquer emissões de GEE que decorram do transporte necessário durante o ciclo de vida do
produto e das matérias-primas são consideradas na estimativa do carbon footprint. Fatores de emissão para transportes incluem as
emissões associadas com a produção e o transporte dos combustíveis consumidos.
6. Método de Cálculo

todo o carbono no calcário se torna CO2. Trata-se de um limite máximo; em solos pouco ácidos é possível que o calcário resulte numa absorção líquida de CO2.
A estrutura de cálculo adotada neste estudo é parecida com aquela usada no modelo EBAMM (Farrell et al. 2006), que por sua vez é similar ao modelo GREET (Wang
et al. 2008). Estes modelos têm sido usados no passado, principalmente para modelar a produção dos biocombustíveis produzidos a partir do milho, e precisaram
receber modificações para cana-de-açúcar, visando incorporar questões adicionais, a saber:
1. Modificações para incorporar a produção de açúcar como atividade principal. Inclui energia elétrica, combustíveis e lubrificantes.
2. Emissões decorrentes da queima da cana-de-açúcar. Baseia nos fatores de emissão do IPCC para a queima de biomassa de 0,07 kg de N2O/t e 2,7 kg
de CH4/t, ambos para matéria seca.

Foi sugerido um limiar de materialidade de 1%, visando assegurar que fontes muito pequenas de emissões de GEE no ciclo de vida não
recebam o mesmo tratamento do que as fontes mais significativas.

3. Incorporar estimativas para emissões de N2O provenientes da torta de filtro, vinhaça e resíduos da cana-de-açúcar deixados na plantação. Supõe-se
que 1,225 % de N no resíduo seja convertido para N em N20 (Macedo et al. 2008).

Tanto o uso de energia quanto as emissões são calculadas na mesma planilha, já que as últimas são em grqande parte determinadas
pelo primeiro. O cálculo considera os impactos da produção de fertilizante. As operações agrícolas incluem a aplicação dos produtos
químicos, irrigação, cultivo e colheita (e o preparo dos colmos da cana-de-açúcar para o plantio). O transporte da cana-de-açúcar inclui
a sua movimentação até a usina. A cana-de-açúcar é processada para produzir açúcar e melaço ou etanol, e pode incluir a exportação
de energia elétrica ou bagaço. É excluída a energia embutida na produção dos equipamentos, inclusive de moagem. A inclusão da
energia embutida nos bens de capital e equipamentos tem geralmente um impacto de menos de 10% nas emissões calculadas, e não e
considerada. Não é considerada qualquer estimativa referente ao transporte dos produtos a partir da porta da fábrica. O transporte de
trabalhadores não é considerado. A energia primária é calculada. É diferente do insumo direto de energia na medida em que a energia
primária leva em conta a eficiência na geração e no fornecimento da fonte secundária de energia, p.ex. utilizando um fator de conversão
da energia do combustível utilizado para gerar eletricidade, para a energia contida na eletricidade produzida. Essa lógica se aplica à
energia elétrica, combustíveis, vapor e qualquer outro insumo de energia.

4. Emissões de CH4 e N2O advindas da queima do bagaço em caldeiras nas usinas; valores de 30 e 4 g/ 1000 MJ de energia de bagaço são utilizadas,
respectivamente (Wang et al. 2008).
5. Valor energético dos produtos químicos usados no processo.
6. Um crédito para o melaço (quando produzido), com base em seu valor econômico em relação ao valor do açúcar.
7. As emissões decorrentes do tratamento anaeróbico dos efluentes, no caso de não haver captura de metano e seu uso como combustível. O IPCC
sugere 0,21 t de CH4 produzido para cada t COD (Chemical Oxygen Demand) removida.
8. Incorporar estimativas para importações de melaço, bagaço e/ou qualquer outra biomassa.

O balanço de GEE é particularmente incerto, já que as margens de erro e de emissões de Óxido de Nitrogênio dos fertilizantes
podem ser enormes. O uso dos fertilizantes nitrogenados resultam em emissões de GEE em duas fases: na produção dos fertilizantes
(principalmente emissões de CO2 pela energia consumida) e na aplicação dos fertilizantes (principalmente emissões de N2O pelos
processos de nitrificação e desnitrificação no solo). A partir de recomendações do IPCC, supõe-se que 1,325 % do N no fertilizante
nitrogenado é convertido para N em N2O através da nitrificação e desnitrificação. Além disso, as aplicações de calcário agrícola
resultam em emissões de GEE, tanto pelo uso de energia na sua produção, quanto pelas reações no solo que liberam CO2. Esta últimas
representam mais uma fonte de incerteza. O modelo usa o fator sugerido pelo IPCC, de 0,44 kg CO2eq/kg calcário, que supõe que
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considerada. Não é considerada qualquer estimativa referente ao transporte dos produtos a partir da porta da fábrica. O transporte de
trabalhadores não é considerado. A energia primária é calculada. É diferente do insumo direto de energia na medida em que a energia
primária leva em conta a eficiência na geração e no fornecimento da fonte secundária de energia, p.ex. utilizando um fator de conversão
da energia do combustível utilizado para gerar eletricidade, para a energia contida na eletricidade produzida. Essa lógica se aplica à
energia elétrica, combustíveis, vapor e qualquer outro insumo de energia.

4. Emissões de CH4 e N2O advindas da queima do bagaço em caldeiras nas usinas; valores de 30 e 4 g/ 1000 MJ de energia de bagaço são utilizadas,
respectivamente (Wang et al. 2008).
5. Valor energético dos produtos químicos usados no processo.
6. Um crédito para o melaço (quando produzido), com base em seu valor econômico em relação ao valor do açúcar.
7. As emissões decorrentes do tratamento anaeróbico dos efluentes, no caso de não haver captura de metano e seu uso como combustível. O IPCC
sugere 0,21 t de CH4 produzido para cada t COD (Chemical Oxygen Demand) removida.
8. Incorporar estimativas para importações de melaço, bagaço e/ou qualquer outra biomassa.

O balanço de GEE é particularmente incerto, já que as margens de erro e de emissões de Óxido de Nitrogênio dos fertilizantes
podem ser enormes. O uso dos fertilizantes nitrogenados resultam em emissões de GEE em duas fases: na produção dos fertilizantes
(principalmente emissões de CO2 pela energia consumida) e na aplicação dos fertilizantes (principalmente emissões de N2O pelos
processos de nitrificação e desnitrificação no solo). A partir de recomendações do IPCC, supõe-se que 1,325 % do N no fertilizante
nitrogenado é convertido para N em N2O através da nitrificação e desnitrificação. Além disso, as aplicações de calcário agrícola
resultam em emissões de GEE, tanto pelo uso de energia na sua produção, quanto pelas reações no solo que liberam CO2. Esta últimas
representam mais uma fonte de incerteza. O modelo usa o fator sugerido pelo IPCC, de 0,44 kg CO2eq/kg calcário, que supõe que
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7. Dados padrão (default), e dados secundários
Dados secundários (obtidos de fontes que não sejam de medição direta) são usados para calcular emissões na ausência de dados primários, ou quando estes não são
apropriados, visando garantir a consistência e, quando possível, a comparabilidade:
• Potencial de aquecimento global dos GEE
• Emissões de energia elétrica (em kg CO2eq/kWh) proveniente de várias fontes de energia
• Conteúdo energético dos fertilizantes, por quilo
• Uso de energia por conta de pesticidas e herbicidas, por quilo
• Emissões dos combustíveis, por litro
• Emissões dos resíduos, por quilo
• Emissões de N2O e CH4, pela queima do bagaço

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
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8. Apresentação dos resultados
Os fases agrícola e de processamento são tratadas separadamente. Assim, os resultados são disponibilizados da seguinte maneira:
Uso líquido de energia na agricultura -

MJ/ha ou MJ/t cana-de-açúcar

Energia usada no transporte da cana-de-açúcar -

MJ/t cana-de-açúcar

Uso líquido de energia no processamento -

MJ/t cana-de-açúcar ou MJ/t açúcar

Uso total líquido de energia -

MJ/t açúcar ou MJ/L etanol

Emissões de GEE na Agricultura -

kg CO2eq/t cana-de-açúcar

Emissões de GEE no Processamento -

kg CO2eq/t cana-de-açúcar ou kg CO2eq/t açúcar

Emissões totais líquidas de GEE -

g CO2eq/g açúcar;
g CO2eq/L etanol e/ou g CO2eq/MJ etanol

• Emissões de N2O e CH4, pela queima da cana-de-açúcar
• Energia embutida e emissões referentes aos produtos químicos utilizados nos processos

Referências

• Mudança Direta de Uso do Solo

BSI (2008). PAS 2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services.

• Emissões dos solos, na agricultura

Farrell A.E.; Plevin R.J; Turner B.T.; Jones A.D.; O’Hare M.; Kammen D.M. (2006): Ethanol can contribute to energy and environmental goals. Science 311, 506508.

Valores padrão se encontram no Anexo.

Graboski M. S. (2002). Fossil Energy Use in the Manufacture of Corn Ethanol. Prepared for the National Corn Growers Association.
GRI (2008). Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines. Version 3.0.
IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fourth Assessment Report on the Intergovernmental
Panel on Climate Change. IPCC, Geneva.
Macedo I.C.; Seabra J.E.A.; Silva J.E.A.R. (2008). Green house gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages
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and a prediction for 2020. Biomass and Bioenergy 32, 4.

Fertilizantes e produtos químicos agrícolas, em MJ/kg:

Shapouri H.; Duffield J.; McAloon A.; Wang M. (2004): The 2001 net energy balance of corn-ethanol. Proc. Conf.on Agricultura as a Producer and Consumer of
Energy. Arlington VA.
Wang M.; Wu M.; Huo H.; Liu J. (2008). Life-cycle energy use and greenhouse gas emission implications of Brazilian sugarcane ethanol simulated with the GREET
model. Int. Sugar J. 110, 1317, 527-545.

Valores padrão utilizados
Espera-se que alguns destes valores padrão sejam alterados à medida que valores mais exatos ou realistas sejam publicados.Também pode haver no futuro um maior
refinamento, por exemplo, permitindo que diferentes emissões sejam consideradas para os diferentes tipos de fertilizantes nitrogenados. Pode ser ainda necessário
introduzir valores padrão específicos para diferentes países, na medida em que se percebe que estes farão uma diferença importante aos cálculos.
A maioria dos valores padrão é obtida do modelo EBAMM (Farrell et al. 2006), frequentemente baseados no modelo GREET usando dados de Shapouri et al. (2004)
e Graboski (2002), ou de Macedo et al. (2008).

Demanda de Energia
(MJ/kg)

Fator de Emissões
(kg CO2eq/kg)

Emissões na Aplicação
(kg CO2eq/kg)

Nitrogênio (elemental)

56.9

4

6.2

Potássio (K2O)

7

1.6

Fosfato (P2O5)

9.3

0.71

Calcário (CaCO3)

0.12

0.07

Herbicida

355.6

25

Inseticida

358

29

0.44

Dados do EBAMM
Insumos de energia primária e emissões:
Demanda de Energia
(MJ/MJ combustível)

Emissões totais
(g CO2eq/MJ)

Gasolina

1.14

85

Diesel

1.16

91

Óleo Combustível

1.24

96

Gás Natural

1.12

66

Carvão Mineral

1

107

Eletricidade

2.5

150*

Dados da demanda de energia de Macedo et al. (2008), emissões do EBAMM
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*Valor médio; se possível, utilizar valores específicos do país.
Para calcular o Valor da Energia Primária, multiplique o Valor Energético pelo Fator de Demanda de Energia.
Energia embutida e emissões para os produtos químicos usados no processo:
Demanda de Energia
(MJ/kg)

Fator de Emissões
(g CO2eq/MJ)

Cal (CaO)

0.11

951

Biocida

3.02

951

Nitrogênio

56.33

951

Soda Cáustica

75

951

Ácido Sulfúrico

2.4

951

Anti-espumante

10

951

Miscelânea

50

95

1 Macedo et al. (2008); 2 Mortimer et al. (2004); 3 EBAMM
Fatores de Emissão de Eletricidade,
em kg de CO2/MJ:
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País/ Região

Média da
Rede

Argentina

0.0763

Australia

0.241

Brasil

0.022

Canada

0.062
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Fatores de Emissão de Eletricidade,
em kg de CO2/MJ:
País/ Região

Média da
Rede

China

0.214

Finlândia

0.0826

França

0.0228

Alemanha

0.139

India

0.253

Indonesia

0.216

Irlanda

0.165

Malasia

0.137

Moçambique

0.0009

Holanda

0.13

Paquistão

0.103

Filipinas

0.128

Polônia

0.184

Portugal

0.115

África do Sul

0.237

Espanha

0.106

Suécia

0.016

Russia

0.091

Ucrânia

0.095

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 109 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

*Valor médio; se possível, utilizar valores específicos do país.
Para calcular o Valor da Energia Primária, multiplique o Valor Energético pelo Fator de Demanda de Energia.
Energia embutida e emissões para os produtos químicos usados no processo:
Demanda de Energia
(MJ/kg)

Fator de Emissões
(g CO2eq/MJ)

Cal (CaO)

0.11

951

Biocida

3.02

951

Nitrogênio

56.33

951

Soda Cáustica

75

951

Ácido Sulfúrico

2.4

951

Anti-espumante

10

951

Miscelânea

50

95

1 Macedo et al. (2008); 2 Mortimer et al. (2004); 3 EBAMM
Fatores de Emissão de Eletricidade,
em kg de CO2/MJ:

Página 108 de 158

País/ Região

Média da
Rede

Argentina

0.0763

Australia

0.241

Brasil

0.022

Canada

0.062

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Fatores de Emissão de Eletricidade,
em kg de CO2/MJ:
País/ Região

Média da
Rede

China

0.214

Finlândia

0.0826

França

0.0228

Alemanha

0.139

India

0.253

Indonesia

0.216

Irlanda

0.165

Malasia

0.137

Moçambique

0.0009

Holanda

0.13

Paquistão

0.103

Filipinas

0.128

Polônia

0.184

Portugal

0.115

África do Sul

0.237

Espanha

0.106

Suécia

0.016

Russia

0.091

Ucrânia

0.095

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 109 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Fatores de Emissão de Eletricidade,
em kg de CO2/MJ:

Brazil

País/ Região

Média da
Rede

Reino Unido

0.131

Estados Unidos

0.16

Annual cropland

Grassland 10.3
Perennial cropland

Canada

Annual cropland

da terra para os países selecionados

(PAS 2050:2008) (en

Uso de terra atual

Emissões de GHG de alterações anteriores de
uso de tera (t/CO2e/ha/a)

Argentina

Annual cropland

Forest land 17
Grassland 2.2

Perennial cropland

France

Grassland 1.9
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Annual cropland

Forest land 14

Forest land 18
Grassland 4.5

Perennial cropland

Forest land 23

Forest land 21

Forest land 15

Grassland 6.9

Forest land 15

Grassland 2.2
Perennial cropland

Annual cropland

Grassland 7.3

Grassland 1.9
Annual cropland

Forest land 16
Grassland 1.9

t

Finland

País

Australia

Forest land 17
Grassland 2.2

Perennial cropland

Perennial cropland

Forest land 26
Grassland 8.5

Fonte: RFA, UK

Anexo 4 valores padrão de mudança do uso
CO2eq/(ha.a)) - PARA O PRINCÍPIO 3 APENAS

Forest land 37

Forest land 14
Grassland 4.2

Germany

Annual cropland

Forest land 21
Grassland 7.0

Perennial cropland

Forest land 14
Grassland 6.7
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Indonesia

Annual cropland

Forest land 33

Annual cropland

United Kingdom

Grassland 19.5
Perennial cropland

Perennial cropland

Forest land 31
Grassland 17.7

Malaysia

Annual cropland

Forest land 37

Annual cropland

United States

Grassland 10.3
Perennial cropland

Perennial cropland

Forest land 26
Grassland 8.5

Mozambique

Annual cropland
Perennial cropland

Forest land 24
Grassland 3.6
Forest land 22
Grassland 3.2

Pakistan

Annual cropland
Perennial cropland

Forest land 16
Grassland 3.6
Forest land 15
Grassland 3.2

Poland

Annual cropland
Perennial cropland

South Africa

Annual cropland
Perennial cropland

Ukraine

Annual cropland
Perennial cropland

Página 112 de 158

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Forest land 21
Grassland 7.0
Forest land 14
Grassland 6.7
Forest land 26
Grassland 1.6
Forest land 25
Grassland 1.2
Forest land 18
Grassland 6.2
Forest land 18
Grassland 5.8

Anexo 5 Agrotóxicos

Forest land 27
Grassland 7.0
Forest land 20
Grassland 6.7
Forest land 17
Grassland 1.9
Forest land 16
Grassland 1.5

proibidos

Ingrediente

Regulação Internacional

CFCs

Protocolo de Montreal

Halons

Protocolo de Montreal

Other fully halogenated CFCs

Protocolo de Montreal

Carbon tetrachloride

Protocolo de Montreal

1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)

Protocolo de Montreal

Hydrochlorofluorocarbons

Protocolo de Montreal

Hydrobromofluorocarbons

Protocolo de Montreal

Methyl bromide

Protocolo de Montreal

Bromochloromethane

Protocolo de Montreal

2,4,5-T and its salts and esters

Convenção de Roterdã

Aldrin

Convenção de Roterdã

Binapacryl

Convenção de Roterdã

Captafol

Convenção de Roterdã

Chlordane

Convenção de Roterdã
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Indonesia

Annual cropland

Forest land 33

Annual cropland

United Kingdom

Grassland 19.5
Perennial cropland

Perennial cropland

Forest land 31
Grassland 17.7

Malaysia

Annual cropland

Forest land 37

Annual cropland

United States

Grassland 10.3
Perennial cropland

Perennial cropland

Forest land 26
Grassland 8.5

Mozambique

Annual cropland
Perennial cropland

Forest land 24
Grassland 3.6
Forest land 22
Grassland 3.2

Pakistan

Annual cropland
Perennial cropland

Forest land 16
Grassland 3.6
Forest land 15
Grassland 3.2

Poland

Annual cropland
Perennial cropland

South Africa

Annual cropland
Perennial cropland

Ukraine

Annual cropland
Perennial cropland
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Forest land 21
Grassland 7.0
Forest land 14
Grassland 6.7
Forest land 26
Grassland 1.6
Forest land 25
Grassland 1.2
Forest land 18
Grassland 6.2
Forest land 18
Grassland 5.8

Anexo 5 Agrotóxicos

Forest land 27
Grassland 7.0
Forest land 20
Grassland 6.7
Forest land 17
Grassland 1.9
Forest land 16
Grassland 1.5

proibidos

Ingrediente

Regulação Internacional

CFCs

Protocolo de Montreal

Halons

Protocolo de Montreal

Other fully halogenated CFCs

Protocolo de Montreal

Carbon tetrachloride

Protocolo de Montreal

1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)

Protocolo de Montreal

Hydrochlorofluorocarbons

Protocolo de Montreal

Hydrobromofluorocarbons

Protocolo de Montreal

Methyl bromide

Protocolo de Montreal

Bromochloromethane

Protocolo de Montreal

2,4,5-T and its salts and esters

Convenção de Roterdã

Aldrin

Convenção de Roterdã

Binapacryl

Convenção de Roterdã

Captafol

Convenção de Roterdã

Chlordane

Convenção de Roterdã
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Ingrediente

Regulação Internacional

Ingrediente

Regulação Internacional

Chlordimeform

Convenção de Roterdã

Chlorobenzilate

Convenção de Roterdã

(1) Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance
that exceed 600 g active ingredient/l)

Convenção de Roterdã

DDT

Convenção de Roterdã

Convenção de Roterdã

Dieldrin

Convenção de Roterdã

Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that
exceed 600 g active ingredient/l)

Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts(such as ammonium salt,
potassium salt and sodium salt)

Convenção de Roterdã

Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that
exceed 1000 g active ingredient/l)

Convenção de Roterdã

Dinoseb and its salts and esters

Convenção de Roterdã

1,2-dibromoethane(EDB)

Convenção de Roterdã

Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above
19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active
ingredient)

Convenção de Roterdã

Ethylene dichloride

Convenção de Roterdã

Ethylene oxide

Convenção de Roterdã

Convenção de Roterdã

Fluoroacetamide

Convenção de Roterdã

HCH (mixed isomers)

Convenção de Roterdã

(1) Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP),
emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders
(WP)
- of this substance are included, except capsule suspensions (CS)

Heptachlor 76-44-8

Convenção de Roterdã

Aldrin

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Hexachlorobenzene

Convenção de Roterdã

Alpa hexachlorocyclohexane

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Lindane

Convenção de Roterdã

Beta hexachlorocyclohexane*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Mercury compounds, including inorganic mercury compounds,
alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury
compounds

Chlordane

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Convenção de Roterdã

Chlordecone*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Dieldrin*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Monocrotophos

Convenção de Roterdã

Endrin

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Parathion

Convenção de Roterdã

Heptachlor

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Pentachlorophenol and its salts and esters

Convenção de Roterdã

Hexabromobiphenyl*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Toxaphene

Convenção de Roterdã

Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Hexachlorobenzene

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Lindane

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Mirex*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Pentachlorobenzene

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Dustable powder formulations containing a combination of:
- Benomyl at or above 7 per cent, - Carbofuran at or above 10 per
cent,
- Thiram at or above 15 per cent
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Ingrediente

Regulação Internacional

Ingrediente

Regulação Internacional

Chlordimeform

Convenção de Roterdã

Chlorobenzilate

Convenção de Roterdã

(1) Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance
that exceed 600 g active ingredient/l)

Convenção de Roterdã

DDT

Convenção de Roterdã

Convenção de Roterdã

Dieldrin

Convenção de Roterdã

Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that
exceed 600 g active ingredient/l)

Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts(such as ammonium salt,
potassium salt and sodium salt)

Convenção de Roterdã

Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that
exceed 1000 g active ingredient/l)

Convenção de Roterdã

Dinoseb and its salts and esters

Convenção de Roterdã

1,2-dibromoethane(EDB)

Convenção de Roterdã

Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above
19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active
ingredient)

Convenção de Roterdã

Ethylene dichloride

Convenção de Roterdã

Ethylene oxide

Convenção de Roterdã

Convenção de Roterdã

Fluoroacetamide

Convenção de Roterdã

HCH (mixed isomers)

Convenção de Roterdã

(1) Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP),
emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders
(WP)
- of this substance are included, except capsule suspensions (CS)

Heptachlor 76-44-8

Convenção de Roterdã

Aldrin

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Hexachlorobenzene

Convenção de Roterdã

Alpa hexachlorocyclohexane

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Lindane

Convenção de Roterdã

Beta hexachlorocyclohexane*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Mercury compounds, including inorganic mercury compounds,
alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury
compounds

Chlordane

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Convenção de Roterdã

Chlordecone*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Dieldrin*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Monocrotophos

Convenção de Roterdã

Endrin

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Parathion

Convenção de Roterdã

Heptachlor

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Pentachlorophenol and its salts and esters

Convenção de Roterdã

Hexabromobiphenyl*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Toxaphene

Convenção de Roterdã

Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Hexachlorobenzene

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Lindane

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Mirex*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Pentachlorobenzene

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Dustable powder formulations containing a combination of:
- Benomyl at or above 7 per cent, - Carbofuran at or above 10 per
cent,
- Thiram at or above 15 per cent
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Ingrediente

Regulação Internacional

Ingrediente

Regulação Internacional

Polychlorinated biphenyls (PCB)*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Parathion-methyl

WHO 1a

Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Phenylmercury acetate

WHO 1a

Toxaphene

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Phorate

WHO 1a

Polychlorinated biphenyls

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Phosphamidon

WHO 1a

Technical endosulfan and its related isomers

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Sodium fluoroacetate

WHO 1a

Aldicarb

WHO 1a

Sulfotep

WHO 1a

Brodifacoum

WHO 1a

Tebupirimfos

WHO 1a

Bromadiolone

WHO 1a

Terbufos

WHO 1a

Bromethalin

WHO 1a

Acrolein

WHO 1b

Calcium cyanide

WHO 1a

Allyl alcohol

WHO 1b

Captafol

WHO 1a

Azinphos-ethyl

WHO 1b

Chlorethoxyfos

WHO 1a

Azinphos-methyl

WHO 1b

Chlormephos

WHO 1a

Blasticidin

WHO 1b

Chlorophacinone

WHO 1a

Butocarboxim

WHO 1b

Difenacoum

WHO 1a

Butoxycarboxim

WHO 1b

Difethialone

WHO 1a

Cadusafos

WHO 1b

Diphacinone

WHO 1a

Calcium arsenate

WHO 1b

Disulfoton

WHO 1a

Carbofuran

WHO 1b

EPN

WHO 1a

Chlorfenvinphos

WHO 1b

Ethoprophos

WHO 1a

3-Chloro-1,2-propanediol

WHO 1b

Flocoumafen

WHO 1a

Coumaphos

WHO 1b

Hexachlorobenzene

WHO 1a

Coumatetralyl

WHO 1b

mercuric chloride

WHO 1a

Cyfluthrin

WHO 1b

Mevinphos

WHO 1a

Beta-cyfluthrin

WHO 1b

Parathion

WHO 1a

Zeta-cypermethrin

WHO 1b

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 117 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Página 116 de 158

Ingrediente

Regulação Internacional

Ingrediente

Regulação Internacional

Polychlorinated biphenyls (PCB)*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Parathion-methyl

WHO 1a

Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Phenylmercury acetate

WHO 1a

Toxaphene

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Phorate

WHO 1a

Polychlorinated biphenyls

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Phosphamidon

WHO 1a

Technical endosulfan and its related isomers

Convenção de Estocolmo Annex A - proibir

Sodium fluoroacetate

WHO 1a

Aldicarb

WHO 1a

Sulfotep

WHO 1a

Brodifacoum

WHO 1a

Tebupirimfos

WHO 1a

Bromadiolone

WHO 1a

Terbufos

WHO 1a

Bromethalin

WHO 1a

Acrolein

WHO 1b

Calcium cyanide

WHO 1a

Allyl alcohol

WHO 1b

Captafol

WHO 1a

Azinphos-ethyl

WHO 1b

Chlorethoxyfos

WHO 1a

Azinphos-methyl

WHO 1b

Chlormephos

WHO 1a

Blasticidin

WHO 1b

Chlorophacinone

WHO 1a

Butocarboxim

WHO 1b

Difenacoum

WHO 1a

Butoxycarboxim

WHO 1b

Difethialone

WHO 1a

Cadusafos

WHO 1b

Diphacinone

WHO 1a

Calcium arsenate

WHO 1b

Disulfoton

WHO 1a

Carbofuran

WHO 1b

EPN

WHO 1a

Chlorfenvinphos

WHO 1b

Ethoprophos

WHO 1a

3-Chloro-1,2-propanediol

WHO 1b

Flocoumafen

WHO 1a

Coumaphos

WHO 1b

Hexachlorobenzene

WHO 1a

Coumatetralyl

WHO 1b

mercuric chloride

WHO 1a

Cyfluthrin

WHO 1b

Mevinphos

WHO 1a

Beta-cyfluthrin

WHO 1b

Parathion

WHO 1a

Zeta-cypermethrin

WHO 1b
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Ingrediente

Regulação Internacional

Demeton-S-methyl

WHO 1b

Dichlorvos

WHO 1b

Dicrotophos

WHO 1b

Dinoterb

WHO 1b

DNOC

WHO 1b

Edifenphos

WHO 1b

Ethiofencarb

WHO 1b

Famphur

WHO 1b

Fenamiphos

WHO 1b

Flucythrinate

WHO 1b

Fluoroacetamide

WHO 1b

Formetanate

WHO 1b

Furathiocarb

WHO 1b

Heptenophos

WHO 1b

Isoxathion

WHO 1b

Lead arsenate

WHO 1b

Mecarbam

WHO 1b

Mercuric oxide

WHO 1b

Methamidophos

WHO 1b

Methidathion

WHO 1b

Methiocarb

WHO 1b

Methomyl

WHO 1b

Monocrotophos

WHO 1b

Nicotine

WHO 1b

Omethoate

WHO 1b

Oxamyl

WHO 1b

Oxydemeton-methyl

WHO 1b

Paris green

WHO 1b
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Ingrediente

Regulação Internacional

Pentachlorophenol

WHO 1b

Propetamphos

WHO 1b

Sodium arsenite

WHO 1b

Sodium cyanide

WHO 1b

Strychnine

WHO 1b

Tefluthrin

WHO 1b

Thallium sulfate

WHO 1b

Thiofanox

WHO 1b

Thiometon

WHO 1b

Triazophos

WHO 1b

Vamidothion

WHO 1b

Warfarin

WHO 1b

Zinc phosphide

WHO 1b
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Ingrediente

Regulação Internacional

Demeton-S-methyl

WHO 1b

Dichlorvos

WHO 1b

Dicrotophos

WHO 1b

Dinoterb

WHO 1b

DNOC

WHO 1b

Edifenphos

WHO 1b

Ethiofencarb

WHO 1b

Famphur

WHO 1b

Fenamiphos

WHO 1b

Flucythrinate

WHO 1b

Fluoroacetamide

WHO 1b

Formetanate

WHO 1b

Furathiocarb

WHO 1b

Heptenophos

WHO 1b

Isoxathion

WHO 1b

Lead arsenate

WHO 1b

Mecarbam

WHO 1b

Mercuric oxide

WHO 1b

Methamidophos

WHO 1b

Methidathion

WHO 1b

Methiocarb

WHO 1b

Methomyl

WHO 1b

Monocrotophos

WHO 1b

Nicotine

WHO 1b

Omethoate

WHO 1b

Oxamyl

WHO 1b

Oxydemeton-methyl

WHO 1b

Paris green

WHO 1b
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Ingrediente

Regulação Internacional

Pentachlorophenol

WHO 1b

Propetamphos

WHO 1b

Sodium arsenite

WHO 1b

Sodium cyanide

WHO 1b

Strychnine

WHO 1b

Tefluthrin

WHO 1b

Thallium sulfate

WHO 1b

Thiofanox

WHO 1b

Thiometon

WHO 1b

Triazophos

WHO 1b

Vamidothion

WHO 1b

Warfarin

WHO 1b

Zinc phosphide

WHO 1b
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Anexo 6: Diretrizes para calcular estoques de carbono no solo para fins do
critério 6.1 do Padrão de Produção

Figura 1: Regiões

climáticas

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).
No ponto 2 são apresentadas regras para que os estoques de carbono da terra sejam consistentemente determinados. O ponto 3 apresenta
a regra geral para o cálculo dos estoques de carbono, composto por 2 componentes: carbono orgânico no solo e estoque de carbono
acima e abaixo da vegetação rasteira.
O ponto 4 apresenta regras detalhadas para a determinação do estoque de carbono orgânico no solo. Para solos minerais ele apresenta
a opção de seguir um método que permita a utilização de valores apresentados nas diretrizes, além da opção da utilização de métodos
alternativos. Também são descritos métodos para solos orgânicos, mas as diretrizes não contêm valores para a determinação do estoque
de carbono orgânico em solos orgânicos.
O ponto 5 apresenta regras detalhadas para o estoque de carbono na vegetação, mas só é relevante caso a opção seja por não utilizar os
valores para estoque de carbono acima e abaixo da vegetação rasteira apresentados no ponto 8 das diretrizes (a utilização dos valores
apresentados no ponto 8 não é obrigatória e em certos casos pode não conter os valores apropriados).

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.

O ponto 6 apresenta as regras para a seleção dos valores apropriados caso a opção seja a utilização dos valores das diretrizes relacionados
ao carbono orgânico do solo em solos minerais (estes valores são apresentados nos pontos 6 e 7). Estas regras fazem referência a camadas
de dados relacionadas a regiões climáticas e tipos de solo disponíveis na plataforma de Transparência online estabelecida pela Diretiva
2009/28/EC. Estas camadas de dados são camadas detalhadas subjacentes às figuras 1 e 2 abaixo.
O ponto 8 apresenta valores para o estoque de carbono acima e abaixo da vegetação rasteira e os parâmetros relacionados. Os pontos 7 e
8 apresentam valores para quatro diferentes categorias de uso da terra: terras cultiváveis, culturas perenes, pradarias e florestas.
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Anexo 6: Diretrizes para calcular estoques de carbono no solo para fins do
critério 6.1 do Padrão de Produção

Figura 1: Regiões

climáticas

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).
No ponto 2 são apresentadas regras para que os estoques de carbono da terra sejam consistentemente determinados. O ponto 3 apresenta
a regra geral para o cálculo dos estoques de carbono, composto por 2 componentes: carbono orgânico no solo e estoque de carbono
acima e abaixo da vegetação rasteira.
O ponto 4 apresenta regras detalhadas para a determinação do estoque de carbono orgânico no solo. Para solos minerais ele apresenta
a opção de seguir um método que permita a utilização de valores apresentados nas diretrizes, além da opção da utilização de métodos
alternativos. Também são descritos métodos para solos orgânicos, mas as diretrizes não contêm valores para a determinação do estoque
de carbono orgânico em solos orgânicos.
O ponto 5 apresenta regras detalhadas para o estoque de carbono na vegetação, mas só é relevante caso a opção seja por não utilizar os
valores para estoque de carbono acima e abaixo da vegetação rasteira apresentados no ponto 8 das diretrizes (a utilização dos valores
apresentados no ponto 8 não é obrigatória e em certos casos pode não conter os valores apropriados).

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.

O ponto 6 apresenta as regras para a seleção dos valores apropriados caso a opção seja a utilização dos valores das diretrizes relacionados
ao carbono orgânico do solo em solos minerais (estes valores são apresentados nos pontos 6 e 7). Estas regras fazem referência a camadas
de dados relacionadas a regiões climáticas e tipos de solo disponíveis na plataforma de Transparência online estabelecida pela Diretiva
2009/28/EC. Estas camadas de dados são camadas detalhadas subjacentes às figuras 1 e 2 abaixo.
O ponto 8 apresenta valores para o estoque de carbono acima e abaixo da vegetação rasteira e os parâmetros relacionados. Os pontos 7 e
8 apresentam valores para quatro diferentes categorias de uso da terra: terras cultiváveis, culturas perenes, pradarias e florestas.
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Figure 2 Geographic

distribution of soil types

(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
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

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::
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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;

(1)

A área para a qual os estoques de carbono no solo são calculados deverá ter, para toda a área,

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)

condições biofísicas similares em termos de clima e tipo de solo;

A = fator que dimensiona a área envolvida (em hectares por unidade de área).

(b)

histórico similar de manejo em termos de cultivo;

(c)

histórico similar de insumos em termos de insumo de carbono no solo;
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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:

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.

5 - ESTOQUE DE CARBONO DA VEGETAÇÃO AÉREA E SUBTERRÂNEA

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.

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.

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
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orgânicos (histossolos)

Para determinar SOC, deve-se usar métodos apropriados. Esses métodos devem levar em consideração a profundidade total da camada
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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:

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.

5 - ESTOQUE DE CARBONO DA VEGETAÇÃO AÉREA E SUBTERRÂNEA

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.

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.

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
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5.1. Biomassa

Para o cálculo de CBM, aplica-se a seguinte fórmula:

Para o cálculo do CBGB, aplica-se uma das seguintes fórmulas:

CBM = CAGB + CBGB

(1)

em que:

em que:

CBM= estoque de carbono aéreo e subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono por hectare);

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), calculado conforme o ponto 5.1.1;

BBGB= peso de biomassa viva subterrânea (em massa de matéria seca per hectare);

CBGB= estoque de carbono subterrâneo em biomassa viva (em massa de carbono por hectare), calculado conforme o ponto 5.1.2;

CFB= fração de carbono da matéria seca na biomassa viva (em massa de carbono por massa de matéria seca).

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);
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.
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CBGB = BBGB × CFB

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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CAGB = BAGB × CFB
em que:
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BAGB= peso de biomassa viva aérea (em massa de matéria seca per hectare);
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5.2. Matéria

5.2.2. Estoque de carbono na folhada e manta morta

orgânica morta

Para o cálculo de CDOM, aplica-se a seguinte fórmula:

Para o cálculo de CLI, aplica-se a seguinte fórmula:

CDOM = CDW + CLI

CLI = DOMLI × CFLI

em que:

em que:

CDOM= estoque de carbono aéreo e subterrâneo em matéria orgânica morta (em massa de carbono por hectare);

CLI= estoque de carbono na madeira 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;

DOMLI= peso da folhada e manta morta (em massa de matéria seca por hectare);

CLI= estoque de carbono em folhada e manta morta (em massa de carbono por hectare), calculado conforme o ponto 5.2.2;

CFLI= fração de carbono da matéria seca na folhada e manta morta (mensurado como massa de carbono por massa de matéria seca).

5.2.1. Estoque de carbono na madeira morta

Pode-se usar o valor 0,4 para CFLI.

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);

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.

Table 1 SOCST - Carbono orgânico padrão do solo na camada superior do solo, 0 a 30 centímetros de
profundidade (em toneladas de carbono 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.
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(toneladas de carbono por hectar)
Região
climática

Tipo de solo
Solos com
argila de alta
atividade

Solos com argila de baixa
atividade

Solos
espódicos

Solos vulcânicos

Solos
úmidos

10

117

20

146

Boreal

68

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

—

os dados relativos a tipos de solos disponíveis através da plataforma de transparência estabelecida no Artigo 24 da Diretiva 2009/28/EC.

Solos
arenosos

Figura 3 Classificação

de tipos de solos

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
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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

(toneladas de carbono por hectar)
Região
climática

Tipo de solo
Solos com
argila de alta
atividade

Solos com argila de baixa
atividade

Solos
espódicos

Solos vulcânicos

Solos
úmidos

10

117

20

146

Boreal

68

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

—

os dados relativos a tipos de solos disponíveis através da plataforma de transparência estabelecida no Artigo 24 da Diretiva 2009/28/EC.

Solos
arenosos

Figura 3 Classificação

de tipos de solos

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
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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

Areia > 70%
e Argila < 8%
(Arenossolos)

SIM

Solos arenosos

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.

NÃO

Gleissolo

SIM

Solos úmidos

NÃO

Andossolo

7.1. Lavoura
Tabela 2 Fatores para lavouras

SIM

Solos vulcânicos

Região climática

NÃO

Podzol

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Uso do
solo
(FLU )

SIM

NÃO

Albeluvissolos,
Alissolos,
Calcissolos,
Cambissolos,
Chernossolos,
Gypsissolos,
Kastanozems,
Leptossolos,
Luvissolos,
Phaeozems,
Regossolos,
Solonetz,
Umbrissolos,
Vertissolos

SIM

Insumo

(FMG )

(FI )

Solos espódicos

Cultivo
completo

NÃO

Solos com
argila de baixa
atividade, incluindo
Acrissolos,
Antrossolos,
Fluvissolos,
Ferralssolos,
Greyzems,
Lixissolos,
Nitossolos,
Podzoluvissolos,
Planossolos,
Plintossolos,
Solonchaks

Manejo

Solos com argila
de alta atividade

Temperada/Boreal,
seca

Cultivo
Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

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

Baixo

0,8

1,02

0,95

Médio

0,8

1,02

1

Elevado, com
estrumes

0,8

1,02

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,8

1,02

1,04

Baixo

0,8

1,1

0,95

Médio

0,8

1,1

1

7. FATORES QUE REFLETEM A DIFERENÇA NA QUANTIDADE DE CARBONO
ORGÂNICO DO SOLO COMPARATIVAMENTE À QUANTIDADE DE CARBONO
ORGÂNICO DO SOLO PADRÃO;
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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

Areia > 70%
e Argila < 8%
(Arenossolos)

SIM

Solos arenosos

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.

NÃO

Gleissolo

SIM

Solos úmidos

NÃO

Andossolo

7.1. Lavoura
Tabela 2 Fatores para lavouras

SIM

Solos vulcânicos

Região climática

NÃO

Podzol

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Uso do
solo
(FLU )

SIM

NÃO

Albeluvissolos,
Alissolos,
Calcissolos,
Cambissolos,
Chernossolos,
Gypsissolos,
Kastanozems,
Leptossolos,
Luvissolos,
Phaeozems,
Regossolos,
Solonetz,
Umbrissolos,
Vertissolos

SIM

Insumo

(FMG )

(FI )

Solos espódicos

Cultivo
completo

NÃO

Solos com
argila de baixa
atividade, incluindo
Acrissolos,
Antrossolos,
Fluvissolos,
Ferralssolos,
Greyzems,
Lixissolos,
Nitossolos,
Podzoluvissolos,
Planossolos,
Plintossolos,
Solonchaks

Manejo

Solos com argila
de alta atividade

Temperada/Boreal,
seca

Cultivo
Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

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

Baixo

0,8

1,02

0,95

Médio

0,8

1,02

1

Elevado, com
estrumes

0,8

1,02

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,8

1,02

1,04

Baixo

0,8

1,1

0,95

Médio

0,8

1,1

1

7. FATORES QUE REFLETEM A DIFERENÇA NA QUANTIDADE DE CARBONO
ORGÂNICO DO SOLO COMPARATIVAMENTE À QUANTIDADE DE CARBONO
ORGÂNICO DO SOLO PADRÃO;
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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Temperada/Boreal,
seca

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Sem cultivo

Cultivo
completo

Cultivo
Temperada/Boreal
úmido

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo
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FLU

FMG

FI

Elevado, com
estrumes

0,8

1,1

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,8

1,1

1,04

Low

0,69

1

0,92

Medium

0,69

1

1

High with manure

0,69

1

1,44

High without manure

0,69

1

1,11

Baixo

0,69

1,08

0,92

Médio

0,69

1,08

1

Elevado, com
estrumes

0,69

1,08

1,44

Elevado, sem
estrumes

0,69

1,08

1,11

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

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Cultivo

Tropical, seca

Cultivated

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

Baixo

0,58

1

0,95

Médio

0,58

1

1

Elevado, com
estrumes

0,58

1

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,58

1

1,04

Baixo

0,58

1,09

0,95

Médio

0,58

1,09

1

Elevado, com
estrumes

0,58

1,09

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,58

1,09

1,04

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
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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Temperada/Boreal,
seca

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Sem cultivo

Cultivo
completo

Cultivo
Temperada/Boreal
úmido

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo
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FLU

FMG

FI

Elevado, com
estrumes

0,8

1,1

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,8

1,1

1,04

Low

0,69

1

0,92

Medium

0,69

1

1

High with manure

0,69

1

1,44

High without manure

0,69

1

1,11

Baixo

0,69

1,08

0,92

Médio

0,69

1,08

1

Elevado, com
estrumes

0,69

1,08

1,44

Elevado, sem
estrumes

0,69

1,08

1,11

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

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Cultivo

Tropical, seca

Cultivated

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

Baixo

0,58

1

0,95

Médio

0,58

1

1

Elevado, com
estrumes

0,58

1

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,58

1

1,04

Baixo

0,58

1,09

0,95

Médio

0,58

1,09

1

Elevado, com
estrumes

0,58

1,09

1,37

Elevado, sem
estrumes

0,58

1,09

1,04

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

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 135 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Cultivo
completo

Tropical, semiúmida/
úmida

Cultivo

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

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

Baixo

0,48

1,15

0,92

Médio

0,48

1,15

1

Elevado, com
estrumes

0,48

1,15

1,44

Elevado, sem
estrumes

0,48

1,15

1,11

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

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Cultivo
completo

Tropical, de altitude

Cultivo

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

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

Baixo

0,64

1,09

0,94

Médio

0,64

1,09

1

Elevado, com
estrumes

0,64

1,09

1,41

Elevado, sem
estrumes

0,64

1,09

1,08

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.

Página 136 de 158

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 137 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Cultivo
completo

Tropical, semiúmida/
úmida

Cultivo

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

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

Baixo

0,48

1,15

0,92

Médio

0,48

1,15

1

Elevado, com
estrumes

0,48

1,15

1,44

Elevado, sem
estrumes

0,48

1,15

1,11

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

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Cultivo
completo

Tropical, de altitude

Cultivo

Cultivo
Reduzido

Sem cultivo

FLU

FMG

FI

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

Baixo

0,64

1,09

0,94

Médio

0,64

1,09

1

Elevado, com
estrumes

0,64

1,09

1,41

Elevado, sem
estrumes

0,64

1,09

1,08

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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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Tabela 3 Orientações sobre manejo e insumo para lavouras e culturas perenes
Manejo/
Insumo
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
Elevado, com
estrumes
Elevado, sem
estrumes
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Orientação

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 )
Cultivo completo

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.
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.
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).

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Temperada/Boreal, seca

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Insumo (FI )

FLU

FMG

FI

Baixo

1

1

0,95

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,37

Elevado, sem estrumes

1

1

1,04

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

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
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1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Tabela 3 Orientações sobre manejo e insumo para lavouras e culturas perenes
Manejo/
Insumo
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
Elevado, com
estrumes
Elevado, sem
estrumes
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Orientação

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 )
Cultivo completo

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.
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.
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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Temperada/Boreal, seca

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Insumo (FI )

FLU

FMG

FI

Baixo

1

1

0,95

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,37

Elevado, sem estrumes

1

1

1,04

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

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
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Região climática

Uso do solo (FLU )

Manejo
(FMG )
Cultivo completo

Temperate/Boreal,
moist/wet

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Cultivo completo

Tropical, seca

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Insumo (FI )

FLU

FMG

FI

Baixo

1

1

0,92

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,44

Elevado, sem estrumes

1

1

1,11

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

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

Baixo

1

1

0,95

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,37

Elevado, sem estrumes

1

1

1,04

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

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

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Região climática

Uso do solo (FLU )

Manejo
(FMG )
Cultivo completo

Tropical, moist/wet

Perennial crop

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Cultivo completo

Tropical de altitude

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Insumo (FI )

FLU

FMG

FI

Baixo

1

1

0,92

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,44

Elevado, sem estrumes

1

1

1,11

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

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

Baixo

1

1

0,94

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,41

Elevado, sem estrumes

1

1

1,08

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

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.
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Região climática

Uso do solo (FLU )

Manejo
(FMG )
Cultivo completo

Temperate/Boreal,
moist/wet

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Cultivo completo

Tropical, seca

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Insumo (FI )

FLU

FMG

FI

Baixo

1

1

0,92

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,44

Elevado, sem estrumes

1

1

1,11

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

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

Baixo

1

1

0,95

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,37

Elevado, sem estrumes

1

1

1,04

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

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

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Região climática

Uso do solo (FLU )

Manejo
(FMG )
Cultivo completo

Tropical, moist/wet

Perennial crop

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Cultivo completo

Tropical de altitude

Cultura perene

Cultivo reduzido

Sem cultivo

Insumo (FI )

FLU

FMG

FI

Baixo

1

1

0,92

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,44

Elevado, sem estrumes

1

1

1,11

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

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

Baixo

1

1

0,94

Médio

1

1

1

Elevado, com estrumes

1

1

1,41

Elevado, sem estrumes

1

1

1,08

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

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.
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7 ANEXOS

7.3. Pradaria
Tabela 5 Fatores para pradarias, inclusive savanas
Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

FLU

FMG

FI

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

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

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

Médio

1

1,17

1

Elevado

1

1,17

1,11

Intervenção mínima

Médio

1

1

1

Degradação moderada

Médio

1

0,97

Grande degradação

Médio

1

0,7

Melhorado
Temperada/Boreal, seca

Pradaria

Melhorado
Temperada/Boreal, semiúmida/
úmida

Pradaria

Melhorado
Tropical, seca

Pradaria

Melhorado
Tropical, semiúmida/úmida
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Savana

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Melhorado
Tropical de altitude, seca

Pradaria

Médio
Elevado

Intervenção mínima

Médio

Degradação moderada

Médio

Grande degradação

Médio

FLU

FMG

FI

1
1
1
1
1

1,16
1,16
1
0,96
0,7

1
1,11
1
1
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.

1

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.

1

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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7.3. Pradaria
Tabela 5 Fatores para pradarias, inclusive savanas
Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

FLU

FMG

FI

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

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

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

Médio

1

1,17

1

Elevado

1

1,17

1,11

Intervenção mínima

Médio

1

1

1

Degradação moderada

Médio

1

0,97

Grande degradação

Médio

1

0,7

Melhorado
Temperada/Boreal, seca

Pradaria

Melhorado
Temperada/Boreal, semiúmida/
úmida

Pradaria

Melhorado
Tropical, seca

Pradaria

Melhorado
Tropical, semiúmida/úmida
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Região climática

Uso do
solo
(FLU )

Manejo

Insumo

(FMG )

(FI )

Melhorado
Tropical de altitude, seca

Pradaria

Médio
Elevado

Intervenção mínima

Médio

Degradação moderada

Médio

Grande degradação

Médio

FLU

FMG

FI

1
1
1
1
1

1,16
1,16
1
0,96
0,7

1
1,11
1
1
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.

1

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.

1

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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6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

7.4. Floresta
Tabela 7 Fatores para que a área de floresta tenha no mínimo 10 % de cobertura arbórea
Região climática
(*) 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.

Uso do solo

Manejo

Insumo

(FLU )

(FMG )

(FI )

Todas

Floresta nativa (sem degradação)

n/a (*)

n/a

1

Todas

Floresta manejada

Todos

Todos

1

Tropical, semiúmida

Agricultura itinerante – pousio
encurtado

n/a

n/a

0,64

8.1. Lavouras

Agricultura itinerante – pousio
maduro

n/a

n/a

0,8

Tabela 9 Valores da vegetação para lavouras (geral)

Agricultura itinerante – pousio
encurtado

n/a

n/a

1

Agricultura itinerante – pousio
maduro

n/a

n/a

1

Temperada/Boreal,
semiúmida/seca

FLU

FMG

FI

8. VALORES DE ESTOQUE DE CARBONO NA VEGETAÇÃO AÉREA E
SUBTERRÂNEA
Pode-se usar para CVEG e R os valores adequados indicados neste ponto.

1

1

A Tabela 8 oferece orientações para selecionar valores adequados da Tabela 7.

Tabela 8 Orientações sobre uso do solo em florestas

Região climática
Todos

0

Tabela 10 Valores da vegetação para cana-de-açúcar (específico)
Tipo
Tropical

Uso do solo

CVEG (toneladas carbono/hectare)

Região climática
Tropical seca

Zona ecológica
Floresta tropical seca

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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Tropical semiúmida

Tropical úmida

CVEG (toneladas de carbono
por hectare)

África

4,2

Ásia (continental,
insular)

4

Matagal tropical

Ásia (continental,
insular)

4

Floresta tropical semiúmida decídua

África

4,2

América Central e
do Sul

5

Ásia (continental,
insular)

4

América Central e
do Sul

5

Orientação

Floresta nativa
(sem degradação)

Continente

Floresta equatorial
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DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

7.4. Floresta
Tabela 7 Fatores para que a área de floresta tenha no mínimo 10 % de cobertura arbórea
Região climática
(*) 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.

Uso do solo

Manejo

Insumo

(FLU )

(FMG )

(FI )

Todas

Floresta nativa (sem degradação)

n/a (*)

n/a

1

Todas

Floresta manejada

Todos

Todos

1

Tropical, semiúmida

Agricultura itinerante – pousio
encurtado

n/a

n/a

0,64

8.1. Lavouras

Agricultura itinerante – pousio
maduro

n/a

n/a

0,8

Tabela 9 Valores da vegetação para lavouras (geral)

Agricultura itinerante – pousio
encurtado

n/a

n/a

1

Agricultura itinerante – pousio
maduro

n/a

n/a

1

Temperada/Boreal,
semiúmida/seca

FLU

FMG

FI

8. VALORES DE ESTOQUE DE CARBONO NA VEGETAÇÃO AÉREA E
SUBTERRÂNEA
Pode-se usar para CVEG e R os valores adequados indicados neste ponto.

1

1

A Tabela 8 oferece orientações para selecionar valores adequados da Tabela 7.

Tabela 8 Orientações sobre uso do solo em florestas

Região climática
Todos

0

Tabela 10 Valores da vegetação para cana-de-açúcar (específico)
Tipo
Tropical

Uso do solo

CVEG (toneladas carbono/hectare)

Região climática
Tropical seca

Zona ecológica
Floresta tropical seca

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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Tropical semiúmida

Tropical úmida

CVEG (toneladas de carbono
por hectare)

África

4,2

Ásia (continental,
insular)

4

Matagal tropical

Ásia (continental,
insular)

4

Floresta tropical semiúmida decídua

África

4,2

América Central e
do Sul

5

Ásia (continental,
insular)

4

América Central e
do Sul

5

Orientação

Floresta nativa
(sem degradação)

Continente

Floresta equatorial
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Tipo

Região climática

Subtropical

Zona ecológica

Continente

CVEG (toneladas de carbono
por hectare)

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

8.2. Culturas

perenes,

8.3. Pradaria
Tabela 13 Valores da vegetação para pradarias — excluídos os matagais (geral)
Região climática

CVEG
(toneladas de carbono por hectare)

Tabela 11 Valores da vegetação para culturas perenes (geral)
Região climática

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

CVEG
(toneladas de carbono por hectare)

Temperada (todos os regimes pluviométricos)

43,2

Tropical seca

6,2

Tropical semi-húmida

14,4

Tropical húmida

34,3

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 14 Valores da vegetação para miscanthus (específico)

Tabela 12 Valores da vegetação para culturas perenes específicas
Região climática

Todas
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Tipo de cultura

CVEG

Tipo

(toneladas de carbono por hectare)

Coqueiro

75

Jatrofa

17,5

Jojoba

2,4

Palmeiras de óleo

60
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CVEG

Subtropical

Região climática

Temperada quente
seca

Zona ecológica

Continentee

(toneladas de carbono por
hectare)

Floresta subtropical
seca

Europa

10

América do Norte

14,9

Estepe subtropical

América do Norte

14,9
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Tipo

Região climática

Subtropical

Zona ecológica

Continente

CVEG (toneladas de carbono
por hectare)

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

8.2. Culturas

perenes,

8.3. Pradaria
Tabela 13 Valores da vegetação para pradarias — excluídos os matagais (geral)
Região climática

CVEG
(toneladas de carbono por hectare)

Tabela 11 Valores da vegetação para culturas perenes (geral)
Região climática

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

CVEG
(toneladas de carbono por hectare)

Temperada (todos os regimes pluviométricos)

43,2

Tropical seca

6,2

Tropical semi-húmida

14,4

Tropical húmida

34,3

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 14 Valores da vegetação para miscanthus (específico)

Tabela 12 Valores da vegetação para culturas perenes específicas
Região climática

Todas
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Tipo de cultura

CVEG

Tipo

(toneladas de carbono por hectare)

Coqueiro

75

Jatrofa

17,5

Jojoba

2,4

Palmeiras de óleo

60
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CVEG

Subtropical

Região climática

Temperada quente
seca

Zona ecológica

Continentee

(toneladas de carbono por
hectare)

Floresta subtropical
seca

Europa

10

América do Norte

14,9

Estepe subtropical

América do Norte

14,9
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4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
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6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

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

Tropical

Subtropical

Temperada

Continente

CVEG
(toneladas de carbono por hectare)

África

46

América do Norte e do Sul

53

Ásia (continental)

39

Ásia (insular)

46

Austrália

46

África

43

América do Norte e do Sul

50

Ásia (continental)

37

Europa

37

Ásia (insular)

43

Global

7,4

8.4. Floresta
Tabela 16 Valores da vegetação para florestas — excluídas as plantações florestais – com

cobertura arbórea entre 10% e 30%.
Tipo

Zona ecológica

Floresta tropical

Floresta tropical
semiúmida

Tropical
Floresta tropical seca

Sistemas montanhosos
tropicais
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Continente

CVEG (toneladas de
carbono por hectare)

R

África

40

0,37

América do Norte e do Sul

39

0,37

Ásia (continental)

36

0,37

Ásia (insular)

45

0,37

África

30

0,24

América do Norte e do Sul

26

0,24

Ásia (continental)

21

0,24

Ásia (insular)

34

0,24

África

14

0,28

América do Norte e do Sul

25

0,28

Ásia (continental)

16

0,28

Ásia (insular)

19

0,28

África

13

0,24

América do Norte e do Sul

17

0,24

Ásia (continental)

16

0,24

Ásia (insular)

26

0,28
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6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

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

Tropical

Subtropical

Temperada

Continente

CVEG
(toneladas de carbono por hectare)

África

46

América do Norte e do Sul

53

Ásia (continental)

39

Ásia (insular)

46

Austrália

46

África

43

América do Norte e do Sul

50

Ásia (continental)

37

Europa

37

Ásia (insular)

43

Global

7,4

8.4. Floresta
Tabela 16 Valores da vegetação para florestas — excluídas as plantações florestais – com

cobertura arbórea entre 10% e 30%.
Tipo

Zona ecológica

Floresta tropical

Floresta tropical
semiúmida

Tropical
Floresta tropical seca

Sistemas montanhosos
tropicais
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Continente

CVEG (toneladas de
carbono por hectare)

R

África

40

0,37

América do Norte e do Sul

39

0,37

Ásia (continental)

36

0,37

Ásia (insular)

45

0,37

África

30

0,24

América do Norte e do Sul

26

0,24

Ásia (continental)

21

0,24

Ásia (insular)

34

0,24

África

14

0,28

América do Norte e do Sul

25

0,28

Ásia (continental)

16

0,28

Ásia (insular)

19

0,28

África

13

0,24

América do Norte e do Sul

17

0,24

Ásia (continental)

16

0,24

Ásia (insular)

26

0,28
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3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

Tipo

Zona ecológica

Continente

Floresta subtropical úmida

Subtropical

Floresta subtropical seca

Sistemas montanhosos
temperados

Boreal

Sistemas montanhosos
boreais
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26

0,28

Ásia (continental)

22

0,28

Ásia (insular)

35

0,28

África

17

0,28

América do Norte e do Sul

26

0,32

Ásia (continental)

16

0,32

Ásia (insular)

20

0,32

África

9

0,32

América do Norte e do Sul

10

Ásia (continental)

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)

América do Norte e do Sul

198

Ásia (continental)

185

0,32

Ásia (insular)

230

7

0,32

África

156

Ásia (insular)

9

0,32

América do Norte e do Sul

133

Europa

14

0,27

Ásia (continental)

110

América do Norte

79

0,27

Ásia (insular)

174

Nova Zelândia

43

0,27

África

77

América do Sul

21

0,27

América do Norte e do Sul

131

Ásia, Europa (≤ 20 anos)

2

0,27

Ásia (continental)

83

Ásia, Europa (> 20 anos)

14

0,27

Ásia (insular)

101

Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos)

7

0,27

África

77

Am. do Norte e do Sul (> 20 anos)

16

0,27

América do Norte e do Sul

94

Ásia, Europa (≤ 20 anos)

12

0,27

Ásia (continental)

88

Ásia, Europa (> 20 anos)

16

0,27

Ásia (insular)

130

Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos)

6

0,27

Am. do Norte e do Sul (> 20 anos)

6

0,27

Ásia, Europa, América do Norte

12

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos)

0

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos)

2

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos)

2

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos)

6

0,24

Floresta boreal conífera
Tundra

América do Norte e do Sul

204

Floresta temperada
oceânica

Floresta temperada continental

R

África

Estepe subtropical

Temperada

CVEG (toneladas de
carbono por hectare)

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS
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Floresta tropical

Floresta decídua tropical
semiúmida
Tropical
Floresta tropical seca

Sistemas montanhosos tropicais
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Tipo

Zona ecológica

Continente

Floresta subtropical úmida

Subtropical

Floresta subtropical seca

Sistemas montanhosos
temperados

Boreal

Sistemas montanhosos
boreais
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26

0,28

Ásia (continental)

22

0,28

Ásia (insular)

35

0,28

África

17

0,28

América do Norte e do Sul

26

0,32

Ásia (continental)

16

0,32

Ásia (insular)

20

0,32

África

9

0,32

América do Norte e do Sul

10

Ásia (continental)

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)

América do Norte e do Sul

198

Ásia (continental)

185

0,32

Ásia (insular)

230

7

0,32

África

156

Ásia (insular)

9

0,32

América do Norte e do Sul

133

Europa

14

0,27

Ásia (continental)

110

América do Norte

79

0,27

Ásia (insular)

174

Nova Zelândia

43

0,27

África

77

América do Sul

21

0,27

América do Norte e do Sul

131

Ásia, Europa (≤ 20 anos)

2

0,27

Ásia (continental)

83

Ásia, Europa (> 20 anos)

14

0,27

Ásia (insular)

101

Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos)

7

0,27

África

77

Am. do Norte e do Sul (> 20 anos)

16

0,27

América do Norte e do Sul

94

Ásia, Europa (≤ 20 anos)

12

0,27

Ásia (continental)

88

Ásia, Europa (> 20 anos)

16

0,27

Ásia (insular)

130

Am. do Norte e do Sul (≤ 20 anos)

6

0,27

Am. do Norte e do Sul (> 20 anos)

6

0,27

Ásia, Europa, América do Norte

12

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos)

0

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos)

2

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos)

2

0,24

Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos)

6

0,24

Floresta boreal conífera
Tundra

América do Norte e do Sul

204

Floresta temperada
oceânica

Floresta temperada continental

R

África

Estepe subtropical

Temperada

CVEG (toneladas de
carbono por hectare)

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS
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Floresta tropical

Floresta decídua tropical
semiúmida
Tropical
Floresta tropical seca

Sistemas montanhosos tropicais
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Tipo

Zona ecológica
Floresta subtropical úmida

Subtropical

Floresta subtropical seca

Estepe subtropical

Floresta temperada oceânica

Temperada

Floresta temperada continental

Sistemas montanhosos temperados
Floresta boreal conífera
Boreal

Tundra
Sistemas montanhosos boreais
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Continente

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS
ANEXOS

CVEG (toneladas de
carbono por hectare)

América do Norte e do Sul

132

Ásia (continental)

109

Ásia (insular)

173

África

88

América do Norte e do Sul

130

Ásia (continental)

82

Ásia (insular)

100

África

46

América do Norte e do Sul

53

Ásia (continental)

41

Ásia (insular)

47

Europa

84

América do Norte

406

Nova Zelândia

227

América do Sul

120

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

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

Ásia, Europa, América do Norte

53

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos)

26

Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos)

35

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

Tropical

Tropical

Zona ecológica

Floresta tropical

Floresta decídua
tropical semiúmida

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

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

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

Continente
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Tipo

Zona ecológica
Floresta subtropical úmida

Subtropical

Floresta subtropical seca

Estepe subtropical

Floresta temperada oceânica

Temperada

Floresta temperada continental

Sistemas montanhosos temperados
Floresta boreal conífera
Boreal

Tundra
Sistemas montanhosos boreais
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Continente

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS
ANEXOS

CVEG (toneladas de
carbono por hectare)

América do Norte e do Sul

132

Ásia (continental)

109

Ásia (insular)

173

África

88

América do Norte e do Sul

130

Ásia (continental)

82

Ásia (insular)

100

África

46

América do Norte e do Sul

53

Ásia (continental)

41

Ásia (insular)

47

Europa

84

América do Norte

406

Nova Zelândia

227

América do Sul

120

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

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

Ásia, Europa, América do Norte

53

Ásia, Europa, Am. do Norte (≤ 20 anos)

26

Ásia, Europa, Am. do Norte (> 20 anos)

35

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

Tropical

Tropical

Zona ecológica

Floresta tropical

Floresta decídua
tropical semiúmida

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

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

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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Zona ecológica

Continente

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

África latifoliada > 20 anos

31

0,24

África latifoliada ≤ 20 anos

20

0,24

África latifoliada > 20 anos

21

0,28

África Pinus sp. > 20 anos

19

0,24

África latifoliada ≤ 20 anos

9

0,28

África Pinus sp. ≤ 20 anos

7

0,24

África Pinus sp. > 20 anos

18

0,28

África Pinus sp. ≤ 20 anos

6

0,28

Américas Eucalyptus sp.

22

0,24

Américas Eucalyptus sp.

27

0,28

Américas Pinus sp.

29

0,24

Américas Pinus sp.

33

0,28

Américas Tectona grandis

23

0,24

Américas Tectona grandis

27

0,28

Américas outras latifoliadas

16

0,24

Américas outras latifoliadas

18

0,28

Ásia latifoliada

28

0,24

Ásia latifoliada

27

0,28

Ásia outras

15

0,24

Ásia outras

18

0,28

Américas Eucalyptus sp.

42

0,28

África latifoliada

6

0,27

Américas Pinus sp.

81

0,28

África Pinus sp. > 20 anos

6

0,27

Américas Tectona grandis

36

0,28

África Pinus sp. ≤ 20 anos

4

0,27

Américas outras latifoliadas

30

0,28

Américas Eucalyptus sp.

18

0,27

Ásia latifoliada

54

0,28

Américas Pinus sp.

18

0,27

Ásia outras

30

0,28

Américas Tectona grandis

15

0,27

Américas outras latifoliadas

9

0,27

Ásia latifoliada

12

0,27

Ásia latifoliada

9

0,27
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Zona ecológica

Continente

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

África latifoliada > 20 anos

31

0,24

África latifoliada ≤ 20 anos

20

0,24

África latifoliada > 20 anos

21

0,28

África Pinus sp. > 20 anos

19

0,24

África latifoliada ≤ 20 anos

9

0,28

África Pinus sp. ≤ 20 anos

7

0,24

África Pinus sp. > 20 anos

18

0,28

África Pinus sp. ≤ 20 anos

6

0,28

Américas Eucalyptus sp.

22

0,24

Américas Eucalyptus sp.

27

0,28

Américas Pinus sp.

29

0,24

Américas Pinus sp.

33

0,28

Américas Tectona grandis

23

0,24

Américas Tectona grandis

27

0,28

Américas outras latifoliadas

16

0,24

Américas outras latifoliadas

18

0,28

Ásia latifoliada

28

0,24

Ásia latifoliada

27

0,28

Ásia outras

15

0,24

Ásia outras

18

0,28

Américas Eucalyptus sp.

42

0,28

África latifoliada

6

0,27

Américas Pinus sp.

81

0,28

África Pinus sp. > 20 anos

6

0,27

Américas Tectona grandis

36

0,28

África Pinus sp. ≤ 20 anos

4

0,27

Américas outras latifoliadas

30

0,28

Américas Eucalyptus sp.

18

0,27

Ásia latifoliada

54

0,28

Américas Pinus sp.

18

0,27

Ásia outras

30

0,28

Américas Tectona grandis

15

0,27

Américas outras latifoliadas

9

0,27

Ásia latifoliada

12

0,27

Ásia latifoliada

9

0,27

Continente

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Tropical

Subtropical

Sistemas
montanhosos tropicais

Floresta subtropical
úmida

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 155 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Tipo

Zona ecológica

Floresta subtropical
seca

Subtropical

Estepe subtropical

Página 156 de 158

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

África latifoliada > 20 anos

21

0,28

África latifoliada > 20 anos

31

0,24

África latifoliada ≤ 20 anos

9

0,32

África latifoliada ≤ 20 anos

20

0,24

África Pinus sp. > 20 anos

19

0,32

África Pinus sp. > 20 anos

19

0,24

África Pinus sp. ≤ 20 anos

6

0,32

África Pinus sp. ≤ 20 anos

7

0,24

Américas Eucalyptus sp.

34

0,32

Américas Eucalyptus sp.

22

0,24

Américas Pinus sp.

34

0,32

Américas Pinus sp.

34

0,24

Américas Tectona grandis

28

0,32

Américas Tectona grandis

23

0,24

Américas outras latifoliadas

19

0,32

Américas outras latifoliadas

16

0,24

Ásia latifoliada

28

0,32

Ásia latifoliada

28

0,24

Ásia outras

19

0,32

Ásia outras

15

0,24

África latifoliada

6

0,32

Ásia, Europa, latifoliada > 20 anos

60

0,27

África Pinus sp. > 20 anos

6

0,32

Ásia, Europa, latifoliada ≤ 20 anos

9

0,27

África Pinus sp. ≤ 20 anos

5

0,32

Ásia, Europa, conífera > 20 anos

60

0,27

Américas Eucalyptus sp.

19

0,32

Ásia, Europa, conífera ≤ 20 anos

12

0,27

Américas Pinus sp.

19

0,32

América do Norte

52

0,27

Américas Tectona grandis

16

0,32

Nova Zelândia

75

0,27

Américas outras latifoliadas

9

0,32

América do Sul

31

0,27

Ásia latifoliada > 20 anos

25

0,32

Ásia, Europa, latifoliada > 20 anos

60

0,27

Ásia latifoliada ≤ 20 anos

3

0,32

Ásia, Europa, latifoliada ≤ 20 anos

4

0,27

Ásia conífera > 20 anos

6

0,32

Ásia, Europa, conífera > 20 anos

52

0,27

Ásia conífera ≤ 20 anos

34

0,32

Ásia, Europa, conífera ≤ 20 anos

7

0,27

América do Norte

52

0,27

América do Sul

31

0,27

Continente

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1

Tipo

Subtropical

Zona ecológica

Sistemas
montanhosos
subtropicais

Floresta temperada
oceânica

Temperada

Floresta temperada
continental e Sistemas
montanhosos
temperados

Continente

Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro Versão 4.1.1 Página 157 de 158

1 INTRODUÇÃO
2 ESCOPO
3 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA
4 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA

6 ORIENTAÇÃO PARA O PADRÃO
DE PRODUÇÃO BONSUCRO
7 ANEXOS

Tipo

Zona ecológica

Floresta subtropical
seca

Subtropical

Estepe subtropical

Página 156 de 158

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

África latifoliada > 20 anos

21

0,28

África latifoliada > 20 anos

31

0,24

África latifoliada ≤ 20 anos

9

0,32

África latifoliada ≤ 20 anos

20

0,24

África Pinus sp. > 20 anos

19

0,32

África Pinus sp. > 20 anos

19

0,24

África Pinus sp. ≤ 20 anos

6

0,32

África Pinus sp. ≤ 20 anos

7

0,24

Américas Eucalyptus sp.

34

0,32

Américas Eucalyptus sp.

22

0,24

Américas Pinus sp.

34

0,32

Américas Pinus sp.

34

0,24

Américas Tectona grandis

28

0,32

Américas Tectona grandis

23

0,24

Américas outras latifoliadas

19

0,32

Américas outras latifoliadas

16

0,24

Ásia latifoliada

28

0,32

Ásia latifoliada

28

0,24

Ásia outras

19

0,32

Ásia outras

15

0,24

África latifoliada

6

0,32

Ásia, Europa, latifoliada > 20 anos

60

0,27

África Pinus sp. > 20 anos

6

0,32

Ásia, Europa, latifoliada ≤ 20 anos

9

0,27

África Pinus sp. ≤ 20 anos

5

0,32

Ásia, Europa, conífera > 20 anos

60

0,27

Américas Eucalyptus sp.

19

0,32

Ásia, Europa, conífera ≤ 20 anos

12

0,27

Américas Pinus sp.

19

0,32

América do Norte

52

0,27

Américas Tectona grandis

16

0,32

Nova Zelândia

75

0,27

Américas outras latifoliadas

9

0,32

América do Sul

31

0,27

Ásia latifoliada > 20 anos

25

0,32

Ásia, Europa, latifoliada > 20 anos

60

0,27

Ásia latifoliada ≤ 20 anos

3

0,32

Ásia, Europa, latifoliada ≤ 20 anos

4

0,27

Ásia conífera > 20 anos

6

0,32

Ásia, Europa, conífera > 20 anos

52

0,27

Ásia conífera ≤ 20 anos

34

0,32

Ásia, Europa, conífera ≤ 20 anos

7

0,27

América do Norte

52

0,27

América do Sul

31

0,27
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Tipo
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CVEG (toneladas de carbono por
hectare)

R

Ásia, Europa > 20 anos

12

0,24

Ásia, Europa ≤ 20 anos

1

0,24

América do Norte

13

0,24

Ásia, Europa > 20 anos

7

0,24

Ásia, Europa ≤ 20 anos

1

0,24

América do Norte

7

0,24

Ásia, Europa, América do Norte

53

Ásia, Europa, América do Norte ≤ 20
anos

26

Ásia, Europa, América do Norte > 20
anos

35

Ásia, Europa, América do Norte ≤ 20
anos

32

Ásia, Europa, América do Norte > 20
anos

53
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