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 Londres, 17 de outubro de 2015

 Nicolas Viart 

 Gerente de Sustentabilidade da Bonsucro

* participantes da Força-tarefa de 
Revisão do Padrão: Acacio Masson 
(Assobari), Erin Logan (Proforest), Glenn 
Scarffe (NSW Sugar), Iver Drabaek 
e Katarina Elfstrom (Nordzucker) e 
Michelle Morton (Shell).
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1. intRodução

1.1 BonsucRo

A Bonsucro é uma iniciativa global sem fins lucrativos de múltiplas partes interessadas que se dedica a reduzir os impactos 
ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar, reconhecendo também a necessidade de viabilidade econômica. A missão da 
Bonsucro é alcançar um setor da cana-de-açúcar que esteja continuamente melhorando e verificado como sustentável, agindo em 
colaboração dentro do setor e trabalhando para melhorar continuamente os três pilares da sustentabilidade: viabilidade econômica, 
social e ambiental. A Bonsucro visa alcançar esta missão fornecendo a definição para a cana sustentável e todos os produtos 
derivados da cana através de uma abordagem de múltiplas partes interessadas. A Bonsucro também visa garantir a integridade da 
implementação do Padrão de Cadeia de Custódia e Produção Bonsucro, através da implementação do Protocolo de Certificação.

1.2 oBjetivo de oRientação de implementação de padRão de coc de Balanço de 
massa BonsucRo

O objetivo deste Orientação de Implementação de Padrão de CoC de Balanço de Massa Bonsucro é facilitar a compreensão e 
a implementação do Padrão de CoC Bonsucro por parte dos operadores econômicos, organismos de certificação e o público 
mais vasto.

O documento deve ser lido em conjunto com o Padrão de CoC de Balanço de Massa Bonsucro pois este documento contém 
todas as exigências a serem cumpridas para obter a certificação de Cadeia de Custódia.

1.3 históRia do documento

1.3.1 Versão 4.0

Em março de 2014, por recomendação da Secretaria Bonsucro, o Conselho de Administração concordou em iniciar o processo de 
revisão do Orientação e Padrão de CoC de Balanço de Massa Bonsucro. O Conselho instruiu a Secretaria a seguir o procedimento 
padrão de revisão estabelecido em conformidade com o Código ISEAL de Boas Práticas para Configuração Padrão. A Secretaria 
convocou um representante de cada classe de associação para formar o Grupo de Trabalho de Revisão Padrão (SRT). O SRT se 
reuniu pela primeira vez remotamente em setembro de 2014. Ao SRT foi dada a tarefa de redigir a nova versão do Orientação e 
Padrão de CoC de Balanço de Massa Bonsucro. Todas as atas de reuniões estão disponíveis ao público no site da Bonsucro.
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Rodada de 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

D Fevereiro de 2011 Revisão feita com base no cumprimento da RED UE

Versão da minuta 4.0 Novembro de 2014 Primeira minuta aberta para consulta pública

Versão da minuta 4.1 Junho de 2015 Segunda minuta aberta para consulta pública

Versão da minuta 4.2 Setembro de 2015 Esboço final aberto para reunião pública

Versão 4.0 Maio de 2016
Revisão baseada nas alterações à Diretiva de Energia Renovável 
(RED) e à Diretiva de Qualidade dos Combustíveis (FQD), 
conforme a Diretiva 2015/1513

Versão 4.1 Agosto de 2016
Revisão baseada nas alterações à Diretiva de Energia Renovável 
(RED) e à Diretiva de Qualidade dos Combustíveis (FQD), 
conforme a Diretiva 2015/1513

Versão 4.5 Dezembro de 2016
Revisão baseada nas alterações à Diretiva de Energia Renovável 
(RED) e à Diretiva de Qualidade dos Combustíveis (FQD), 
conforme a Diretiva 2015/1513

1 INTRODUÇÃO
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Este documento está escrito no idioma inglês. A Bonsucro não assume nenhuma responsabilidade por erros ou mal-entendidos 
introduzidos quando este documento for traduzido para outras línguas.

Padrão Bonsucro é revisto pelo menos de cinco em cinco anos. A próxima revisão está prevista para setembro de 2020.

Em conformidade com a Diretiva de Energia Renovável (RED) da União Europeia (UE), a versão 4.1 tem vigência a partir da data 
de publicação.

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

 Bonsucro

 The Wenlock

 50-52 Wharf Road

 Londres, N1 7EU, Reino Unido
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2. escopo
Este padrão aplica-se a qualquer operador econômico que compre, manuseie e/ou comercialize material conforme Bonsucro ou 
conforme Bonsucro RED UE. Ele descreve os requisitos para assegurar a rastreabilidade do material conforme Bonsucro RED ou 
material conforme Bonsucro RED UE através da implementação de um sistema de balanço de massa.

Os operadores podem escolher qualquer um dos dois escopos seguintes para a certificação e reivindicações de conformidade associadas:

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

2. “Bonsucro RED UE”: conformidade com os requisitos da Bonsucro MAIS requisitos adicionais da Diretiva de 
Energia Renovável da UE (RED- 2009/28 /CE), Diretiva para Qualidade de Combustíveis da UE (FQD- 2009/30/CE), 
alterações incluídas na Diretiva 2015/2013 e comunicação adicional da Comissão Europeia (Com 2010/C 160/02 e 
BK/gs/ener.c.1 (2014)3648524).

Dentro dos documentos do Sistema de Certificação Bonsucro (ou seja, Padrões, Orientação e Protocolo de Certificação) os 
requisitos extras Bonsucro RED UE estão claramente marcados. Para a certificação contra Bonsucro RED UE, os requisitos 
Bonsucro MAIS todos os requisitos adicionais RED UE devem ser atendidos.

A certificação Bonsucro RED UE destina-se ao etanol, ETBE ou outros produtos que pretendem demonstrar a conformidade com 
a Diretiva de Energia Renovável da UE (RED- 2009/28/CE), a Diretiva para Qualidade de Combustíveis da UE (FQD- 2009/30/
CE), alterações incluídas na Diretiva 2015/1513 e comunicação adicional da Comissão Europeia (COM 2010/C 160/02 e BK/
gs/ener.c.1 (2014)3648524).

2 ESCOPO
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3. puBlicações de RefeRência
• Padrão de CoC do Balanço de Massa Bonsucro v4.1

• Padrão de Produção Bonsucro v4.2

• Protocolo de Certificação Bonsucro v5.0

• Calculadora Bonsucro

• Comunicação da Comissão sobre a implementação prática do regime de sustentabilidade de biolíquidos e 
biocombustíveis da UE e nas regras de contagem para biocombustíveis (2010/C 160/02)

• Reclamações e rotulagem; requisitos do Uso do Logo documento v5.02 janeiro de 2014

• Comunicação da Comissão Europeia 2010/C 160/02 (2010) sobre a implementação prática do regime de 
sustentabilidade de biolíquidos e biocombustíveis da UE e nas regras de contagem para biocombustíveis

• Comunicação da Comissão Europeia 2011/13/UE (2011) sobre determinados tipos de informações sobre 
biocombustíveis e biolíquidos a ser apresentada pelos operadores econômicos aos Estados-Membros

• Diretiva da UE 2009/28/CE (RED) relativa à promoção do uso de energia proveniente de fontes renováveis

• Diretiva da UE 2009/30/CE (FQD) no que se refere às especificações da gasolina, diesel e de petróleo e gás e 
introduzindo um mecanismo para monitorar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa

• Diretiva da UE 2015/1513 do Parlamento e Conselho Europeu em 9 de setembro de 2015, com alteração à 
Diretiva 98/70/CE referente à qualidade da gasolina e diesel, e alteração à Diretiva da UE 2009/28/CE sobre a 
promoção do uso de energia proveniente de fontes renováveis.

• Código de Boas Práticas ISEAL para o estabelecimento de Normas Ambientais e Sociais v6.0 dezembro de 2014

• Carta aos regimes voluntários que foram reconhecidos pela Comissão para demonstrar o cumprimento dos 
critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis (BK/gs/ener.c.1(2014)3648524)

• Requisitos para o funcionamento do Sistema de Negociação de Créditos Bonsucro v1.2 abril de 2014
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4. definições
Referências normativas para definições referentes a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento: Informações e sua mídia de suporte.

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

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

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

Nota 1 - Organização está sendo usado aqui como definido na norma ISO 14001.

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

Produto final: Um produto final é um produto onde mais nenhuma modificação ocorre (incluindo a reembalagem).

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

(Adaptado da Diretiva RED da UE), o sistema de balanço de massa:

a) permite que as remessas de matéria-prima, açúcar, biocombustível ou resíduos de diferentes características de sustentabilidade 
sejam misturadas;
b) requer informações sobre as características de sustentabilidade e tamanho das remessas mencionadas no item (a) que serão 
atribuídas à mistura; e
(c) fornece a soma de todas as remessas retiradas da mistura para serem descritas como tendo as mesmas características de 
sustentabilidade, com as mesmas quantidades, que a soma de todas as remessas adicionadas à mistura.

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

Período de relatório: Este será um ano, a partir da data de certificação, salvo acordo em contrário.
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Local: (Adaptado da Diretiva RED da UE) Um local é definido como localização geográfica com delimitações precisas em que 
os produtos podem ser combinados (Fonte: CE 2010/C 160/1), por ex.: usina de cana, terminal, instalação de processamento de 
alimentos, armazenamento, tanques.

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

Características de sustentabilidade: As características de sustentabilidade indicam se uma remessa de cana-de-
açúcar, açúcar, bagaço e outros produtos derivados da cana, além de resíduos, atendem parcialmente ou completamente os critérios 
ambientais, sociais e econômicos da Bonsucro, incluindo os critérios específicos da Diretiva RED-UE. Quando são produzidos 
resíduos, além do produto principal, as características de sustentabilidade devem ser aplicadas de maneira igual a todos os produtos 
que, com exceção das emissões de GEE, são alocados com base em energia (consulte o Padrão de Produção Bonsucro - Anexo 3).

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

Símbolos e abreviações
CoC Cadeia de Custódia

g gramas

GEE Gases de efeito estufa

ha hectares

HCV alto valor de conservação

kg quilogramas

kJ quilojoules

L litros

MJ megajoules

t toneladas métricas

a ano

4 DEFINIÇÕES
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5. estRutuRa paRa auditoRia

5.1 sistema de ceRtificação BonsucRo

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

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

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

3. Protocolo de Certificação: 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. Inclui: 1) normas e requisitos para organismos de certificação independentes para auditar contra os 
padrões Bonsucro, e 2) procedimentos de auditoria para organismos de certificação independentes para verificar a 
conformidade com o Padrão Bonsucro.

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

5.2 unidade de ceRtificação

• Qualquer operador econômico que tem a propriedade de produtos e/ou derivados de cana certificados Bonsucro/
Bonsucro RED UE deve ser Cadeia de Custódia certificada, se quiserem negociar esses produtos ou fazer reclamação 
sobre suas atividades.
• Varejistas e distribuidores de produtos acabados não precisam de certificação de Cadeia de Custódia.
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5.3 pRocesso de ceRtificação

Somente após a certificação (data em que o certificado é emitido e o operador econômico começa a ser listado na lista “membros 
certificados” da página web da Bonsucro) os operadores econômicos são autorizados a fazer reivindicações públicas sobre a sua 
compra de produtos certificados Bonsucro e/ou vender produtos certificados Bonsucro e reivindicá-lo como tal. Quaisquer 
reivindicações devem aderir às exigências de rotulagem e reivindicações Bonsucro.

• A fim de obter a certificação com o padrão de CoC do Balanço de Massa Bonsucro, os membros devem ter a 
plena conformidade com todos os indicadores, exceto o indicador 4.1.3, que é apenas um requisito para o escopo da 
Certificação de CoC do Balanço de Massa Bonsucro RED UE.
• O resultado da auditoria será a possibilidade de reclamar e/ou vender um volume de produtos certificados 
Bonsucro ou Bonsucro RED UE, de acordo com o volume certificado produzido ou adquirido.
• A decisão de certificação será baseada no relatório de auditoria. Documentos que mostram evidência 
de conformidade com os indicadores devem ser apresentados pelo operador econômico para os auditores 
independentes, que irão verificar-los durante o processo de auditoria.
• A auditoria será realizada de acordo com a frequência definida pela Bonsucro no Protocolo de Certificação.
• A auditoria deve ser realizada por Organismos de Certificação licenciados pela Bonsucro.

  Para mais requisiros de certificação, consulte o Protocolo de Certificação da Bonsucro

5 ESTRUTURA PARA AUDITORIA
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6. oRientação ao padRão de cadeia de custódia BonsucRo

pRincÍpio 1. implementando cadeia de custódia do Balanço de massa

Critério: 1.1. o operador eConômiCo deve implementar os requisitos do Balanço de massa dentro do esCopo identifiCado

• Indicador 1.1.1 O operador econômico deve identificar o escopo do sistema de Balanço de Massa.

Orientação para a Implementação: No caso de o operador econômico optar pela certificação Bonsucro RED UE, tem que cumprir com todos os 
indicadores no padrão, incluindo indicador 4.1.2. O auditor deve verificar a conformidade.

A certificação Bonsucro RED UE destina-se a demonstrar a conformidade de etanol, ETBE ou outros produtos para a Diretiva da UE 2009/28/CE 
(RED) e/ou a Diretiva da UE 2009/30/CE (FQD) e alterações incluídas na Diretiva 2015/1513.

O escopo da certificação pode ser o Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro e Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro RED UE se os produtos 
incluídos na unidade de certificação forem uma combinação de ambos. Nesse caso, os procedimentos para cada escopo devem ser claramente 
indicados no sistema de balanço de massa.

• Indicador 1.1.2 O operador econômico deve definir a unidade de certificação, incluindo, no caso dos operadores de 
vários locais, o número de locais e do tipo de operações abrangidas pelo escopo da CoC do Balanço de Massa Bonsucro/
Bonsucro RED UE do seu balanço de massa. Um operador econômico deve implementar os requisitos de balanço de 
massa no nível de um único local. Quando mais de uma empresa operar em um local, é necessário que todas operem seu 
próprio balanço de massa.

Orientação para a Implementação: O sistema de Balanço de Massa deve ser aplicado para cada local individualmente, controlando mistura e divisão.

Local, conforme descrito na seção Definição deste documento, é: “uma parte única funcional das operações de um operador econômico ou uma 
combinação de partes situadas em uma localidade, por exemplo, usina de cana, terminal, processamento de alimentos, armazenamento, tanques”. 
Exemplos de locais: fazendas que fornecem cana para a usina, armazéns, terminais, fábricas, etc.
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Nos procedimentos internos que cobrem produtos certificados Bonsucro e Bonsucro RED UE, devem ser listados quais localis são cobertos pelo 
Sistema de Controle Interno que gerencia o Balanço de Massa.

Um certificado de vários locais de CoC Bonsucro/Bonsucro RED UE não pode ser emitido se a lista de locais não estiver disponível.

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

Orientação para a Implementação: Qualquer atividade terceirizada deve ser listada e seu papel no sistema de balanço de massa deve ser definido. 
Se qualquer atividade terceirizada trouxer riscos para precisão da alegação de sustentabilidade, tais como mistura e divisão em um local individual, o 
operador econômico deve se certificar de que a atividade é abrangida pelo processo de balanço de massa e que é implementada corretamente. Registros 
de revisões internas devem estar disponíveis (indicador 1.2.4).

No caso em que o operador econômico não for capaz de influenciar ou verificar os procedimentos em vigor relativos às atividades subcontratadas, o 
terceiro deve procurar certificação de cadeia de custódia de forma independente.

É permitido a um terceiro ser incluído nos procedimentos de balanço de massa de mais de um operador econômico.

• Indicador 1.1.4 O operador econômico deve ter um acordo com os seus locais que exigem apresentação de relatórios e de 
comunicação adequados.

Orientação para a Implementação: Prova de acordo por exemplo, contratos, e-mails, memorando, etc. e descrição dos requisitos em relação aos 
produtos certificados Bonsucro devem estar disponíveis.

Critério 1.2 o operador eConômiCo tem um sistema vigente para implementar os requisitos de Balanço de massa

• Indicador 1.2.1 O operador econômico deve ter um representante de gestão nomeado com responsabilidade global e 
autoridade para a implementação e cumprimento de todos os requisitos aplicáveis   do padrão de CoC do Balanço de Massa 
Bonsucro/Bonsucro RED UE.
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Orientação para a Implementação: Os procedimentos devem nomear a(s) pessoa(s) responsável(is) (ou seja, cargo de trabalho) para a 
implementação e conformidade com o Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro, e a(s) pessoa(s) substituta(s) em caso de ausência (ou seja, férias). 
O representante de gestão e o(s) substituto(s) devem estar cientes de todos os procedimentos e os auditores podem comprovar isso através da 
realização de entrevistas.

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

Orientação para a Implementação: Os procedimentos devem ser disponibilizados em formato escrito e devem incluir ações que cobrem todos 
os princípios, critérios e indicadores do Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro/Bonsucro RED UE. Não é necessariamente, no entanto, para 
mencionar explicitamente cada indicador individualmente, isto é, cada etapa do processo pode cobrir mais de um indicador. O auditor deve avaliar a 
conformidade dos procedimentos e o número de funcionários envolvidos, o sistema para registro de dados utilizados (por exemplo, software) deve ser 
adequado à complexidade do operador econômico e serão avaliados de acordo com a experiência do auditor. Os funcionários envolvidos devem estar 
cientes dos procedimentos e os auditores podem comprovar isso através da realização de entrevistas.

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

Orientação para a Implementação: Todos os registros e relatórios relacionados com a implementação do Padrão de Cadeia de Custódia 
Bonsucro/Bonsucro RED UE devem ser registados e conservados durante pelo menos cinco (5) anos. Não se espera que os registros sejam anteriores à 
implementação do sistema da Cadeia de Custódia Bonsucro/Bonsucro RED UE. No caso de certificação de vários locais, os documentos (originais ou 
cópias) devem estar disponíveis no local de gerenciamento central do sistema de balanço de massa. Registros e relatórios com mais de 12 meses podem 
ser submetidos à avaliação por parte do auditor, mesmo se a auditoria incidir sobre o período de 12 meses antes da auditoria. Indicador 1.2.4.

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

Orientação para a Implementação: Revisão interna anual do desempenho deve ser realizada para cada local individualmente, no caso de 
certificação de vários locais. Revisões são permitidas (podem ser feitas em conjunto com outros eventos, por exemplo auditoria interna de produtor) e 
podem assumir a forma de listas de verificação e amostragem de documentos, por exemplo. Não-conformidades devem ser registradas e planos de ação 
devem ser desenvolvidos e implementados antes da auditoria de supervisão acontecer. Os registros devem ser disponibilizados para os auditores.
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• Indicador 1.2.5 O operador econômico deve verificar se a matéria-prima, produtos intermediários derivados e biocombustível 
final são modificados ou descartados intencionalmente para serem considerados resíduos, incluindo através de modificação 
intencional do processo de produção.

Orientação para a Implementação: O Artigo 3(4) da Diretiva de Energia Renovável da UE (2009/28/CE) requer que 10% da energia usada 
no transporte dos Estados-membros da União Europeia provenham de fontes renováveis. Para esta finalidade, certas matérias-primas são verificadas 
«duas vezes», ou seja, seu conteúdo energético é calculado duas vezes tendo em vista seus objetivos, em comparação com outras matérias-primas. 
Há uma lista de matérias-primas verificadas duas vezes na Diretiva de Energia Renovável da UE como Anexo IX, adicionado conforme a Diretiva 
2015/1513 Anexo II.

A matéria-prima exata de origem deve ser incluída na documentação do produto (consulte o Anexo 1).

Além disso, as remessas contendo ou derivadas da cana-de-açúcar, palha e bagaço devem ser contabilizadas separadamente. As remessas de etanol com 
base em açúcar, bagaço ou palha devem ser contabilizadas separadamente.

pRincÍpio 2. validando dados BonsucRo

Critério 2.1 o operador eConômiCo deve validar os dados BonsuCro

• Indicador 2.1.1 O operador econômico deve verificar o contrato de fornecedor, fatura e documentação comprobatório para 
garantir que o produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE fornecido vem de fornecedores certificados Bonsucro/Bonsucro 
RED UE, coincide com a documentação que o acompanha e inclui todas as informações exigidas no Anexo 1.

Orientação para a Implementação: O operador econômico deve incluir em seus procedimentos a necessidade de consultar a Bonsucro 
(por exemplo, o local, entrar em contato com a Secretaria Bonsucro) regularmente, a fim de confirmar a validade do certificado do fornecedor. 
Descrição do produto, quantidades e informações adicionais, conforme exigido no anexo devem ser validadas. Em caso de discrepâncias, o operador 
econômico deve entrar em contato com o seu fornecedor e solicitar a correção de dados, que devem ser recebidos antes dos dados sustentabilidade 
serem passados para o próximo cliente. Observar ainda que o material recebido certificado com outros planos pode ser considerado em conformidade 
com as normas da Bonsucro e da Diretiva de Energia Renovável (RED) da Bonsucro.
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pRincÍpio 3. conciliando dados BonsucRo

Critério 3.1 o operador eConômiCo deve registrar e gerenCiar a doCumentação BonsuCro

• Indicador 3.1.1 Fatura e/ou documentação comprobatória de produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE que entra deve 
ser recebida e inserida no sistema no prazo de 30 dias da entrega física.

Orientação para a Implementação: O operador econômico deve receber a documentação contendo as informações listadas no Anexo 1, no prazo de 
30 dias a contar do recebimento físico do produto. Em caso de atraso, o operador econômico deve reforçar o pedido de documentação do fornecedor.

• Indicator 3.1.2 Where applicable, the economic operator must use documented conversion rates in order to calculate 
the equivalent output weight or volume (at 100% sucrose or ethanol equivalents) associated with the received Bonsucro/
BonsucroEU consignment.

Orientação para a Implementação: Unidades e métodos de cálculo utilizados que precisam ser verificados pelo organismo de certificação. Em 
geral, os cálculos e as unidades podem ser aceites quando “rastreáveis” ao material de partida na condição de que o modo de cálculo e a razão usados 
sejam transparentes e sejam documentados e o método aplicado é usado de uma forma consistente durante o período de inventário. O operador 
econômico deve responder por perdas e devem ser proporcionais ao produto conforme e não conforme.

Exemplo 1:

“Sweet Sugar” é uma refinaria e o operador econômico certificado CoC do 
Balanço de Massa Bonsucro que compra açúcar bruto certificado Bonsucro 
para refinar. Tipicamente, a média do fator de conversão do açúcar bruto 
para o açúcar branco na “Sweet Sugar” é 90%. A “Sweet Sugar” compra 1.000 
toneladas de açúcar bruto certificado Bonsucro e 2.000 de açúcar bruto 
certificado não Bonsucro (outro). O açúcar bruto que eles compram foi 
medido a 97% de pureza e seu açúcar branco final tem 99% de pureza. Isso 
significa que o volume certificado real do açúcar bruto é de 1.000 toneladas 
x 97% = 970 toneladas, o que resultará em 881,8 toneladas de açúcar branco 
certificado Bonsucro, aplicando o fator de conversão de 90%, ou seja, 873 
toneladas de teor de sacarose.

O mesmo fator de conversão é aplicado aos volumes certificados não Bonsucro, 
ou seja, 2,000 x 97% x 90%/99% = 1,763.6 toneladas de açúcar branco 
certificado não Bonsucro.
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Desde que a “Sweet Sugar” documenta as taxas de conversão e aplica as perdas igualmente ao produto independente de certificação, o operador 
econômico está conforme com indicador 3.1.2.

Exemplo 2:

“Clean Energy” é uma distribuidora de combustíveis e operador econômico certificado CoC de Balanço de Massa Bonsucro RED UE que compra, 
transporta, armazena e vende etanol certificado Bonsucro RED UE. “Clean Energy” comprou 5.000 m³ de etanol anidro certificada Bonsucro RED 
UE e 4.000 m³ etanol anidro certificada não Bonsucro RED UE. Como eles são fungíveis, as remessas foram misturadas e transportadas na mesma 
balsa entre os locais. Quando “Clean Energy” descarregou o etanol, apenas 8.820 m³ onde o armazenamento em seu tanque no porto. A perda neste 
caso é de 2% e, da carga final de 8.820 m³ de etanol, 4.900 m³ são de produto certificado Bonsucro RED UE e 3.920 m³ de produto certificado não 
Bonsucro RED UE.

Desde que a “Clean Energy” documenta e aplica as perdas igualmente aos produtos independente de certificação, o operador econômico está 
conforme com indicador 3.1.2.

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

Orientação para a Implementação: Equipamentos de medição e pesagem utilizados pelo operador econômico ou por subcontratados para 
entrada ou saída de volume ou peso do balanço de massa é necessária a calibração com uma frequência mínima de uma vez por ano (ou de acordo com 
as diretivas do fabricante), de preferência por uma organização de calibração e de ensaio que seja credenciada para ISO IEC 17025 ou equivalente. 
O equipamento utilizado para a calibração não pode ser usado para a produção regular e precisa ser armazenado num local seguro. Métodos e prova 
de verificação e validação dos resultados precisam ser registrados e precisam ser demonstrados ao auditor. Onde é prática comum ou exigido pela 
regulamentação, os selos devem estar intactos e correspondentes aos documentos de calibração.

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

Orientação para a Implementação: O operador econômico pode coletar dados e inseri-los em intervalos regulares (uma vez por semana) e não 
como recebido. Deve haver mecanismos para controlar a alteração dos dados.

• Indicador 3.1.5 Quando são produzidos diversos produtos derivados da cana-de-açúcar, as características de 
sustentabilidade devem ser aplicadas de maneira igual a todos os produtos que, com exceção das emissões de GEE, são 
alocados com base em energia (consulte o Padrão de Produção Bonsucro - Anexo 3).
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Orientação para a Implementação: Todos os produtos derivados da cana-de-açúcar produzidos em determinada etapa devem portar as mesmas 
características de sustentabilidade, alinhados ao balanço de massa de um produto de introdução em conformidade com as normas da Bonsucro ou 
normas da RED da UE (porcentagem do material de inserção com normas da Bonsucro/RED da UE para a Bonsucro + fatores de conversão).

• Indicador 3.1.6 Atribuição de dados Bonsucro/Bonsucro RED UE deve ser apenas para produtos que são fungíveis com 
produtos derivados da cana.

Orientação para a Implementação: Os dados podem ser atribuídos a qualquer tipo de derivado de cana de açúcar (por exemplo, o etanol 
produzido a partir de milho, trigo, cana de açúcar, açúcar produzido de cana de açúcar, beterraba), desde possam ser misturados (são ‘fungíveis’). 
Dados Bonsucro não podem ser atribuídos a produtos que não podem ser feitos a partir de cana de açúcar, por exemplo, nenhum dado Bonsucro 
poderia ser alocado ao biodiesel de óleo vegetal ou farinha de trigo. O operador econômico que procura certificação da Cadeia de Custódia 
deverá apresentar informações sobre o procedimento de produção (por exemplo, entradas e saídas) de derivados da cana “não-tradicionais”, como 
bioplásticos, pastilhas e outros.

Exemplo 1:

“Clean Energy” compra diferentes biocombustíveis. Em 4 de maio, o operador econômico comprou 1.000 m³ de etanol certificado Bonsucro RED 
UE produzido no Brasil. No mesmo dia, ele comprou 500 m³ de biodiesel certificado pela ABC e com origem na Ásia. No dia seguinte, “Clean 
Energy” comprou 2.000 m³ de etanol produzido a partir do milho e com certificação XYZ. Em 6 de maio, o operador econômico vendeu para um 
de seus clientes, 500 m³ de biodiesel com certificação ABC e 1.000 m³ de etanol certificado Bonsucro RED UE. Como biodiesel e etanol não são 
fungíveis, ou seja, não podem ser misturados sem perder suas características, os volumes devem manter a certificação de origem. “Clean Energy” está 
conforme com indicador 3.1.5.

Departamento de compras
Data Fornecedor Produto Matéria-prima Origem Certificação Quantidade

04/05/2014 X Etanol Cana-de-açúcar Brasil Bonsucro 1000
04/05/2014 Y Biodiesel Palmeira Ásia ABC 500
05/05/2014 Y Etanol Milho EUA XYZ 2000

Departamento comercial
Data Cliente Produto Origem Certificação Quantidade

06/05/2014 A Biodiesel Ásia ABC 500
06/05/2014 A Etanol Brasil Bonsucro 1000
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Exemplo 2:

“Sweet Sugar” comprou 1.000 toneladas de açúcar branco certificado Bonsucro e 500 toneladas de açúcar de beterraba branco não-certificado em 4 de 
maio. No dia seguinte, ele comprou mais 2.000 toneladas de açúcar de beterraba branco não-certificado. Uma vez que os produtos são fungíveis, eles 
foram misturados e armazenados no mesmo armazém. Em 6 de maio, vendeu 1.500 toneladas de açúcar certificado Bonsucro. Isto é possível pois os 
produtos são fungíveis e, portanto, a “Sweet Sugar” está conforme com indicador 3.1.5.

Departamento de compras
Data Fornecedor Produto Matéria-prima Origem Certificação Quantidade

04/05/2014 X Açúcar branco Cana-de-açúcar Brasil Bonsucro 1000
04/05/2014 Y Açúcar branco Beterraba Europa N/A 500
05/05/2014 Y Açúcar branco Beterraba Europa N/A 2000

Departamento comercial
Data Cliente Produto Origem Certificação Quantidade

06/05/2014 A Açúcar branco Brasil Bonsucro 1500
Europa

• Indicador 3.1.7 O volume do produto certificado Bonsucro/Bonsucro RED UE recebido e as características de sustentabilidade 
associadas que saem do sistema devem ser registrados dentro de uma semana.

Orientação para a implementação: O operador econômico pode coletar dados e registros e debitá-los em intervalos regulares (uma vez por 
semana) e não como enviados. Deve haver mecanismos para controlar a alteração dos dados.

• Indicador 3.1.8 O operador econômico deve comprometer estoques do saldo de entrada/saída do produto certificado 
Bonsucro/Bonsucro RED UE com periodicidade fixada, para cada local da operação, não superior a três meses.

Orientação para a Implementação: O sistema de contabilidade requer entradas de dados adequados, por exemplo, entradas, saídas, conversões. 
Precisam ser planejados e documentados intervalos (períodos de inventário), onde os estoques são tomados de todos os dados introduzidos. O período 
de inventário não deve exceder três meses.
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Exemplo 1:

Operador econômico A tem controles existentes, a fi m de compilar todas as informações a respeito dos produtos quem entram e saem mensalmente. 
Até o 2º dia do mês, o analista encaminha todas as informações para a gestão em relação ao mês anterior. Na informação que é compilada, não há 
menção específi ca ao saldo de produto certifi cado Bonsucro. Neste caso, o período de inventário é de 1 mês. Portanto, o operador econômico está 
conforme com o indicador 3.1.7.

Exemplo 2:

O exercício do operador econômico B é de abril a março. A informação é fechada trimestralmente. Isto signifi ca que o analista compila informações 
sobre o período de 1 de abril a 30 de de junho e segue para a gestão até 15 de julho. Neste caso, o período de inventário é de 3 meses. Portanto, o 
operador econômico está conforme com o indicador 3.1.7.

Exemplo 3:

O exercício do operador econômico C vai de janeiro a dezembro. Não existem procedimentos para analisar o saldo de produtos certifi cados Bonsucro 
em um prazo mais curto. O período de inventário do operador econômico C é de 12 meses. Portanto, o operador econômico não está conforme com 
o indicador 3.1.7.

• Indicador 3.1.9 O volume de produto certifi cado Bonsucro/Bonsucro RED UE recebido deve ser maior do que ou igual ao 
volume ou a quantidade de produto certifi cado Bonsucro/Bonsucro RED UE fornecido aos clientes durante um período de 
inventário fi xo de no máximo de três meses.

Orientação para a Implementação: Dentro do período de inventário 
defi nido, saldos negativos são permitidos. No fi nal do período de inventário:

Entrada certifi cado - Saída certifi cado - Perdas ≥ 0

Exemplo:

Durante o mês de janeiro, o operador econômico adquire 50 toneladas 
de açúcar certifi cado Bonsucro e 50 toneladas de açúcar certifi cado não 
Bonsucro. Em fevereiro, o operador econômico vende 70 toneladas 
de açúcar certifi cado Bonsucro. No fi nal do mês de fevereiro, o saldo é 
negativo em 20 toneladas. No entanto, em março, o operador econômico 
compra 30 toneladas de açúcar certifi cado Bonsucro, elevando o saldo 
no fi nal do período de 3 meses a +10 toneladas e, portanto, o operador 
econômico está conforme com o indicador 3.1.8.
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• Indicador 3.1.10 Sempre que o saldo de entradas e saídas for positivo no final do período de inventário do operador 
econômico, os dados de sustentabilidade podem ser transportados para o próximo período de inventário. Somente Diretiva RED 
UE: A quantidade de dados de sustentabilidade transferidos deve corresponder à quantidade de estoque físico de um local no 
final do período de inventário

Exemplo:

Dado o exemplo descrito no indicador 3.1.8., o operador econômico termina o seu período de 3 meses ( Jan-Fev-Mar) com 10 toneladas de açúcar 
certificado Bonsucro em seu saldo. O operador econômico tem o direito de transferir o saldo positivo (+10 toneladas) para o período de inventário 
seguinte (abril-maio-junho).

• Indicador 3.1.11 Dados de sustentabilidade expiram em três anos a partir da data de entrada no sistema ou até o final de 
certificação do operador econômico, o que ocorrer primeiro.

Orientação para a Implementação: O operador econômico deve registrar a data de entrada dos dados de sustentabilidade no sistema. Com base 
nesta data, dados de sustentabilidade respectivos são válidos por 3 anos.

Exemplo:

Usina “Sugarcracker” é 100% certificado Bonsucro e produziu em 10 de 
maio de 2014, 200 m³ de etanol e 500 toneladas de açúcar. Esses volumes 
são válidos até 09 de maio de 2017. No dia seguinte, produziu 300 m³ 
adicionais de de etanol e 600 toneladas de açúcar, cuja validade expira 
em 10 de maio de 2017. A primeira venda de produtos certificados 
Bonsucro ocorreu em 20 de julho do mesmo ano. Ele vendeu 1.000 
toneladas de açúcar certificado Bonsucro para “ChainX”, que registrou 
em seu sistema os volumes no mesmo dia. Essas 1.000 toneladas são 
válidas até 19 de julho de 2017. “Sugarcracker” decidiu que não iria 
renovar a sua certificação em 05 de junho de 2016. Isto significa que 
“Sugarcracker” não pode vender as 100 toneladas restantes de açúcar 
e 500 m³ de etanol como certificado Bonsucro. TradingX, no entanto, 
ainda pode vender as 1.000 toneladas que tem em seu livro, até 19 de 
julho de 2017 ou até que seja certificado, o que ocorrer primeiro.
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Usina “Sugarcracker”
Departamento de Qualidade

Data Produto Quantidade Válido até
10/05/2014 Etanol 200 09/05/2017
10/05/2014 Açúcar 500 09/05/2017
11/05/2014 Etanol 300 10/05/2017
11/05/2014 Açúcar 600 10/05/2017

Departamento Comercial
Data Produto Quantidade Cliente

20/07/2014 Açúcar 1000 A

Vendas para “ChainX”
Departamento de Compras

Data Produto Quantidade Fornecedor Válido até
20/07/2014 Açúcar 1000 A 19/07/2017
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pRincÍpio 4. RastReando dados BonsucRo

Critério 4.1 CaraCterístiCas de sustentaBilidade de remessas são rastreÁveis dentro do sistema de Balanço de massa do operador eConômiCo

• Indicador 4.1.1 Cada remessa transacionada devem ser registrada exclusivamente no sistema.

Orientação para a Implementação: O método e sistema (seja administrativo, físico ou ambas) usados para a identifi cação única da remessa 
devem ser indicados.

É possível que os clientes usem o mesmo código de identifi cação defi nido pelo fornecedor, se puder ter certeza de que não é repetido.

• Indicador 4.1.2 Quando uma remessa combinada é fornecida a um cliente, a média de dados de GEE não é permitida. O valor 
de GEE original de cada componente da remessa pode ser atribuído a uma quantidade similar de material de saída. Como 
alternativa, uma remessa em grupo pode usar o pior desempenho de GEE.

Orientação para a Implementação: Não é permitida a média de valores de GEE a partir de remessas agrupadas. Cada valor de GEE em separado 
deve ser relatado nos documentos que vão para o cliente (comprador) ou o maior (pior) valor de GEE pode ser usado para toda a remessa. Outros 
dados de sustentabilidade, como país de origem e tipo de matéria-prima, podem ser agrupados, se forem idênticos.

Exemplo 1:

“Clean Energy” compra etanol certifi cado Bonsucro RED 
UE de dois fornecedores diferentes. Cada remessa, A e 
B, têm diferentes valores de GEE, 24 e 20 g C02eq/MJ, 
respectivamente. As remessas são misturadas e armazenadas 
no mesmo tanque, D. Como não há nenhum procedimento 
vigente para responder pelos diferentes valores de GEE, o pior 
valor de GEE de 24 gC02eq/MJ é atribuído à mistura. “Clean 
Energy” então vende remessas F, G, H e I, que juntos somam 
o volume original de A + B-perdas. A todas as remessas F, G, 
H e I são atribuídas o valor de GEE de D, 24 de CO2eq/MJ. 
Como o pior valor de GEE é usado para a remessa em grupo, 
“Clean Energy” está conforme com indicador 4.1.2.
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Exemplo 2:

“BioFuel” compra etanol certifi cado Bonsucro RED UE de dois fornecedores diferentes. Cada remessa, A e B, têm diferentes valores de GEE, 24 e 20 
g C02eq/MJ, respectivamente. As remessas são misturadas e armazenadas no mesmo tanque D. As remessas são misturadas e armazenadas no mesmo 
tanque D. O sistema da “BioFuel” está preparada para manter os valores de GEE de remessa individual depois que eles forem misturados em uma 
remessa em grupo. A “BioFuel” sabe que tem no tanque D, 100 m³ de etanol com 20 g CO2eq/MJ e 100 m³ de etanol com 24 gCO2/MJ. “BioFuel”, 
então vende as remessas F, G, H e I, que juntas somam o volume original de A+B-perdas (que no exemplo é considerado 0). Para remessas diferentes F, 
G, H e I os valores originais de GEE das remessas A e B são atribuídos, contanto que a respectiva soma dos volumes corresponda às remessas originais. 
Como o valor de GEE original é usado para a remessa em grupo e o saldo é mantido a “BioFuel” está conforme com indicador 4.1.2.
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Exemplo 3:

“Wrong#” compra etanol certificado Bonsucro RED UE de dois fornecedores diferentes. Cada remessa, A e B, têm diferentes valores de GEE, 24 e 20 
g C02eq/MJ, respectivamente. As remessas são misturadas e armazenadas no mesmo tanque D. As remessas são misturadas e armazenadas no mesmo 
tanque D. O sistema da “Wrong#” faz a média dos valores de GEE após volumes serem misturados em uma remessa em grupo. A “Wrong#” sabe que 
ele tem no tanque D, 200 m³ de etanol com 22 g CO2eq/MJ. A “Wrong#” então vende as remessas F, G, H e I, que juntas somam o volume original 
de A+B-perdas (que no exemplo é considerado 0) e têm um valor de GEE de 22 gCO2eq/MJ. Como os valores de GEE são calculados para a remessa 
em grupo, a “Wrong#” não está conforme com indicador 4.1.2.

• Indicador 4.1.3 Cada remessa transferida deve conter informações sobre as emissões de gases GEE, incluindo dados precisos 
sobre os elementos relevantes da fórmula de cálculo da emissão. Caso os valores reais não sejam usados, a informação 
sobre a quantidade de emissões de GEE não deve ser transmitida por meio da cadeia de custódia antes da última etapa de 
processamento.

Se em algum momento da cadeia de custódia as emissões ocorrerem e não forem registradas, de modo que o cálculo de um valor real não é mais viável 
para que os operadores posicionem nos últimos estágios do processo, essa informação deve ser indicada com clareza nas notas de entrega.

Orientação para a Implementação: Quando são usados valores padrão, as informações sobre as emissões de GEE devem ser relatadas apenas 
para os biocombustíveis finais e podem ser relatadas como um agregado. Quando são calculados valores reais, é necessário dividir o valor total de 
emissões em todos os elementos da fórmula de cálculo de emissões de GEE relevantes. Essa ação também se aplica aos elementos da fórmula que não 
são incluídos nos valores padrão como el e eee. Essa medida é necessária para garantir a transparência e a força particularmente do cálculo das emissões 
reais de GEE, tendo em mente que os materiais certificados podem ser trocados de planos. Se fossem usados somente valores agregados, não seria tão 
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nítido quais elementos da fórmula de cálculo de emissões de GEE estão incluídos no valor transmitido. Esse fato seria problemático principalmente 
nos últimos estágio da cadeia de custódia, quando ainda poderia ser decidido usar valores padrão desagregados dos elementos individuais da fórmula 
de cálculo das emissões de GEE.

Caso os valores reais não sejam usados, a informação sobre a quantidade de emissões de GEE não deve ser transmitida por meio da cadeia de custódia 
antes da última etapa de processamento, dado que seria difícil saber nos últimos estágios da cadeia de custódia se essas emissões representariam valores 
reais ou seriam derivadas (desagregadas) de valores padrão. Adicionalmente, aumentaria de forma desnecessária o ônus administrativo. Portanto, é 
de responsabilidade dos operadores dos últimos estágios do processo, ao informar os Estados-membros, incluir informações relativas aos valores de 
emissão de GEE padrão (desagregados) dos biocombustíveis finais.

• Indicador 4.1.4 Em cada etapa da cadeia de custódia as estimativas de emissão devem ser ajustadas.

Semore que valores reais são calculados em cada etapa da cadeia de custódia, as emissões adicionais de transporte e/ou processamento devem ser 
adicionadas a ep e/ou etd, respectivamente. Além disso, um «fator de matéria-prima» deve ser aplicado a todas as emissões, para levar em conta as 
perdas de energia ocorridas. Esta ação deve ser realizada em cada etapa de processamento, mas também pode ser relevante para outras etapas da cadeia 
de custódia, ex.: secagem da matéria-prima e da biomassa de madeira. Sempre que a etapa de processamento originar coprodutos, as emissões devem 
ser alocadas como estipulado na metodologia de cálculo das emissões de GEE. De maneira mais precisa, a seguinte fórmula deve ser aplicada para 
emissões do cultivo ao processar produtos intermediários:

Onde
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Além disso, no final da etapa de processamento, a estimativa de emissão deve ser convertida para a unidade CO2eq/MJ do biocombustível final. 
Para essa transformação, a seguinte fórmula deve ser aplicada para emissões do cultivo:

Onde
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6 ORIENTAÇÃO AO PADRÃO DE 
CADEIA DE CUSTÓRIA BONSUCRO

pRincÍpio 5. identificando dados BonsucRo paRa clientes

Critério 5.1 CaraCterístiCas de sustentaBilidade de remessas são identifiCadas para Clientes

• Indicador 5.1.1 Cada remessa fornecida aos clientes deve conter uma especificação com, no mínimo, os dados constantes do 
anexo 1, especificando claramente o escopo de sua conformidade: Conforme Bonsucro ou conforme Bonsucro RED UE.

Orientação para a Implementação: O operador econômico deve emitir documentos, incluindo as informações indicadas no Anexo 1. Estas 
informações não têm que estar em um documento separado, mas podem ser incluídas diretamente na fatura. No caso em que for um documento 
separado, tem de mencionar a números fatura e/ou de remessa.

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

Orientação para a Implementação: O operador econômico deve enviar a documentação contendo as informações listadas no Anexo 1, no prazo 
de 30 dias a contar do recebimento físico do produto.
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7. anexos
anexo 1: dados mÍnimos atRiBuÍdos a Remessas paRa confoRmidade BonsucRo

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

Produto em conformidade com as normas Bonsucro RED-UE:
• Tudo previsto acima
• Especificação da matéria-prima original ou produto intermediário:

 Cana-de-açúcar
 Caldo de cana
 Melaço de cana
 Bagaço da cana-de-açúcar
 Palha da cana-de-açúcar
 Resíduos da cana-de-açúcar (pontas, folhas, raízes)
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• País de origem
• Data da instalação das operações
• Declaração sobre a conformidade com o padrão de Produção Bonsucro RED UE 
• Sempre são usados valores reais de GEE, os valores [kg CO2eq] por tonelada seca (cana-de-açúcar, açúcar, melaço, bagaço e outros produtos 
intermediários) ou por MJ (bioetanol) calculados de acordo com o Anexo V da Diretiva de Energia Renovável da União Europeia (2009/28/EC), 
Anexo IV da Diretiva de Qualidade de Combustíveis da União Europeia (2009/30/EC) e Anexo II da Diretiva 2015/1513 e Nota da CE BK/abd/
ener.c.1(2015)4507918, usando qualquer ferramenta de cálculo de GEE aprovada pela Comissão Europeia. Consulte também o Anexo 3 do Padrão 
de Produção Bonsucro para obter mais detalhes.
• Dados precisos sobre os elementos relevantes da fórmula de cálculo da emissão, ou seja, eec, el, ep,etd and eee.
• Se em algum momento da cadeia de custódia as emissões ocorrerem e não forem registradas, de modo que o cálculo de um valor real não é mais 
viável para que os operadores posicionem nos últimos estágios do processo, essa informação deve ser indicada com clareza nas notas de entrega.
• Sempre que forem usados valores de GEE padrão deve haver a menção «valor padrão», com exceção do produtor de bioetanol, que deve indicar 
o valor padrão conforme o Anexo V da Diretiva RED-UE e as economias de GEE correspondentes, em comparação com a referência fóssil. 
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