Bonsucro Draft Production Standard Version 5.7
Como uma organização que agrega múltiplas partes interessadas, a Bonsucro busca engajá-las sempre que mudanças em nossos padrões são propostas e
implementadas. Aqui você encontrará informações detalhadas sobre esse processo e o trabalho atual para o desenvolvimento de padrões, bem como
informações sobre como esses documentos essenciais foram criados.
O Padrão de Produção Bonsucro está no coração de tudo o que a Bonsucro faz. Ele define como deve ser a produção sustentável de cana-de-açúcar e
fornece uma ferramenta métrica abrangente para a agricultura e processamento sustentáveis. A Bonsucro deseja maximizar o impacto do Padrão no futuro
do setor canavieiro e aumentar o valor agregado para os produtores que o implementam, usam e cumprem.
O “Padrão de Produção Bonsucro” contém princípios e critérios para alcançar a produção sustentável de cana-de-açúcar e todos os seus produtos derivados
nas dimensões econômica, social e ambiental. O seu objetivo principal é definir um conjunto de princípios, critérios e indicadores, juntamente com notas
explicativas, para a avaliação do desempenho das operadoras face aos três pilares da sustentabilidade. O Padrão é usado por membros Bonsucro que
desejam obter a certificação. Também é usado por Organismos de Certificação Licenciados e auditores ao realizar auditorias de certificação.
O procedimento de desenvolvimento e revisão do Padrão Bonsucro é baseado no Código de Configuração do Padrão ISEAL . O processo exige uma
abordagem consultiva junto às várias partes interessadas e a condução da tomada de decisão para garantir condições claras e auditáveis descritas no
próprio padrão. O processo é organizado pelo Grupo de Trabalho de Revisão do Padrão (SRWG em inglês), liderado pelas partes interessadas, e apoiado
pelo Conselho Consultivo Técnico e pelo Conselho de Membros.
Procedimento de revisão e desenvolvimento de padrões .
Em 15 de junho, a Bonsucro lançou a segunda consulta pública sobre as alterações propostas ao Padrão de Produção. A consulta estará válida até 15 de
julho. Membros Bonsucro, assim como os que não são membros e todas as partes interessadas são convidados a participar e enviar seus comentários.
Quanto mais informações forem obtidas, mais robusto será o Padrão.
Abaixo você encontrará a versão Preliminar 5.7 do Padrão de Produção Bonsucro. Sinta-se à vontade para fornecer comentários sobre a versão preliminar
do Padrão, preenchendo a pesquisa da Consulta do Padrão de Produção Bonsucro até 15 de julho. Por favor, consulte a versão preliminar V5.7 do Padrão
de Produção Bonsucro e o resumo das alterações ocorridas desde a primeira consulta pública, antes de responder à pesquisa. A pesquisa pode ser acessada
em nosso site: http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/

A Bonsucro realizará uma série de webinars em inglês, espanhol e português sobre as mudanças no Padrão de Produção. Para participar, inscreva-se neste
link: http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
Importante:
•
•
•

A coluna de escopo mostra quais são os principais indicadores que se aplicam à usina ou à área agrícola e que precisarão ser aplicados em toda a
base de fornecimento, de acordo com o Plano Temporal de Implementação Progressiva (TBPIP em inglês - consulte a próxima página)
Todas as orientações no Esboço do Padrão são apenas indicações e podem ser encontradas no Anexo 2 do Padrão. Uma calculadora revisada será
lançada para acompanhar o Padrão de Produção revisado.
O princípio RED-UE foi retirado do escopo desta revisão. Ele continuará incluso no Padrão como o atual Princípio 6. O Padrão adotará
automaticamente todas as alterações necessárias para cumprir o RED-UE II, assim que o documento for publicado.

Para sanar dúvidas, entre em contato com Nahuel Tuñon através do email nahuel@bonsucro.com

Implementação Progressiva
Para atender à exigência de unidade de certificação com abrangência de toda a área de fornecimento de cana-de-açúcar (Protocolo de Certificação 4.1.1), e
fazê-lo em uma janela de tempo limitada (Código de Conduta, XX), o Padrão de Produção Bonsucro vX exige que as operadoras desenvolvam um plano
temporal de implementação progressiva (TBPIP) para atender aos requisitos do padrão de produção onde o escopo especifica a aplicabilidade em toda a
área de fornecimento de cana-de-açúcar.
O TBPIP é desafiador, ou seja, deve conter o cronograma mais curto possível, levando em consideração as circunstâncias específicas da área de
fornecimento de cana (por exemplo, número de pequenos produtores independentes).
Como parte do desenvolvimento do TBPIP, a operadora implementa medidas e controles progressivamente, priorizando as questões de maior risco e as
áreas a serem abordadas primeiro.
Para fornecedores terceiros, ou seja, para partes da área de produção de cana onde a operadora não tem jurisdição direta, o progresso com o TBPIP será
avaliado durante as auditorias, ou seja, se as medidas foram implementadas conforme programadas. A auditoria não irá avaliar o cumprimento dos
requisitos correspondentes aos fornecedores terceiros, mas apenas se a operadora realizou as medidas do TBPIP no que diz respeito a esses requisitos.
As não conformidades da implementação do TBPIP são levantadas da seguinte forma:
•
•

Lapsos isolados na implementação do plano temporal: certificadoras devem levantar uma não conformidade menor
Evidência de falha fundamental no seguimento da implementação do plano: certificadoras devem levantar uma não conformidade maior

Veja a ilustração gráfica abaixo detalhando a conformidade com este padrão e o TBPIP:

First certification audit: P1-4: All core indicators & 80%
of their indicators overall & TBP for inclusion of cane
supplying area in place

Primeira auditoria de certificação: P1-4: Todos os indicadores principais & 80% de seus
indicadores gerais & TBP vigente para a inclusão da área de fornecimento da cana-de-açúcar

First surveillance audit: P1-4: All core indicators & 80%
of their indicators overall & 20% of P5 & TBP on track
for inclusion of cane supplying area

Primeira auditoria de manutenção: P1-4: Todos os indicadores principais & 80% de seus
indicadores gerais & 20% de P5 & TBP em curso para a inclusão da área de fornecimento da
cana-de-açúcar

Second surveillance audit: P1-4: All core indicators &
80% of their indicators overall & 40% of P5 & TBP on
track for inclusion of cane supplying area

Segunda auditoria de manutenção: P1-4: Todos os indicadores principais & 80% de seus
indicadores gerais & 40% de P5 & TBP em curso para a inclusão da área de fornecimento da
cana-de-açúcar

Re-certification audit: P1-4: All core indicators & 80%
of their indicators overall & 60% of P5 & on track for
inclusion of cane supplying area

Auditoria de recertificação: P1-4: Todos os indicadores principais & 80% de seus indicadores
gerais & 60% de P5 & TBP em curso para a inclusão da área de fornecimento da cana-deaçúcar

First surveillance audit: P1-4: All core indicators & 80%
of their indicators overall & 80% of P5 & significant
progress in TBP for inclusion of cane supplying area

Primeira auditoria de manutenção: P1-4: Todos os indicadores principais & 80% de seus
indicadores gerais & 20% de P5 & progresso significativo no TBP para a inclusão da área de
fornecimento da cana-de-açúcar

Orientação para o Plano Temporal de Implementação Progressiva (TBPIP):
O que um TBPIP deve incluir?
As ações necessárias para executar o TBPIP variam para cada empresa. No entanto, existem ações e elementos comuns que devem ser incluídos em todos
os planos.
Escopo

O TBPIP deve abranger toda a área de fornecimento de cana-de-açúcar da empresa, ou seja, operações próprias, incluindo joint ventures, todos os
fornecedores diretos e indiretos e todas as áreas de abastecimento. O escopo deve ser o mesmo das políticas de sustentabilidade (consulte o indicador
1.1.1). Uma empresa pode ter mais de um plano, desde que todos estejam alinhados e vinculados entre si. Por exemplo, uma empresa que possui usinas e
plantações, mas também compra de fornecedores terceiros, pode desejar ter planos separados para suas próprias operações e sua base de fornecimento
terceirizada.
O plano deve contemplar também todos os compromissos assumidos nas políticas de sustentabilidade (ex: proteção ambiental, respeito aos direitos
humanos e trabalhistas, garantia do Consentimento Livre, Prévio e Informado, etc).
Ações
O TBPIP deve listar e explicar claramente as ações que a empresa tomará. O tipo e a escala das ações dependerão de:
•
•
•
•

Tamanho e recursos da empresa: As grandes empresas terão mais responsabilidade e recursos.
Quantidade de cana-de-açúcar: Se o fornecedor for responsável por uma grande parcela da cana-de-açúcar produzida, sua responsabilidade é
maior, pois os impactos negativos potenciais podem afetar uma área / número de pessoas maior.
Alcance: Se uma empresa está ligada a grandes extensões de terra com potenciais riscos ambientais e sociais, ela tem uma responsabilidade maior
nas ações que deve promover.
Posição na cadeia de abastecimento: A empresa terá de trabalhar diretamente com produtores e agregadores primários para entender as práticas
atuais e endereçar as lacunas nos casos em que os compromissos não estão sendo cumpridos.

Metas, cronogramas e KPIs
Como o nome diz, o TBPIP deve ser progressivo, mas também programado, com datas-alvo claras para a conclusão de diferentes ações, bem como uma
data final para cumprir os compromissos. A empresa também deve desenvolver alguns indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir regularmente o
progresso.
Recursos e responsabilidades

O TBPIP deve incluir os responsáveis na empresa pela execução de diferentes ações e alocação de recursos. A atribuição de responsabilidades irá garantir
que haja responsabilização pela implementação do plano. Em alguns casos, pode valer a pena incorporar as metas estabelecidas no plano como parte das
metas de desempenho pessoal de membros relevantes da equipe para garantir que assumam a responsabilidade. Devem ser alocados recursos humanos e
financeiros suficientes para a implementação do plano.
Para ações relacionadas a fornecedores terceirizados, geralmente é crucial que as equipes de compras ou equipes que atendem as usinas se envolvam, ou
até mesmo assumam a liderança, pois são responsáveis por gerenciar relações com os fornecedores e por sua seleção, e, como tal, muitas vezes têm uma
relação comercial profícua e duradoura com esses fornecedores. A equipe de compras também tem mais influência / poder sobre os fornecedores, o que
pode ajudar a motivá-los a se envolver nessas novas atividades.
Revisão regular
A empresa deve revisar regularmente (anualmente) a implementação dos planos na prática e avaliar se as ações e cronogramas definidos estão
funcionando e entregando os resultados esperados/desejados. Se for constatado que algumas ações não são eficazes, o TBPIP deve ser revisado e
atualizado.

PRINCÍPIO 1 - AVALIAR E GERENCIAR RISCOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE DIREITOS HUMANOS
CRITÉRIO

1.1 - Liderança demonstrada através da elaboração e implementação de políticas de sustentabilidade

INDICADOR

Escopo

Padrão

Descrição completa do indicador

1.1.1 Políticas de
sustentabilidade estão
em vigor .

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL
Toda a área
de
fornecimento
de cana

De acordo com o escopo de aplicação e conteúdo do Padrão de Produção Bonsucro, a operadora tem
políticas ou regulamentos de trabalho em vigor para respeitar:
• direitos humanos (incluindo antiassédio e não discriminação),
• direitos dos povos indígenas, envolvimento da comunidade e direitos à terra,
• direitos trabalhistas,
• saúde e segurança ocupacional,
• proteção ambiental,
• Anticorrupção / Antissuborno / lavagem de dinheiro,
• Conduta ética
• Diálogo social
A operadora implementa essas políticas e práticas na unidade de certificação e as implementa
progressivamente em toda a área fornecedora de cana-de-açúcar. O compromisso da operadora é
colocado à disposição de colaboradores, fornecedores, clientes e demais partes interessadas, com seu
legítimo interesse devidamente demonstrado.
As políticas afirmam claramente que o respeito por esses valores é um dever ativo que envolve o
processo de due diligence contínuo dos impactos reais e potenciais.
Para obter mais informações, consulte o Guia

CRITÉRIO

1.2 Os riscos e impactos são avaliados sistematicamente

INDICADOR

Escopo

Padrão

1.2.1 O mapeamento
das partes
interessadas internas,
externas e vulneráveis
é realizado.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Descrição completa do indicador
A operadora tem um plano de identificação, priorização e engajamento com as partes interessadas e
afetadas (ou seja, interna, externa, direta ou indiretamente impactadas), incluindo:
• mulheres e crianças
• trabalhadores migrantes
• trabalhadores subcontratados
• comunidades indígenas, tribais e tradicionais

• partes interessadas economicamente, socialmente, culturalmente ou politicamente vulneráveis
O plano é revisado pelo menos anualmente.

(antigo 1.1.2)

Para obter mais informações, consulte o Guia.
1.2.2 Avaliações de
riscos e impactos são
realizadas.
(antigo 1.1.4)

CRITÉRIO
INDICADOR
1.3.1
Planos de gestão são
desenvolvidos e
implementados.
(Parcialmente antigo
1.2.3)

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

A operadora possui uma Avaliação de Risco e Impacto vigente que inclui
(1) Uma análise de risco social e ambiental e
(2) A identificação de impactos (potenciais e reais)
(3) Uma análise do contexto do negócio
Um resumo é disponibilizado a funcionários, fornecedores, clientes e outras partes que tenham
demonstrado interesse legítimo.

Toda a área
de
Para obter mais informações, consulte o Guia.
fornecimento
de cana
1.3 - A implantação do sistema de Sustentabilidade é sistemática e baseada em risco

Escopo

Padrão

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Descrição completa do indicador
As operadoras devem desenvolver e implementar medidas mitigadoras para neutralizar os maiores
riscos identificados na avaliação de risco e impacto (1.1.4) e para implementar o restante do Padrão de
Produção Bonsucro.
A operadora demonstra que recursos adequados e pessoal competente são alocados para gerenciar os
riscos identificados.

Toda a área
de
fornecimento
de cana

A prioridade será controlar os maiores riscos identificados relacionados aos indicadores do Padrão de
Produção Bonsucro na unidade de certificação, bem como trabalhar progressivamente para implantar
ações que busquem mitigá-los em toda a área fornecedora de cana-de-açúcar.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

1.3.2

Usina
Agricultura

Sim

A operadora desenvolve e implementa Procedimentos Operacionais Padrão (SOP em inglês) para todas
as atividades da operação dentro da unidade de certificação.

Procedimentos
operacionais padrão
são desenvolvidos.
1.3.3 - Sistemas
implementados para
demonstrar
conformidade com as
leis aplicáveis,
convenções
internacionais,
compromissos, direitos
e outros requisitos.
(antigo 1.2.1)
1.3.4 O uso da terra e
dos recursos não
diminui os direitos de
outros usuários sem
seu Consentimento
Livre, Prévio e
Informado (FPIC).
1.3.5 O pagamento das
entregas de cana-deaçúcar é feito de
acordo com o contrato
pactuado.
(antigo 1.2.2)
1.3.6 Os contratos de
fornecimento de canade-açúcar contêm
requisitos de
sustentabilidade.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

A operadora possui um sistema documentado para identificar, atualizar, rastrear e promover o
cumprimento das leis, compromissos, direitos e requisitos aplicáveis.
A operadora também lista e fornece evidências para a devida auditoria legal (due diligence) de todos os
terceiros contratados, agências de recrutamento, prestadores de serviços e empreiteiros de mão de
obra.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina e
Agricultura

Não

Estão disponíveis documentos que mostram comprovadamente a identificação e avaliação dos direitos
legais, costumeiros e de usuário. O consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC em inglês) é obtido
seguindo um processo abrangente, conforme detalhado na Orientação.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

Sim

O pagamento será feito em consonância com o acordo contratual (incluindo valor e prazo de
pagamento).

INDICADOR
PRINCIPAL
Usina

Para obter mais informações, consulte as Orientações a serem definidas.
Sim

A operadora garante que os acordos de fornecimento de cana-de-açúcar contêm requisitos voltados para
a proteção do trabalhador e do meio ambiente (por exemplo, fornecimento de água para cortadores de
cana, fornecimento de EPI, prestação de serviços de saneamento).
A operadora estabelece um sistema de controle para medir e monitorar a conformidade do fornecedor
com os requisitos dos contratos de fornecimento de cana-de-açúcar.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

(antigo 1.2.2)

CRITÉRIO

1.4 - Sistemas de Monitoramento e Avaliação (M&A) e de Reclamações estão implementados.

INDICADOR

Escopo

Padrão

1.4.1 Mecanismos de
monitoramento estão
em vigor para garantir
que as ações
corretivas sejam
implementadas e que a
revisão seja conduzida
pela direção.

Usina
Agricultura

Sim

Toda a área
de
fornecimento
de cana

Descrição completa do indicador
A organização realiza uma auditoria interna anual para determinar se ela
está em conformidade com os requisitos do Padrão de Produção Bonsucro
implementa e mantém efetivamente os requisitos padrão em sua organização, ou seja,
implementa todas as ações conforme estipulado nos vários procedimentos (ver SOP 1.3.1) e
planos de gestão (ver BMP 4.1.X,….)
A organização mantém os registros e relatórios de auditoria interna.
A auditoria interna é realizada na unidade de certificação e a operadora trabalha progressivamente para
contemplar todo o fornecimento de cana-de-açúcar.

(antigo 1.2.4)

1.4.2 Reivindicações
de terras e água que
são legitimamente
contestadas por outros
usuários.

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

(antigo 1.1.3)

Toda a área
de
fornecimento
de cana

0 ha e
0 / m3

Para obter mais informações, consulte o Guia.
A operadora envolvida em ações judiciais, seja como reclamante ou réu, toma as medidas cabíveis para
resolver o conflito. A operadora acata e cumpre qualquer ação do tribunal de justiça, decisões judiciais
ou apelações.
A operadora atua visando dirimir a disputa definitivamente por meio de mecanismos judiciais e/ou
extrajudiciais reconhecidos.
As reivindicações de terra e água são aplicáveis à totalidade da área de abastecimento de cana-deaçúcar (usina) ou área de produção (fazendas), independentemente de sua inclusão na unidade de
certificação.
A operadora trabalha progressivamente para incluir (e/ou verificar) toda a área de fornecimento de canade-açúcar.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

1.4.3 Mecanismo de
reclamação para
comunidades está em
vigor.
(antigo 1.1.3)

Usina
Agricultura

Sim

Para garantir que as partes interessadas afetadas tenham acesso aos processos que tratam de suas
queixas, a operadora mantém um mecanismo de reclamações mutuamente acordado e documentado
que atende às expectativas estabelecidas nos Princípios Orientadores da ONU para Empresas e Direitos
Humanos: legítimo, acessível, previsível, equitativo, transparente, compatível com os direitos, uma fonte
de aprendizagem contínua e baseado no engajamento das partes interessadas. Na prática, atende ao
seguinte:
- Garante o anonimato dos denunciantes quando assim solicitado por eles, protegendo-os do risco de
represálias ou intimidações. Também protege contra as regras de não divulgação estabelecidas pela
empresa.
- Existem procedimentos em vigor para garantir que o sistema seja efetivamente comunicado e
compreendido pelas partes afetadas, inclusive por analfabetos ou trabalhadores cujo idioma nativo não
seja o idioma da operação.
- A operadora mantém as partes envolvidas em uma reclamação informadas sobre seu progresso, prazo
e resultados.
- O sistema permite que os reclamantes escolham indivíduos ou grupos para apoiá-los e/ou atuar como
observadores.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

PRINCÍPIO 2 - RESPEITAR OS DIREITOS TRABALHISTAS E OS PADRÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

CRITÉRIO

2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das operações

INDICADOR

Escopo

Padrão

Descrição completa do indicador

2.1.1. Os
principais perigos
e riscos para a
saúde e
segurança são
identificados,
documentados,
avaliados,
comunicados aos
trabalhadores e
mitigados.

Usina
Agricultura

Sim

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação. As Avaliações de Saúde e Segurança aderem aos padrões relevantes (legislação, política e
melhores práticas) no que tange à garantia de que o emprego não coloca em risco a saúde ou segurança dos
empregados. Perigos e riscos de saúde e segurança serão avaliados em relação aos riscos ocupacionais (por
exemplo, ergonomia, lesões e acidentes relacionadas ao trabalho, fadiga, carga de trabalho), riscos
ambientais (por exemplo, estresse por calor, mal estar relacionado à altitude) e riscos médicos pré-existentes
(por exemplo declínio da função renal, soropositividade para HIV/AIDS) e problemas de saúde mental e
cognitiva (por exemplo, TEPT (Transtorno do Estresse Pós-Traumático) resultante de vitimização/assédio;
capacidades cognitivas que afetam a atenção/compreensão). A avaliação é contínua/repetida para incorporar
mudanças nas condições (por exemplo, agentes infecciosos, doenças e lesões transmitidas por vetores
emergentes) e implementa medidas de mitigação responsivas e em constante evolução.

INDICADOR
PRINCIPAL

Para obter mais informações, consulte o Guia.
2.1.2 Os riscos de
saúde e
segurança são
gerenciados por
meio de planos
implementados e
aplicados.
2.1.3 As
salvaguardas do
direito à água e
saneamento
estão
concebidas,
implementadas e
aplicadas.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação. Perigos/riscos ocupacionais, ambientais e médicos (incluindo mentais) para a saúde, identificados
durante as verificações por meio de atualizações regulares, são gerenciados de acordo com as melhores
práticas globais.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

100%

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora fornece água potável a todos os trabalhadores, nas proximidades de onde trabalham. O consumo
de água recomendado dependerá da exposição ao calor e da carga de trabalho.
A operadora fornece acesso à água para saneamento, lavagem das mãos, resfriamento da pele, bem como
acesso a banheiros. Banheiros separados são fornecidos para homens e mulheres trabalhadores, a menos
que instalações unissex sejam a norma cultural no país.
Para mais informações, consulte o Guia.

2.1.4.
Equipamentos de
proteção
individual
adequados e
gratuitos são
fornecidos e
usados por todos
os trabalhadores.
2.1.5
Porcentagem de
pessoal treinado
em saúde e
segurança na
integração e em
cursos de
atualização pelo
menos uma vez
por ano.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
Os EPIs necessários, aprovados e adequados devem ser fornecidos gratuitamente aos trabalhadores e estar
em boas condições. A operadora deve treinar os trabalhadores no uso de EPIs. A operadora deve
implementar um sistema para monitorar o uso efetivo de EPIs.
Para mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

90%

Aplica-se a todos os empregados nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de certificação.
A operadora garante que todos os novos trabalhadores e trabalhadoras passem pelo processo de integração,
que inclui treinamento básico em saúde ocupacional e instruções de segurança, antes do início das
atividades. O treinamento inclui as informações sobre os riscos associados às atividades realizadas pelos
trabalhadores.
Para os trabalhadores que iniciam em um novo posto de trabalho ou assumem novas atividades, é oferecido
treinamento que aborda os riscos específicos de saúde e segurança associados ao novo cargo ou atividade.
Todos os trabalhadores são atualizados por meio de uma reciclagem do treinamento pelo menos a cada ano
ou com mais frequência, conforme determinado pelo plano de gestão de Saúde & Segurança (S&S).
As instruções sobre novas questões específicas de S&S são comunicadas à medida que surgem, por
exemplo, questões atuais como a Covid.
Um plano de treinamento de Saúde e Segurança Ocupacional é implementado progressivamente, incluindo
protocolos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

2.1.6 Todos os
trabalhadores
têm acesso a
primeiros
socorros e
provisão para
resposta a
emergências.
(antigo 2.1.7)
2.1.7 Frequência
de acidentes com
afastamento

Usina
Agricultura

100%

INDICADOR
PRINCIPAL

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
Suprimentos de primeiros socorros estão disponíveis e verificados, e uma equipe dedicada é treinada para
usá-los. A resposta a emergências evita o agravamento de lesões ou doenças e deve haver provisão para que
pessoas feridas ou doentes recebam tratamento médico profissional.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

(antigo 2.1.6)

Usina <15;
Agricultura
<30
número por
milhão
de horas
trabalhadas

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
Um acidente com afastamento é definido como um evento inesperado e não planejado que resulta em lesão
pessoal e que faz com que o trabalhador ou trabalhadora seja incapaz de continuar com suas funções
normais no dia ou no turno seguinte. Quando uma lesão fatal ocorrer, esse evento deve ser registrado
separadamente.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

2.2 Fornecer aos empregados (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e outros tipos de mão de obra contratada) benefícios e
salários suficientes para atingir um padrão de vida adequado (antigo 2.3)

INDICADOR

Escopo

Padrão

2.2.1 Existência
de contrato ou
documento
equivalente

Usina
Agricultura

100 %

(antigo 2.2.7)

INDICADOR
PRINCIPAL

Descrição completa do indicador
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
Todos os trabalhadores recebem um contrato ou documento equivalente (por exemplo, carteira nacional de
trabalho) e recebem explicações sobre seus direitos e obrigações. Caso não seja estipulado por lei, o contrato
inclui pelo menos os seguintes elementos: horário de trabalho, horas extras e seu pagamento, aviso prévio,
períodos de descanso, feriados, licença parental / maternidade / paternidade, salários, modo de pagamento e,
se legalmente exigido, quaisquer deduções a serem feitas. Uma cópia do contrato é fornecida ao trabalhador
em seu próprio idioma.
As condições desses contratos estão alinhadas com os parâmetros deste padrão (por exemplo, horas
máximas de trabalho e horas extras).
Para obter mais informações, consulte o Guia.

2.2.2 Número
máximo de horas
trabalhadas
(antigo 2.3.3)

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

60 horas /
semana com
um dia de
folga
semanal ou
2 dias livres
no período
de 14 dias
de trabalho

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora deve garantir que o período de trabalho não exceda 60 horas (48 horas + 12 horas extras) ou
viole condições legais de trabalho seguras (o que for menor), de acordo com a média mensal. O número
máximo de horas trabalhadas por dia não ultrapassa 12 horas. Se a legislação local permitir mais horas
trabalhadas, a operadora demonstra que as circunstâncias são excepcionais (ver o Guia). Há uma fase de 3 a
5 anos para introdução deste indicador a partir da certificação inicial.
Cada trabalhador deve ter pelo menos 1 dia de folga a cada 7 dias ou 2 dias de folga a cada 14 dias
trabalhados.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

2.2.3 As horas
extras são
remuneradas
com base em
uma tarifa
prêmio.

Usina
Agricultura

> 25%

INDICADOR
PRINCIPAL

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
O trabalho em horas extras deve ser voluntário e excepcional. As horas extras voluntárias são refletidas no
contrato de trabalho / do trabalhador e os documentos de folha de pagamento são fornecidos com
apresentação de informações precisas de todo o trabalho executado, incluindo horas extras.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

(antigo 2.3.4)
2.2.4 Proporção
do salário mais
baixo, incluindo
benefícios, em
relação ao
salário-mínimo e
benefícios
exigidos por lei.
(antigo 2.3.1)

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

≥1 $ / $

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
O salário-mínimo é pago conforme definido por exigência legal.
Se os salários forem negociados voluntariamente entre empregadores e organizações de trabalhadores,
esses valores salariais negociados se aplicam a todos os trabalhadores cobertos pelo acordo negociado.
Nos casos em que a lei permite formas de pagamento em espécie, esses não ultrapassam 30% do saláriomínimo.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

2.2.5 O saláriomínimo é
garantido aos
trabalhadores
pagos por
produção.

Usina
Agricultura

≥1 $ / $

Usina
Agricultura

• 5% no
primeiro
período de
certificação
• 10% a cada
período de
certificação
sucessivo.

(antigo 2.3.2)

2.2.6
Movimento para
eliminar a
lacuna em
relação ao
salário digno
(antigo 2.3.5)

CRITÉRIO
INDICADOR

INDICADOR PRINCIPAL
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
O salário-mínimo é pago a todos os trabalhadores, incluindo aqueles em regime de remuneração por
produção/cotas, para os quais o cálculo é baseado na proporção da diária do salário-mínimo de acordo com
as horas trabalhadas (conforme descrito em 2.2.4 e 2.2.2). Se, nessas condições, a remuneração pelo
trabalho baseado em produção não atingir o salário-mínimo, o nível salarial será elevado para pelo menos o
salário-mínimo. A parcela do salário-mínimo exigido que é paga em espécie não ultrapassa 30%. Os dias com
restrições ao trabalho (por ordem da administração ou devido a incidentes/lesões no local de trabalho) são
compensados como um dia inteiro.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora deve comparar os salários predominantes com o valor de referência do salário digno aplicável.
Se uma lacuna for identificada, a operadora deve definir um plano de ação para diminuir progressivamente a
lacuna em no mínimo 5% no primeiro período de certificação (ano 1 - 3), e em 10% em cada período de
certificação sucessivo (excluindo indexações salariais anuais derivadas da inflação).
Os valores de referência de salários dignos aplicáveis serão extraídos dos dados de benchmark da Anker &
Anker, que serão usados para avaliar a diferença entre os patamares salariais. Nas regiões onde ainda não
existe um valor de referência (benchmark), o salário-mínimo nacional para o setor agrícola será usado como
referência como um primeiro passo na direção do salário digno.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis (antigo 2.2)

Escopo

Padrão

Descrição completa do indicador

2 .3.1 Ausência
de discriminação
(antigo 2.2.3)

2.3.2 Ausência de
abuso / assédio

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Usina
Agricultura

(antigo 2.2.4)

INDICADOR
PRINCIPAL

2.3.3 Servidão
por dívida, tráfico
e trabalho
forçado/
obrigatório estão
ausentes.

Usina
Agricultura

(antigo 2.2.2)

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Sim

Sim

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora tem uma política de não discriminação e igualdade de oportunidades publicamente disponível,
implementada e comunicada, aplicável nos processos de recrutamento, remuneração, acesso a treinamento e
promoção, e acesso a suas instalações.
A discriminação inclui qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha o efeito de anular ou prejudicar a
igualdade de oportunidade ou tratamento.
A discriminação pode ser baseada em raça, cor, identidade de gênero, idade, idioma, religião,
patrimônio/riqueza, nacionalidade, origem étnica/social, casta, deficiência, gravidez, indigeneidade, filiação
sindical, filiação política, estado civil/familiar, relações pessoais, estado de saúde, orientação sexual ou outras
razões não válidas que sejam irrelevantes para as habilidades, capacidades, qualidades e aptidão médica
para o trabalho.
Para mais informações, consulte o Guia.
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora tem uma política pública, implementada e comunicada para prevenir o assédio sexual e todas as
outras formas de assédio e violência. Os denunciantes são protegidos e seu anonimato é garantido.
A política garante que nenhum trabalhador seja sujeito a comportamentos e práticas inaceitáveis, ou a
ameaças decorrentes deles, que resultem em formas verbais e não verbais de danos físicos, psicológicos,
sexuais ou econômicos, e incluam violência de gênero, extorsão e assédio.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
Trabalho forçado ou obrigatório.
A verificação engloba todos os trabalhadores.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

2.3.4 Ausência de
trabalho infantil
(antigo 2.2.1)

Usina
Agricultura

18
Anos

INDICADOR
PRINCIPAL

Aplica-se a todos os menores de idade nas instalações da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação, independentemente de serem empregados da operadora, e garante que nenhum trabalhador
menor de 18 anos esteja presente nos campos ou manuseando equipamentos pesados.
Para jovens trabalhadores com idade mínima legal para trabalhar, mas com menos de 18 anos, e para
aprendizes legalmente aceitos, há restrições de horas de trabalho e horas extras; bem como para trabalho em
alturas perigosas; com máquinas, equipamentos e ferramentas perigosas; transporte de cargas pesadas; com
exposição a substâncias ou processos perigosos; e em condições difíceis, como trabalho noturno, atividades
essas que são proibidas.
Observe que condições especiais podem existir.
A operadora utiliza um sistema para verificar a idade dos trabalhadores.

2.3.5
Acomodação
adequada é
fornecida.

Usina
Agricultura

100%

INDICADOR
PRINCIPAL

(antigo 2.1.8)
2.3.6 Horas de
trabalho perdidas
como percentual
do total de horas
trabalhadas

Usina

<5%

Para obter mais informações, consulte o Guia.
Aplica-se a todos os alojamentos fornecidos pela unidade de certificação direta ou indiretamente por meio de
subcontratados.
O alojamento fornecido deve atender aos padrões regulatórios sanitários locais ou aos requisitos declarados
na Orientação, prevalecendo o mais rigoroso.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
São as horas de trabalho perdidas devido ao absenteísmo, também conhecido como “não comparecimento”,
bem como greves, falta por doença não justificada, etc. Não inclui férias, folgas legais, como licença
maternidade ou treinamento.
Para mais informações, consulte o Guia.

(antigo 2.2.6)

CRITÉRIO
INDICADOR

2.4 Salvaguardar o respeito pelos direitos trabalhistas por meio de mecanismos de diálogo social em vigor

Escopo

Padrão

Descrição completa do indicador

2.4.1 Respeitar o
direito de todos
os trabalhadores
de formar e aderir
a sindicatos e de
negociar
coletivamente,
sem interferência
da operadora.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora respeita esses direitos e não interfere nos esforços dos próprios trabalhadores para estabelecer
mecanismos de representação independentes (sindicatos ou plataformas organizacionais semelhantes) de
acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Normas Fundamentais da OIT.
A operadora implementa garantias aos trabalhadores sindicalizados em toda a força de trabalho, estendendose aos não sindicalizados.
Os Acordos de Negociação Coletiva (ACTs) são regularmente negociados e renegociados entre as
organizações de empregadores e de trabalhadores e são devidamente respeitados para vigorar, e os acordos
celebrados são transparentes, documentados e devidamente cumpridos mediante sua implementação.

(antigo 2.2.5)
2.4.2 O Diálogo
Social promove a
consulta e a troca
de informações
entre as
organizações de
empregadores e
de trabalhadores.
2.4.3 O
mecanismo de
reclamação para
os trabalhadores
está em vigor.
(antigo 2.4.1)

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL
Toda a área
de
fornecimento
de cana

Sim

Para mais informações, consulte o Guia.
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
A operadora mantém diálogos regulares com os trabalhadores diretos e indiretos para promover a melhoria
contínua das condições de trabalho e negociar coletivamente.
A operadora também promove outros mecanismos de diálogo social (por exemplo, comitês mistos, comitês de
gênero, comitês para lidar com o assédio e práticas de consulta aos trabalhadores).
Para mais informações, consulte o Guia.
Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação.
Para garantir que os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso aos processos que tratam de seus
impactos, a operadora implementou um mecanismo de reclamação mutuamente acordado e documentado,
que atende às expectativas estabelecidas nos Princípios Orientadores da ONU para Empresas e Direitos
Humanos: legítimo, acessível, previsível, equitativo, transparente, compatível com os direitos, uma fonte de
aprendizagem contínua e baseado no engajamento das partes interessadas.
O indicador cobre toda a área de fornecimento de cana-de-açúcar, centralizado na operação, sem exigir
processos de reclamação separados para fazendas individuais (reclamações contra fazendas podem ser
apresentadas à operadora).
Para obter mais informações, consulte o Guia.

PRINCÍPIO 3 – GERENCIAR AS EFICIÊNCIAS DE INSUMOS, PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO PARA
MELHORAR A SUSTENTABILIDADE

CRITÉRIO

3.1 Monitorar a produção e a eficiência do processo; medir os impactos da produção e do processamento para que as
melhorias sejam feitas ao longo do tempo

INDICADOR

Escopo

Padrão

Descrição completa do indicador

3.1.1 Rendimento da
produção

Agricultura

Tc/ha
A depender da
zona climática

Para maximizar a produtividade, levando em consideração as condições climáticas onde a canade-açúcar é cultivada. As zonas climáticas são determinadas de acordo com as coordenadas GPS
da usina de coleta.

3.1.2 Teor teórico de
açúcar recuperável da
cana-de-açúcar

Usina
Agricultura

> 10%

3.1.3 Total de açúcares
fermentáveis contidos na
cana-de-açúcar,
expresso como açúcar
total invertido (TSAI)
3.1.4 Eficiência das
operações de colheita

Usina
Agricultura

> 120 Kg/t
cana

Para obter mais informações, consulte o Guia.
Com base na recuperação teórica normalizada para a pureza do caldo e o teor de fibra da canade-açúcar.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
Usado se o etanol for produzido, isoladamente ou em conjunto com a produção de açúcar. Com
base em uma utilização de 90,5% do total de açúcares como açúcar total invertido (TSAI).
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

<16 para
colheita
mecanizada
<24 para
colheita verde
manual
<48 para
colheita de
cana queimada

Mede o tempo médio desde a colheita (ou queima) da cana-de-açúcar até sua moagem na usina
(também conhecido como ‘kill to mill’ em inglês).
No caso da cana queimada, é o período entre a queima do campo antes da colheita e a moagem
da cana.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

3.1.5 Eficiência geral de
tempo da usina

3.1.6 Índice de
Desempenho de Fábrica

Usina

Usina

> 75 %
Tempo de
processamento
como uma
porcentagem
do tempo total
de moagem
> 90%

Tempo de processamento como uma porcentagem do tempo total de moagem. Qualquer
paralisação, incluindo atividades de manutenção ou falha no fornecimento de energia, deve ser
contabilizada, com exceção das paradas exclusivamente decorrentes de chuvas.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
Utilizado se houver açúcar e etanol, e somente se produzido a partir do melaço final e na mesma
usina. % da recuperação real do açúcar % recuperação teórica do açúcar da cana.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

3.1.7 Eficiência Industrial

Usina

> 75%

Usado no caso do etanol apenas ou açúcar e etanol sendo produzidos a partir de outra substância
que não seja o melaço final produzido na mesma usina. É a razão expressa como porcentagem
(%) da soma dos produtos equivalentes do TSAI (açúcar, etanol, levedura e melaço) com relação
ao TSAI da cana.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

3.2 Monitorar as emissões do aquecimento global com o objetivo de minimizar os impactos da mudança climática

INDICADOR

Escopo

Padrão

3.2.1 Adaptação e plano
de resiliência em relação
à mudança climática

Usina
Agricultura

Sim

3.2.2 Emissões líquidas
de GEE por tonelada de
cana-de-açúcar

Agricultura

<40 Kg CO eq/t
cana
2

Descrição completa do indicador
A operadora deve identificar os impactos da mudança climática e avaliar onde afetarão
negativamente as operações, estabelecendo ações para mitigar seu efeito e reduzir as emissões
de GEE ao longo do tempo.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
Estima as emissões das atividades agrícolas. O resultado também é usado no cálculo das
emissões totais do campo à entrada da usina.
Para mais informações, consulte o Guia.

3.2.3 Emissões líquidas
de GEE por tonelada de
açúcar

Usina
Agricultura

Total <0,4 t

CO eq/t açúcar
2

Usado somente se açúcar estiver sendo produzido. Emissões do campo à entrada da usina. O
ônus ambiental é a tonelada de dióxido de carbono equivalente.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

3.2.4 Emissões líquidas
de GEE por Mega Joule
de etanol
3.2.5 Uso de energia
primária líquida total por
quilograma de produto
3.2.6 Energia usada no
transporte da cana-deaçúcar por tonelada de
cana transportada
3.2.7 Uso de energia
primária por tonelada de
cana-de-açúcar

Usina
Agricultura

Usina

Usado se o etanol for produzido. O ônus ambiental é o grama de dióxido de carbono equivalente.

Total
<3000 KJ/kg

Fontes diretas e indiretas de energia.

2

Para obter mais informações, consulte o Guia.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
Usina

< 50 MJ/t cana

Fontes diretas e indiretas de energia.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Agricultura

< 300 MJ Kg/t
cana

Fontes diretas e indiretas de energia.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
3.2.8 Retorno do
Investimento em Energia

Total <24 g
CO eq/MJ
combustível

<9 Geração de
energia /
Consumo de
energia

Calcula a energia total necessária para gerar um Megajoule de energia. Aplica-se apenas à
produção de etanol.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

PRINCÍPIO 4 - GERENCIAR ATIVAMENTE A BIODIVERSIDADE E OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
CRITÉRIO

4.1 Proteger e restaurar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, bem como manter e aprimorar os AVCs

INDICADOR

Escopo

4.1.1 - Mapeamento da
biodiversidade, dos
serviços
ecossistêmicos e dos
riscos em toda a base
de fornecimento da
usina.

Agricultura

Padrão
Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Descrição completa do indicador
A operadora mapeia os recursos de biodiversidade e serviços ecossistêmicos nas áreas plantadas e adjacências
onde a cana-de-açúcar é produzida e onde gera impacto, de forma integrada com a avaliação de risco e impactos
detalhada sob o indicador 1.1.4, e realiza a avaliação de risco de elementos de Alto Valor de Conservação (AVC) em
cooperação com as partes interessadas afetadas, conforme identificado no indicador 1.1.2.
O mapeamento engloba toda a área de fornecimento coordenada e centralizada pela operação em processo de
certificação.
O Plano de Gestão de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BESMP em inglês) considera as ameaças e
impactos que a produção de cana-de-açúcar e a usina têm sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos,
identificando medidas de mitigação e restauração que devem ser adotadas.
Adicionalmente, o BESMP incorpora todos os Altos Valores de Conservação (AVCs) para biodiversidade e serviços
ecossistêmicos que foram identificados na avaliação de risco correspondente (vide 4.1.4 abaixo), visando garantir
uma abordagem holística à conservação.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.1.2 Manter e
melhorar a
biodiversidade, os
serviços
ecossistêmicos e
AVCs nas áreas de
fazenda e adjacências.

Agricultura

Sim

A operadora dos produtores desenvolve e implementa um Plano de Gestão da Biodiversidade e Serviços
Ecossistêmicos (BESMP). O BESMP considera ameaças e impactos que a produção de cana-de-açúcar tem sobre a
biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e AVCs, identificando as medidas de mitigação e restauração que devem
ser adotadas.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.1.3 Porcentagem de
áreas de ecossistemas
naturais, definidas
nacional ou
internacionalmente
como legalmente
protegidas, convertidas
em cana-de-açúcar a
partir de 1º de janeiro
de 2008.
4.1.4 Em toda a área
de fornecimento de
cana-de-açúcar,
expansões futuras são
realizadas em áreas
não AVC.

4.1.5 Porcentagem de
expansão greenfield
ou novo projeto de
cana-de-açúcar
coberto pela AISA

Agricultura

0%

INDICADOR
PRINCIPAL

A operadora realiza uma análise de mudança histórica do uso da terra na unidade de certificação para determinar se
a terra convertida em cultivo de cana-de-açúcar a partir de 1o. de janeiro de 2008 danificou os ecossistemas naturais
considerados legalmente protegidos de acordo com determinações nacionais ou internacionais.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL
Area total de
fornecimento
de cana-deaçúcar
Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Sem expansão em áreas de ecossistemas naturais ou em áreas contendo AVCs. Para expansão greenfield ou
novos projetos de cana-de-açúcar, a operadora de produtores conduz a “Avaliação de Risco de AVC para expansão
da Bonsucro” nas áreas planejadas, e implementa os procedimentos de Avaliação de Risco para AVC.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

100%

Aplicável quando há grandes mudanças na força de trabalho (por exemplo, mecanização) ou expansão do campo (>
5% da área total de fornecimento de 5% da média móvel, 1000 ha, o que for menor) ou estabelecimento de novas
operações de açúcar - as mudanças são cobertas pela AISA.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

4.2 Plano de gestão do solo implementado para evitar a erosão e manter e melhorar a saúde do solo

INDICADOR

Escopo

Padrão

4.2.1 Mapeamento de
solos e/ou unidades de
manejo de solo da
fazenda

Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL

Descrição completa do indicador
A operadora desenvolve e implementa um Plano de Manejo do Solo (SMP em inglês) que descreve as melhores
práticas de manejo exigidas para a operadora assegurar a prevenção da degradação e erosão dos solos da fazenda
e permitir o uso otimizado dos recursos.
A base para o SMP é estabelecida pelo mapeamento dos limites do campo e sua(s) unidade(s) de manejo do solo,
que pode incluir os tipos de solo, realizado pela operadora. Devem ser delineadas as práticas de prevenção,
mitigação, reparação e redução da degradação do solo para cada unidade de manejo.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.2.2 Amostras de solo
são coletadas e
usadas para
estabelecer objetivos
para programas de
saúde do solo e
nutrição de culturas.

Agricultura

4.2.3 Saúde do solo
melhorada e mantida
por meio do
estabelecimento de
objetivos e
implementação de
BMPs apropriadas

Agricultura

Sim

O Plano de Manejo do Solo define objetivos para a saúde do solo por meio do monitoramento regular das
propriedades dinâmicas que afetam a nutrição (medidas de fertilidade do solo), monitoramento do carbono orgânico
(prontamente oxidável ou total) e/ou propriedades vinculadas a declínios no desempenho da cultura (por exemplo,
acidez, salinidade / sodicidade).
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Sim para
cada

O Plano de Manejo do Solo deve identificar as melhores práticas de manejo (BMP em inglês) que visam melhorar a
saúde do solo e são baseadas em sua amostragem e análise, bem como definir objetivos para melhorar e manter a
saúde do solo nas seguintes categorias:
Cobertura do solo
Matéria orgânica
Acidez do solo
Salinidade / Sodicidade
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.2.4 Campos com
amostras indicando
baixo teor de matéria
orgânica, acidez ou
salinidade/sodicidade
são corrigidos.

Agricultura

Sim

Os objetivos definidos no Plano de Manejo do Solo para os itens abaixo são alcançados, ou um plano de ação
corretiva está sendo implementado:
1.
Cobertura do solo
2.
Matéria orgânica
3.
Acidez do solo
4.
Salinidade / Sodicidade
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.2.5 Índice de
fertilizante N, P e K
aplicado em relação ao
nível de fertilizante N,
P e K recomendado
pela análise do solo

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

(antigo 4.2.6)

4.2.6 Práticas para
minimizar e controlar a
erosão e compactação
do solo.

Agricultura

<1,10 para
cada
nutriente
(proporção
entre o
nível
aplicado
em relação
ao
recomenda
do)
Sim

O Plano de Manejo do Solo estabelece objetivos para fertilizantes a serem aplicados de acordo com a análise do
solo.
O fertilizante aplicado não deve exceder em mais de 10% a quantidade de fertilizante recomendada para a fazenda.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

O Plano de Manejo do Solo identifica práticas que mitigam e minimizam a erosão, compactação e perda de matéria
orgânica no solo de lavouras de cana-de-açúcar e estabelece objetivos para a implementação de ações corretivas e
de mitigação.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

(antigo 4.2.4)
4.2.7 Evita-se a
queima das pontas e
folhas da cana após a
colheita
(antigo 2.4.5)

Agricultura

Sim

Isso se aplica apenas a campos que foram queimados antes da colheita (ou seja, sem colheita de cana verde). Sem
queima de cobertura morta/manta de resíduo após a colheita, exceto onde necessário para o cultivo do replantio. Se
a cana-de-açúcar for queimada antes da colheita, isso será feito apenas com a “queima fria”. As pontas devem ser
retidas e espalhadas uniformemente
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

4.3. Plano de Administração da Água implementado

INDICADOR

Escopo

Padrão

4.3.1 Identificação dos
principais recursos
hídricos e as áreas de
captação de onde os
recursos são
utilizados, e
desenvolvimento e
implementação de um
plano de ação para
contribuir para a sua
sustentabilidade, com
estabelecimento de
objetivos para a
administração da
água.

Usina
Agricultura

Sim

INDICADOR
PRINCIPAL
Toda a área
de
fornecimento
de cana

Descrição completa do indicador
A operadora desenvolve e implementa um Plano de Administração da Água (WSP em inglês) com ações
alcançáveis, responsabilidades acordadas, prazos e recursos alocados. O WSP ilustra a melhoria contínua e os
princípios de aprendizagem organizacional. No mínimo, incluirá o seguinte:
● Identificação dos principais recursos hídricos (incluindo áreas de captação, bacia, sub-bacia ou microbacia),
definição de seu nível de disponibilidade (estresse hídrico) e definição de objetivos para a administração da
água
● Mapeamento de outros usuários do recurso hídrico das áreas de captação mapeadas (dependendo do nível
de complexidade, isso pode ser agregado por categoria de usuário, como autoridades locais que fornecem
água, outras culturas, mineração etc.)
● Mapeamento das iniciativas locais relativas à água e enumeração das organizações envolvidas na gestão da
água
Abrange toda a área de fornecimento de cana, centralizada na operação sob o processo de certificação, sem a
exigência de processos de mapeamento separados para fazendas individuais.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.3.2 Mapeamento da
titularidade e
reivindicações de
terras / acesso à água
é realizado.

Usina
Agricultura
Área total de
fornecimento
de cana-deaçúcar

Sim

A operadora demonstra direitos legais e consuetudinários sobre as terras e a água, sempre que aplicável.
A operadora também mapeia os documentos necessários para demonstrar os direitos legais e consuetudinários
sobre as terras e a água na área de fornecimento de cana fora da unidade de certificação. A operadora possui um
sistema para rastrear o cumprimento de fornecedores com relação aos documentos declaratórios bem como para
encorajar a conformidade.
A operadora realiza um mapeamento físico das reivindicações de terras e água e articula como as reivindicações
devem ser tratadas de acordo com os processos estabelecidos na Orientação. O mapeamento de reivindicações
cobre toda a área de fornecimento de cana da entidade certificada. Quando os direitos à terra são renunciados em
benefício da operadora, a operadora demonstra que a decisão foi negociada e tomada por Consentimento Livre,
Prévio e Informado.
Veja também o indicador 1.4.2 no Princípio 1.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.3.3 Engajamento em
ações colaborativas
para promover o uso
sustentável da água

Usina
Agricultura

Sim

Quando os recursos hídricos estão estressados, a operadora documenta seu envolvimento em ações colaborativas
e coletivas para promover seu uso sustentável bem como a participação de outros usuários do recurso hídrico,
governo e sociedade civil na captação ou planejamento e gestão da água do aquífero, incluindo formas de alocação
da água de forma equitativa e sem conflito.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.3.4 Volume líquido
de água consumido
por massa unitária de
produto

4.3.5 Produtividade da
Água de Irrigação

Usina

Agricultura

<20 para
açúcar
apenas ou
<30 para
etanol
Kg de água
/ kg de
produto em
massa
WPa ≥
WPo

Água consumida na usina = água utilizada menos água devolvida ao meio ambiente.
Se os efluentes são exportados pela usina para os campos para irrigação, a usina contabiliza como água devolvida
ao meio ambiente.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Para garantir que a água de irrigação seja usada de forma eficiente.
A produtividade da água (WP em inglês) é uma medida da efetividade do uso da água de irrigação que é usada para
produzir cana-de-açúcar. WP é igual ao rendimento de cana colhida (t/ha) dividido pelo volume líquido de irrigação
aplicado ao longo da estação de crescimento (mm).
A produtividade da água de irrigação é fortemente influenciada pelo índice pluviométrico recebido. Esta relação é
expressa como a referência da produtividade da água - WPo
O rendimento real da cana e a taxa líquida de irrigação aplicada ao longo da estação de crescimento (mm) irão
determinar o valor real da produtividade da água - WPa.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.3.6 Oxigênio
dissolvido no ponto de
efluente

CRITÉRIO

Usina

> 2,5 PPM O oxigênio dissolvido é um indicador da quantidade de oxigênio disponível no fluxo receptor para manter a vida. A
ou
amostragem deve ser realizada no ponto de descarga.
1 Kg DQO /
T produto
Para obter mais informações, consulte o Guia.
ou
0,25 kg/T
DBO
4.4 - Planos de manejo de pragas, doenças e ervas daninhas em vigor e implementados

INDICADOR

Escopo

Padrão

4.4.1 Identificação e
monitoramento de
pragas e doenças
atuais, históricas e
potenciais

Agricultura

80% da
área

4.4.2 Práticas de
gestão de pragas e
doenças
implementadas

INDICADOR
PRINCIPAL
Toda a área
de
fornecimento
de cana
Agricultura

Descrição completa do indicador
A operadora identifica as pragas atuais, históricas e potenciais, incluindo ervas daninhas, que afetam os campos e,
quando apropriado, define para cada uma o limite a partir do qual o controle de pragas se torna necessário. Isso é
feito por meio de monitoramento de campo.
A operadora realiza monitoramento de campo da fitossanidade, pragas e organismos benéficos.
O plano abrange toda a área de fornecimento de cana, centralizada na operação sob o processo de certificação,
sem a exigência de processos de identificação separados para fazendas individuais.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

80% da
área

A operadora faz uso de um plano de manejo de pragas e doenças que integra estratégias agronômicas, biológicas e
químicas apropriadas para a espécie-alvo bem como um sistema de cultivo que visa minimizar o impacto econômico
de pragas e doenças e reduzir os impactos externos à propriedade.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
4.4.3 Plano de manejo
integrado de ervas
daninhas

Agricultura

80% da
área
coberta

A operadora usa um plano de manejo de ervas daninhas que integra estratégias agronômicas e biológicas
adequadas à espécie alvo e ao sistema de cultivo (integrando estratégias químicas como último recurso) para
minimizar o impacto econômico das ervas daninhas e reduzir os impactos externos à propriedade.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

4.4.4 Agroquímicos
aplicados por hectare
por ano

4.4.5 Agroquímicos
proibidos aplicados por
hectare por ano

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

<5 kg de
ingrediente
ativo / ha /
ano

0 kg de
ingrediente
ativo / ha /
ano

Para minimizar a contaminação do ar, solo e água, em especial os impactos externos ao local. Quantidades de
ingredientes ativos de agroquímicos (incluindo pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, nematicidas,
amadurecedores) aplicados. Observar também a necessidade de usar apenas produtos registrados para uso e nas
quantidades permitidas. Usar de acordo com as instruções do rótulo.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
Quantidades de ingredientes ativos de agroquímicos incluídos em:
A. Formulações de pesticidas que atendem aos critérios das classes Ia (extremamente perigosas) ou Ib
(altamente perigosas) da Classificação Recomendada de Pesticidas por Perigo da OMS;
B. Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que atendam aos critérios de carcinogenicidade das
Categorias 1A e 1B do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS em inglês);
C. Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que atendam aos critérios de mutagenicidade das
categorias 1A e 1B do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS em inglês);
D. Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que atendam aos critérios de toxicidade reprodutiva
das Categorias 1A e 1B do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos;
E. Ingredientes ativos de pesticidas listados pela Convenção de Estocolmo em seus Anexos A e B, e aqueles
que atendem a todos os critérios do parágrafo 1 do Anexo D da Convenção;
F. Ingredientes ativos e formulações de pesticidas listados pela Convenção de Rotterdam em seu Anexo III;
G. Pesticidas listados no Protocolo de Montreal;
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO
INDICADOR

4.5 - Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não impactem negativamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos

Escopo

Padrão

Descrição completa do indicador

4.5.1 Gestão de
instalações de
armazenamento,
manuseio e descarte
seguro de produtos
químicos,
combustíveis,
lubrificantes e
materiais perigosos,
com o objetivo de
impedir impactos
negativos à
biodiversidade e aos
ecossistemas
4.5.2 Treinamento
específico para
manuseio e uso
correto de produtos
químicos agrícolas,
combustível, materiais
perigosos, bem como
manutenção de
registros de
treinamento e uso

Usina
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

100%

Agroquímicos e outros produtos químicos são armazenados com segurança, o acesso é restrito a usuários
exclusivos, a área de armazenamento é ventilada e permite o gerenciamento de derramamento (como uma lagoa de
retenção, etc)
A operadora deve garantir que Agroquímicos e Fertilizantes sejam armazenados de forma segura em suas fazendas
fornecedoras e de maneira que impeça o acesso não autorizado e proteja o meio ambiente em caso de
derramamento.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

Todos os trabalhadores - que manuseiam ou entram em contato com produtos químicos agrícolas, combustível e
materiais perigosos são treinados, sendo que pelo menos um trabalhador em cada grupo de campo é treinado em
primeiros socorros.
O treinamento é realizado por um profissional competente no manejo seguro dessas substâncias.
a) O treinamento é específico e relevante para a(s) tarefa(s) realizada(s).
b) Uma explicação dos nomes, formulações, toxicidade, riscos à saúde e outras informações relevantes da
MSDS relacionadas a produtos químicos agrícolas, combustível, materiais perigosos, e todas as
substâncias a serem usadas.
c) Técnicas para o manuseio correto dessas substâncias.
d) Uso correto de EPI.
e) Medidas preventivas para redução de possíveis danos à saúde e ao meio ambiente causados pelas
substâncias.
f) Procedimentos de emergência, primeiros socorros e atendimento médico em casos de intoxicação ou
contato indevido com essas substâncias.
g) Registros de treinamento são mantidos, quando apropriado para cada trabalhador.
Manutenção de registros de todo o uso de produtos químicos agrícolas, combustível, materiais perigosos. Os
registros e relatórios são precisos, completos, atualizados e acessíveis.
h) Todos os registros devem ser mantidos por um período mínimo de dois anos.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

PRINCÍPIO 5 - MELHORAR CONTINUAMENTE OUTRAS ÁREAS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO
Espera-se que as operadoras implementem o Princípio 5 para promover a melhoria contínua de acordo com o seguinte cronograma:

Ano de certificação

% de Indicadores P5

Primeira auditoria de certificação

-

Auditoria de manutenção 1

20%

Auditoria de manutenção 2

40%

Auditoria de recertificação

60%

A partir da auditoria de manutenção 1

80%

CRITÉRIO

5.1 Promover a sustentabilidade econômica e social

INDICADOR

Escopo

5.1.1 Plano de pesquisa
e inovação
implementado

Usina
Agricultura

Padrão
Sim

Descrição completa do indicador
As operadoras devem estabelecer um plano documentado no qual delineiam sua abordagem e
objetivos de pesquisa e desenvolvimento.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

5.1.2 Valor adicionado
por tonelada de cana

Usina
Agricultura

Moinho> 14
$/t cana
Agric> 10 $/t
cana
Justificativa
para migrar
da v4: Os

dados de
certificação
mostraram
que o valor
adicionado
estava
realmente
mais
próximo
desses novos
números,
por isso
foram
citados

O valor adicionado pela operação é o valor das vendas menos o preço das mercadorias, matériasprimas (incluindo energia) e serviços contratados.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

5.1.3 Planos de gestão
de impacto ambiental e
social atualizados a
cada dois anos

Usina
Agricultura

5.1.4 Resultados da
análise do contexto de
negócios continuamente
abordados com
cronograma

Usina
Agricultura

Sim

Os Planos de Gestão Ambiental e Social são atualizados periodicamente, documentando claramente
como os riscos identificados anteriormente são gerenciados.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

90%

Os processos de revisão interna e externa demonstram que as melhorias dos sistemas estão em
andamento; Os registros de reclamações das partes interessadas, trabalhadores e clientes
demonstram o gerenciamento contínuo do relacionamento com trabalhadores, comunidades e clientes;
Dados de monitoramento ambiental, social, de qualidade e produtividade demonstram melhoria
contínua.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

5.2 Reduzir emissões e efluentes. Para promover a reciclagem de fluxos de resíduos sempre que for prático

INDICADOR

Escopo

5.2.1 As operadoras têm
um sistema de
monitoramento e
avaliação documentado
da qualidade do ar
ambiente nas
populações /
comunidades mais
próximas.

Usina

Padrão
Monitoramento
documentado
das emissões
de PM10, NOx e
SOx

Descrição completa do indicador
As operadoras monitoram o ar ambiente (não as emissões de chaminés) nas populações /
comunidades mais próximas com base em uma média de 24 horas para PM e SO 2, e com base em
uma média anual para NO2
Para obter mais informações, consulte o Guia.

5.2.2 Emissões
atmosféricas fugitivas e
pontuais estão em
consonância com a
Melhor Tecnologia
Disponível e parâmetros
ambientais e de
segurança estabelecidos

Usina

Evidenciado
pela adesão
às licenças E
pela gestão

As operadoras podem medir diretamente e relatar as emissões ou, alternativamente, demonstrar
Técnicas de Estimativa de Emissão (EETs em inglês), conforme apropriado para a operação, se
puderem demonstrar o uso das Melhores Tecnologias Disponíveis (BAT em inglês) para sua
operação/contexto local.

documentada

de emissões

As EETs incluem:
· amostragem ou medição direta; (comumente usadas para emissões pontuais)
· balanço de massa;
· análise de combustível e/ou outros cálculos de engenharia; e
· fatores de emissão (mais comumente usados para emissões fugitivas de operações)

5.2.3 Plano de resíduos
não provenientes da
produção para
reciclagem ou descarte
seguro

Usina
Agricultura

50% mínimo

Para obter mais informações, consulte o Guia.
A operadora tem um plano e implementa um programa de reciclagem / reutilização / eliminação ou
armazenamento seguro e responsável (se outras opções não estiverem disponíveis) para todas as
seguintes categorias: fibra, metal, plástico, óleo e lubrificantes, baterias e produtos químicos, borracha,
madeira, resíduos perigosos, vidro, resíduos médicos e eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

5.3 Treinar trabalhadores em todas as áreas de sua atuação e desenvolver suas habilidades gerais

INDICADOR

Escopo

Padrão

5.3.1 Tempo dispendido
pelos trabalhadores em
sessões de treinamento
vocacional

Usina
Agricultura

Média de 16
horas por
ano (ou o
equivalente
em período
integral a 16
horas por
ano)

Descrição completa do indicador
A operadora oferece uma média de 16 horas de treinamento para habilidades vocacionais e/ou
ocupacionais para todos os trabalhadores. Os dias de treinamento são divididos entre trabalhadores
de nível básico, gerência intermediária e alta gerência.
Antes de cada colheita ou ciclo de corte, um plano de treinamento é elaborado (nos casos em que o
ciclo de colheita ou corte é contínuo, o plano de treinamento é anual).
Para obter mais informações, consulte o Guia.

CRITÉRIO

5.4 Melhoria contínua do bem-estar dos trabalhadores

INDICADOR

Escopo

5.4.1 - A saúde e

Área total de
fornecimento de
cana-de-açúcar

segurança ocupacional
são promovidas em toda
a área de fornecimento
de cana-de-açúcar.
5.4.2. Alojamentos
seguros para os
trabalhadores na área
de fornecimento de
cana-de-açúcar
5.4.3. Inclusão de
gênero em cargos de
gestão e técnicos

Padrão
Sim

Descrição completa do indicador
A operadora promove um ambiente de trabalho seguro em sua base de fornecimento de cana-deaçúcar.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Área total de
fornecimento de
cana-de-açúcar

Sim

A operadora oferece alojamentos que atendem os padrões legais mínimos em sua base de
fornecimento de cana-de-açúcar.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

Usina
Agricultura

15%

Aplica-se a todos os empregados nas dependências da usina e fazendas incluídas na unidade de
certificação. A operadora realiza treinamento de empoderamento de mulheres na comunidade. As
operações de recrutamento aumentam a presença das mulheres na força de trabalho para cumprir as
metas estabelecidas pela operação de ter no mínimo 15% de mulheres na força de trabalho total.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

ANNEX 1 – DEFINITIONS
Term

Definition

Source

Absenteeism

Any failure to report for or remain at work as scheduled, regardless of the reason. This is
usually unplanned, for example, when someone falls ill, but can also be planned, for
example during a strike or wilful absence.

Cascio & Boudreau, 2015

All workers working within the unit of certification including:
•

All workers
•

Waged Workers:
o Permanent Workers
o Temporary and Seasonal Workers
o Migrant Workers
o Subcontracted Workers
o Land-less workers
Non-waged workers
o Large and Middle Scale Farmers
o Small Scale Farmers
o Subsistence farmers
o Unpaid Family workers
o Collective farmers
o Tenants and Sharecroppers

Bonsucro Production Standard v.4.2

Area of Influence

The unit of certification and the wider landscape surrounding or adjacent to it.

Business Context Analysis

Definition to be developed by SRWG

HCVRN HCV Assessment Manual

The geographical zone in which water is captured, flows through and eventually discharges
at one or more points. The concept includes both surface water catchment and
groundwater catchment.

Catchment

A surface water catchment is defined by the area of land from which all precipitation
received flows through a sequence of streams and rivers towards a single river mouth, as a
tributary to a larger river, or to the sea.

A groundwater catchment is defined by geological structure of an aquifer and groundwater
flow paths. It is replenished by water that infiltrates from the surface. It has vertical
thickness (from a few metres to 100s of metres) as well as area. Depending on local
conditions, surface and groundwater catchments may be physically separate or
interconnected.

Alliance for Water Stewardship

Catchment of origin refers to a catchment, distinct from the site’s catchment(s), where a
product or service is manufactured or sourced. It may be anywhere from an adjacent
catchment to the other side of the world. Alternative terms are watershed, basin and river
basin.

Any person less than 15 years of age, unless local minimum age law stipulates a higher age
for work or mandatory schooling, in which case the higher age would apply.
Child

Child labour

Collective bargaining

The ILO Minimum Age Convention, No. 138 (1973) states that the minimum age of
employment should not be less than the age of completion of compulsory schooling and,
in any case, shall not be less than 15 years..

Any work by a child younger than the age(s) specified in the above definition of a child,
except as provided by ILO Recommendation No. 146.

ILO 138

Bonsucro Production Standard v.4.2

Accountability Framework Initiative

All negotiations which take place between an employer, a group of employers, or one or
more employers’ organisations, on the one hand, and one or more workers’ organisations,
on the other, for: (i) determining working conditions and terms of employment; and/or (ii)
regulating relations between employers and workers; and/or (iii) regulating relations
between employers or their organisations and a workers’ organisation or workers’
organisations

Company

The entirety of any organization or business entity responsible for implementing the
standard.

General agreement characterized by the absence of sustained opposition to substantial
issues by any important stakeholder group.
Consensus

Consultation

NOTE – Consensus should be the result of a process seeking to take into account the views
of interested stakeholders, particularly those directly affected, and to reconcile any
conflicting arguments. It need not imply unanimity.

Bonsucro Production Standard v.4.2
(Adapted from SA 800)

Bonsucro guidance v.4.2
(Adapted from ISO/IEC Guide 2:2004)

SRWG

Seeking views before making a decision. Consultation includes engaging health and safety
committees and workers’ representatives, where they exist.

Laborers who are not considered regular employees of a business company.
Contracted
worker/employee

They may be hired on a part-time or short-term basis, usually to complete a specific task
(such as constructing company property).

SRWG

They may not be included in the company’s regular payroll and may operate very
independently of the company’s normal business functions.
Definition to be developed by SRWG
Contractor

External organization providing services to the organization in accordance with agreed
specifications, terms and conditions.

Contract Substitution

The practice of substituting or changing the terms of employment to which the worker
originally agreed, either in writing or verbally, which results in worse conditions or less
benefits. Changes to the employment agreement or contract are prohibited unless these
changes are made to meet local law and provide equal or better terms.

ILO Report to the Committee examining
alleged non- compliance by Qatar of
Forced Labour

Deforestation

Loss of natural forest as a result of: i) conversion to agriculture or other non-forest land
use; ii) conversion to a tree plantation; or iii) severe and sustained degradation.

Accountability Framework Initiative

Degradation

Changes within a natural ecosystem that significantly and negatively affect its species
composition, structure, and/or function and reduce the ecosystem’s capacity to supply
products, support biodiversity, and/or deliver ecosystem services.

Accountability Framework Initiative

1 The term discrimination includes — (Art 1 C111) ILO Convention C111:

Discrimination

(a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex,
religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect
of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or
occupation; (b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect
of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or
occupation as may be determined by the Member concerned after consultation
with representative employers' and workers' organisations, where such exist, and
with other appropriate bodies.
2. Any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the
inherent requirements thereof shall not be deemed to be discrimination.

Bonsucro guidance v.4.2
(Adapted from ILO Convention C111)

3. For the purpose of this Convention the terms employment and occupation include
access to vocational training, access to employment and to particular occupations, and
terms and conditions of employment.

Displacement

A forced removal of persons from their home or country, often due to armed conflict or
natural disasters. Internally displaced person, or IDP, is someone who is forced to flee his
or her home, but who remains within his or her country's borders.

SRWG

A risk management process implemented by a company to identify, prevent, mitigate, and
Due diligence

account for how it addresses environmental and social risks and impacts in its operations,

Accountability Framework Initiative

supply chains, and investments.

Farm

Operator producing the sugarcane which is delivered to the mill.

Bonsucro guidance v.4.2

Forced labour

All work or service that is exacted from any person under the menace of any penalty and
for which the said person has not offered themselves voluntarily, including all forms of
debt bondage and human trafficking for the purpose of forced labour.

Accountability Framework Initiative

Collective human right of Indigenous Peoples and Local Communities (IP/LC) to give or
withhold their consent prior to the commencement of any activity that may affect
their rights, land, resources, territories, livelihoods, and food security.
•
Free, Prior, Informed
Consent (FPIC)

•
•
•

Freedom of association

Free: Consent is given by the affected IP/LC voluntarily without coercion,
duress, or intimidation.
Prior: The consent is given before the specified activity is authorised or
commenced.
Informed: The consent is given after the IP/LC have received the relevant,
timely, and culturally appropriate information necessary to make a fully
informed decision.
Consent: The IP/LC take a collective decision to grant or withhold approval of
each activity that may impact IP/LCs

Accountability Framework Initiative

Ethical trade

Explicit right for all workers to create and/or join their own organs of representation or
trade unions in whatever form they decide is most effective.

A procedure-altering violation that entirely prevents the business from operating in
compliance with the standard. These mistakes can result in loss of productivity and a major
breaches of core requirements.
Fundamental failure

When isolated lapses (see definition) happen continuously, this can also be considered a
fundamental failure.

Adapted from ISO definitions on nonconformance

Grievance mechanism

Any routinised process through which grievances concerning business-related negative
impacts to human rights or the environment can be raised and remedy can be sought.

Accountability Framework Initiative

Hazard

A physical situation with a potential for human injury, damage to property, damage to the
environment or some combination of these.

ILO Fundamental Principles of
Occupational Health And Safety

High Conservation Value

High Conservation Values (HCVs) are biological, ecological, social or cultural values which
are considered outstandingly significant or critically important, at the national, regional or

Bonsucro guidance v.4.2

global level. All natural habitats possess some inherent conservation values, including the
presence of rare or endemic species, provision of ecosystem services, sacred sites, or
resources harvested by local residents. However, some values are more significant or
critical than others, and it is the HCV approach which offers an objective way of identifying
those values to be maintained or enhanced. (see www.hcvnetwork.org).

The six High Conservation Values (HCVs):

HCV 1 Species diversity: Concentrations of biological diversity including endemic species,
and rare, threatened or endangered species, that are significant at global, regional or
national levels.

HCV 2 Landscape-level ecosystems and mosaics: Large landscape-level ecosystems and
ecosystem mosaics that are significant at global, regional or national levels, and that
contain viable populations of the great majority of the naturally occurring species in
natural patterns of distribution and abundance.

HCV 3 Ecosystems and habitats: Rare, threatened, or endangered ecosystems, habitats or
refugia.

HCV Common Guidance for
Identification

HCV 4 Ecosystem services: Basic ecosystem services in critical situations, including
protection of water catchments and control of erosion of vulnerable soils and slopes.

HCV 5 Community needs: Sites and resources fundamental for satisfying the basic
necessities of local communities or indigenous peoples (for livelihoods, health, nutrition,
water, etc.), identified through engagement with these communities or indigenous
peoples.

HCV 6 Cultural values: Sites, resources, habitats and landscapes of global or national
cultural, archaeological or historical significance, and/or of critical cultural, ecological,
economic or religious/sacred importance for the traditional cultures of local communities
or indigenous peoples, identified through engagement with these local communities or
indigenous peoples.

Human rights policy

A commitment to respect human rights as defined by the International Bill of Human
Rights and the International Labor Organization’s (ILO) Declaration of Fundamental
Principles and Rights at Work. The International Bill of Human Rights collectively includes
the two Covenants: the International Covenant on Civil and Political Rights, and the
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. In alignment with the UN
Guiding Principles on Business and Human Rights, the Policy should commit the enterprise

SRWG

to ‘respect’ human rights, conduct ‘due diligence’ to assess actual and potential impacts on
rights-holders, and provide remedy for adverse impacts that occur.

Implementation plan

Documentation of the activities, investments, processes, procedures, and methodologies
that a company intends to implement at the supply-base level to achieve and demonstrate
compliance with environmental and social commitments and obligations. Implementation
plans may follow from risk assessments, gap assessments, and other processes that
identify actual or potential non-compliances, adverse social or environmental impacts, or
other improvement needs.

Accountability Framework Initiative

Incident

An unsafe occurrence arising out of or in the course of work where no personal injury is
caused, or where personal injury requires only first-aid treatment.

ILO Fundamental Principles of
Occupational Health And Safety

Isolated lapse

Happenings or actions that are not listed in the standard requirements, but do not
detrimentally affect the operation or quality control of the entire business.

Adapted from ISO definition on nonconformances

This may include a single event or a low-risk situation, like a momentary lapse in
managerial judgment (e.g. missing training records, single unauthorised document
alteration)

Land tenure

Living wage

Lost Time Accident

Medical screening

Understood as the relationship, whether legally or customarily defined, among individuals,
groups of individuals or peoples with respect to land. In broad terms, land tenure systems
determine who can use what resources for how long and under what conditions.

The remuneration received for a standard workweek by a worker in a particular place
sufficient to afford a decent standard of living for the worker and her or his family.
Elements of a decent standard of living include food, water, housing, education, health
care, transportation, clothing, and other essential needs including provision for
unexpected events.

An injury involving a worker which causes him/ her to miss his/her next shift due to injury.

UN Human Rights Office of the High
Commission report

Global Living Wage Coalition

Bonsucro guidance v.4.2

United States Department of Labour

A method for detecting disease or body dysfunction before an individual would normally
seek medical care. Screening tests are usually administered to individuals without current
symptoms, but who may be at high risk for certain adverse health outcome.

Usina

Operator that applies for certification. The mill has the ultimate responsibility for
compliance with the Bonsucro Standard.

Bonsucro guidance v.4.2

Natural Ecosystems

An ecosystem that substantially resembles—in terms of species composition, structure,
and ecological function—one that is or would be found in a given area in the absence of
major human impacts. This includes human-managed ecosystems where much of the
natural species composition, structure, and ecological function are present.

Accountability Framework Initiative

Natural forest

A forest that is a natural ecosystem. y Natural forests possess many or most of the
characteristics of a forest native to the given site, including species composition, structure,
and ecological function. Natural forests include:

Accountability Framework Initiative

a) Primary forests that have not been subject to major human impacts in recent history

b) Regenerated (second-growth) forests that were subject to major impacts in the past (for
instance by agriculture, livestock raising, tree plantations, or intensive logging) but where
the main causes of impact have ceased or greatly diminished and the ecosystem has
attained much of the species composition, structure, and ecological function of prior or
other contemporary natural ecosystems
c) Forests that have been partially degraded by anthropogenic or natural causes (e.g.,
harvesting, fire, climate change, invasive species, or others) but where the land has not
been converted to another use and where degradation does not result in the sustained
reduction of tree cover below the thresholds that define a forest or sustained loss of other
main elements of ecosystem composition, structure, and ecological function.

Occupational accident

An Occupational accident is an unexpected and unplanned occurrence, including acts of
violence, arising out of or in connection with work which results in one or more workers
incurring a personal injury, disease or death. Included in occupational accidents are travel,
transport or road traffic accidents in which workers are injured and which arise out of or in
the course of work, i.e. while engaged in an economic activity, or at work, or carrying on
the business of the employer. Occupational injury: any personal injury, disease or death
resulting from an occupational accident; an occupational injury is therefore distinct from
an occupational disease, which is a disease contracted as a result of an exposure over a
period of time to risk factors arising from work activity.

Occupational disease

A disease contracted as a result of an exposure to risk factors arising from work activity

Bonsucro Production Standard v.4.2
(Adapted from ILO Resolution/
Convention 155 on statistics of
occupational injuries)
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(Adapted from ILO)

Operational
Grievance Mechanisms
(OGM)

United Nations
Complaint process that workers can use to raise concerns about negative impacts they
may have suffered as a result of certain business practices.

Guiding Principles on Business
and Human Rights (UNGPs)

Operator

Farm or mill. Entities that are responsible for the undertaking and contracting activities
related to the sugarcane growing and processing, including transportation.

Bonsucro guidance v.4.2

Overtime

All hours worked in excess of the normal hours unless they are taken into account in fixing
remuneration in accordance with custom.

ILO

Participation

Involvement in decision-making. Participation includes engaging health and safety
committees and workers’ representatives, where they exist.

SRWG

Personal Protective
equipment (PPE)

Equipment that protects the user against the risk of accidents or of adverse effects on
health. It can include items such as safety helmets, gloves, eye protection, high-visibility
clothing, safety footwear, safety harnesses and respiratory protective equipment (RPE).

SRWG

Pollution Control
Equipment

Pollution Control Equipment: such as electrostatic precipitators, fabric filters or baghouses,
and wet scrubbers, are commonly installed to reduce the concentration of substances in
process off-gases before stack emission.

Australia’s National Pollutant Inventory

Policy

Public statement by a company that specifies the actions that it intends to take or the
goals, criteria, or targets that it intends to meet with regards to its management of or
performance on environmental, social, and/or governance topics.

Accountability Framework Initiative

Primary aggregator

Aggregators are agricultural businesses or cooperatives of growers that consolidate and
distribute agricultural products. They typically support regional growers of diverse sizes
and experience, and sell products to local or regional markets.

SRWG

Reporting period

This will be one year unless otherwise agreed. The period shall include a single complete
milling season.

Bonsucro Production Standard v.4.2

The likelihood of an undesired event with specified consequences occurring within a
specified period or in specified circumstances. It may be expressed either
Risk

as a frequency (the number of specified events in unit time) or as a probability (the
probability of a specified event following a prior event), depending on the

ILO Fundamental Principles of
Occupational Health And Safety

circumstances.

Risk assessment

Root-cause analysis
Significantly affected

A systematic process of evaluating potential risk in a company’s current or future
operations, supply chains, and investments.

Analysis of the underlying (root) causes of identified sustainability risks in a specific
supply chain.
A significant impact would be apparent if the operations of sugarcane farms or mills
resulted in changes to the environment that resulted in (1) the quality and / or quantity of

Accountability Framework Initiative

SRWG
Bonsucro Production Standard v.4.2

habitat supporting an endangered or threatened species being affected to the extent that
the numbers and viability of the species (the classification from the IUCN red list) was
adversely affected; (2) conversion, diminution or degradation of the integrity of an
endangered habitat such that there was a measurable adverse impact on its ecological
status in the opinion of a competent ecologist (3) ecosystem service (such as water supply)
being sufficiently changed as to cause material adverse impacts to local communities or
ecosystems (for example, flows contain additional nutrients that change downstream
ecology or affect the availability of drinking water for downstream communities).

The different types of negotiation, consultation or simply exchange of information
between, or among, representatives of governments, employers, and workers, on issues of
common interest relating to economic and social policy.
Social Dialogue

Social Dialogue is also possible between employers and workers, this is called bi-partite
social dialogue; this is the common form at company level. SD including government is
tripartite, this is common at regional, national (f.i commission on minimum wage) and
international level (ILO). There is also multistakeholder dialogue, often practised on
(international) sustainability challenges in supply chains, Bonsucro is a good example on
this. This difference has to be clear in order to avoid confusion on the role of government
in Social Dialogue, for there is no role for government on the company level and in this
indicator.

Stakeholder
An individual or group that has an interest in any decision or activity of an organization.

ILO C154 and SRWG

ISO 26000-Guidance on social
responsibility

Stakeholders may include:
•
•
•
•
•
•
•

Suppliers
Internal staff, such as employees and workers
Seasonal or migratory workers
Members
Customers, including shareholders, investors, and consumers
Regulators
Local and regional communities

Bonsucro guidance v.4.2
Standard

Subcontractor/ subsupplier

Supplier/ contractor

Document that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics
for products or related processes and production methods, with which compliance is
voluntary.

A business entity in the supply chain which, directly or indirectly, provides the suppliers
with goods and/or services integral to, and utilized in/for, the production of the suppliers'
and/or company's goods and/or services.
A business entity which provides the company with goods and/or services integral to, and
utilized in/for, the production of the company's goods and/or services.

(Adapted from Annex 1 of the WTO TBT
Agreement)

Bonsucro Production Standard v.4.2
(Adapted from SA 800)

Bonsucro Production Standard v.4.2
(Adapted from SA 800)

Systemic approach

Accounting for the understanding of interactions and interdependencies present in a
complex situation, based on knowledge and practices to dive into the relationships,
structure, laws, characterizing the problem.

IGI Global

Vulnerable stakeholder

Women, children, migrants, disabled persons and any other people belonging, or
perceived to belong, to groups that are in a disadvantaged position or marginalised.

Accountability Framework Initiative

Wet Bulb Globe
Temperature (WBGT)

Index which was developed in 1957 as a basis for environmental heat stress monitoring to
control heat casualties at military training camps. The WBGT combines the effect of
humidity and air movement (in tnwb), air temperature and radiation (in tg), and air
temperature (ta) as a factor in outdoor situations in the presence of sunshine. If there is no
radiant heat load (no sunshine), then the tg reflects the effects of air velocity and air
temperature. Commercially available WBGT measuring instruments give ta, tnwb, and tg
separately or as an integrated WBGT in a form for digital readouts.

SRWG

ANEXO 2 - ORIENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Princípio 1– Avaliar e gerenciar riscos ambientais, sociais e de direitos humanos
Critério 1.1 - Liderança demonstrada através da elaboração e implementação de políticas de sustentabilidade
1.1.1 Políticas de sustentabilidade estão em vigor
Orientação de implementação:
Uma política é uma declaração pública de uma empresa que especifica as ações que pretende realizar ou os objetivos, critérios ou metas que pretende cumprir com
relação à sua gestão ou desempenho em temas ambientais, sociais e/ou de governança 1 .
Para ser eficaz, a implementação de políticas é um processo que envolve a aceitação e o envolvimento de toda a empresa.
As declarações de políticas devem ser escritas por especialistas da área dentro da unidade de certificação e aprovadas pela gerência sênior.

As políticas e práticas devem incluir os regulamentos locais, nacionais e internacionais, respectivamente, a fim de garantir a aplicação em todos os níveis, por
exemplo:
•

1

Em termos de regulamentos internacionais de direitos humanos, a operadora deve levar em consideração: os Princípios Orientadores da ONU2, que é o
padrão global oficial sobre a responsabilidade empresarial de respeitar os direitos humanos, endossado por unanimidade pelo Conselho de Direitos
Humanos da ONU em 2011.

Definição da AFi https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/Definitions-2020-5.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

2

3

•

Com relação aos direitos dos povos indígenas e direitos à terra, é importante que a operadora analise o relatório da Convenção da OIT (No.169) sobre
direitos indígenas e tribais3 e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 4.

•

Em relação à conduta ética, anticorrupção, antissuborno e lavagem de dinheiro, a Convenção da OCDE sobre Combate ao Suborno 5 e a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção 6 fornecem orientações sobre como prevenir essas ações. A política deve incluir elementos como suborno,
pagamentos de facilitação, divulgação de contribuições políticas; diretrizes para doações e patrocínios de filantropia; respeito pela conduta justa nos
negócios; divulgação adequada de informações de acordo com os regulamentos aplicáveis e práticas aceitas na indústria; conformidade com a legislação
anticorrupção existente.

•

Com relação aos direitos trabalhistas, a operadora deve consultar as várias Convenções Fundamentais da OIT, bem como quaisquer outras convenções
listadas ao longo deste padrão e Guia. No mínimo, os tópicos de direitos trabalhistas abordados neste padrão devem ser mencionados (ver Princípio 2).

•

Em termos de proteção ambiental, a operadora deve revisar os documentos disponíveis da rede de Altos Valores de Conservação e da Rede de Alto
Estoque de Carbono7, sendo que as leis nacionais e locais também podem ser consideradas caso sejam aplicáveis, embora a exigência mais rígida
prevaleça neste caso. No mínimo, os tópicos ambientais tratados neste padrão devem ser citados (ver Princípios 3 e 4).

•

Em relação à saúde e segurança, a política deve estar alinhada às atividades operacionais, às necessidades e aos riscos avaliados de acordo com o
indicador 2.1.1.

•

Finalmente, em termos de diálogo social , a operadora deve revisar a Convenção de Negociação Coletiva da OIT, 1981 (No. 154) 8 .

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
5
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
6
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
7
https://hcvnetwork.org/
8
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172186.pdf
4

Definição de diálogo social: A OIT define o diálogo social como os diferentes tipos de negociação, consulta ou simplesmente troca de informações entre
representantes de governos, empregadores e trabalhadores, sobre questões de interesse comum relacionadas às políticas econômica e social9. Aqui, o diálogo
social é considerado como uma relação bipartida entre trabalhadores e a gerência (ou sindicatos e organizações patronais). Os processos de diálogo social podem
ser informais e/ou institucionalizados, e podem ser interprofissionais, setoriais ou uma combinação de ambos.

No mínimo, as políticas deveriam delinear os seguintes elementos:
o Os objetivos
o O escopo
o Termos e definições
o Os compromissos a cumprir, descrevendo se estão sujeitos às regulamentações nacionais e internacionais
o A periodicidade de revisão e atualização
A operadora deve fornecer informações sobre suas políticas e práticas a todo o seu pessoal e às partes interessadas e, progressivamente, a todas as empresas
envolvidas em toda a área de fornecimento de cana. A operadora também deve traçar um plano para implementar progressivamente as políticas em toda a área de
fornecimento de cana, estabelecendo as principais etapas e metas a serem alcançadas no prazo designado. Consulte a orientação separada sobre o plano temporal
de implementação progressiva.
A operadora deve manter registros dos ajustes feitos às políticas e práticas e torná-los publicamente disponíveis ao pessoal, fornecedores, clientes e outras partes
interessadas.
A operadora deve desenvolver mecanismos de comunicação para notificar as partes interessadas (trabalhadores, fornecedores, prestadores, empreiteiros e
membros da comunidade) a respeito dessas políticas.
A implementação das políticas deve ser realizada pelo líder (alta direção) responsável por cada área da operação. Isso deve ser documentado e abordado na
linguagem e métodos apropriados e claros para os trabalhadores, fornecedores, clientes e as principais partes interessadas.
Portanto, a alta direção deve:

9

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Convenção de Negociação Coletiva, C154 , 1981, disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172186. pdf

•
•
•

demonstrar liderança e comprometimento, necessários para o sucesso do padrão Bonsucro.
participar, promover, comunicar e monitorar o desempenho e a efetividade do padrão Bonsucro.
ser responsável pelo desempenho geral.

As responsabilidades da alta administração incluem: a política de sustentabilidade, papéis organizacionais, responsabilidades e alçadas, bem como a análise crítica
da administração.
O compromisso da alta administração também inclui:
• fornecimento de recursos, liderança dos pares no apoio à política de sustentabilidade e comunicação a respeito da relevância de uma gestão efetiva da
sustentabilidade.
• garantir que processos consultivos e participativos eficazes sejam estabelecidos, implementados e mantidos.
• garantir que os trabalhadores, bem como outras partes interessadas, sejam protegidos de represálias ao relatar problemas.
• estabelecer a missão, visão e valores, sendo que a operadora deve considerar o contexto da organização, as necessidades e expectativas de suas partes
interessadas, os objetivos do negócio (incluindo a política e objetivos de sustentabilidade) e a integração dos requisitos Bonsucro nos processos
empresariais gerais.
A operadora deve exercer um papel ativo por meio de um mecanismo de due diligence com vistas a avaliar e atualizar as políticas em consonância com o padrão e
com os regulamentos e circunstâncias nacionais e internacionais.

Voltar para o indicador

Critério 1.2 Os riscos e impactos são avaliados sistematicamente
1.2.1 O mapeamento das partes interessadas internas, externas e vulneráveis é realizado
Orientação de implementação:

Definição de partes interessadas vulneráveis: Mulheres, crianças e pessoas pertencentes, ou percebidas como pertencentes, a grupos que se encontram em
posição de desvantagem ou marginalizados 10
A operadora deve ter um entendimento geral das necessidades e expectativas manifestadas pelos trabalhadores e outras partes interessadas, que são relevantes
para determinar aquelas que deve cumprir ou opta por atender.
Exemplos de partes interessadas são agências regulatórias ou estatutárias, comunidades, proprietários, vizinhos, outras empresas vinculadas à operadora, como
empreiteiros ou fornecedores ou clientes, usuários, pessoas que podem ocasionalmente estar nas instalações da operadora: visitantes, consultores, trabalhadores
do transporte etc.
Vários grupos específicos da população são considerados vulneráveis, incluindo meninas, mulheres, jovens, migrantes, pessoas com deficiência, idosos e a
população indígena, e a operadora deve identificar aqueles que podem ser afetados pelas operações e desenvolver um plano de engajamento.
O processo de engajamento com comunidades indígenas e tribais deve levar em consideração a Convenção 169 da OIT, garantindo aos povos indígenas o direito à
consulta de consentimento livre, prévio e informado e garantindo a boa-fé (ver indicador 1.3.4).
A operadora deve ter - e deve manter os respectivos registros - de um plano de identificação, priorização e engajamento em funcionamento. No mínimo, o plano
deve incluir os seguintes elementos:
• Planejamento:
o O escopo, objetivos e descrição da abordagem para o engajamento das partes interessadas.
o A periodicidade das atividades.
• Identificação:
o Identificação das partes interessadas internas, externas, direta e indiretamente impactadas, especificando seu papel, tipo de impacto e nível de
vulnerabilidade.
o Uma análise que especifica os interesses e perspectivas das partes interessadas.
o O mapeamento das principais questões e relações entre as partes interessadas deve ser realizado por meio de um mecanismo participativo.
o Se aplicável, um mecanismo para abordar as partes interessadas identificadas.
• Priorização:
o Priorização das partes interessadas, classificando-as com base nos resultados da fase de identificação.
o Um mapa demonstrando a área de influência, mostrando onde estão as partes interessadas e quais são os principais recursos naturais comumente
utilizados por elas e/ou pela usina. Área de influência (AOI em inglês) é a unidade de certificação e a região mais ampla ao seu redor ou adjacência.
A região mais ampla pode ser determinada pela identificação de uma única característica ou por um conjunto de características sociais ou
ambientais que estão interconectadas e se estendem além da delimitação estabelecida, como uma bacia hidrográfica ou uma unidade geográfica de
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Para obter mais informações: a Orientação FPIC da Estrutura de Responsabilidade: https://accountability-framework.org/operational-guidance/free-priorand-informed-consent/

terras contendo um grupo de ecossistemas interrelacionados, ou ainda terras comunitárias. A justificativa para a determinação da delimitação mais
ampla deve ser fornecida, juntamente com um mapa mostrando os limites fronteiriços da unidade de certificação e a paisagem mais ampla.

Após o mapeamento das partes interessadas, a operadora deve desenvolver um plano de engajamento que descreva o processo de planejamento e
desenvolvimento para um engajamento sob medida que aborde questões específicas, nível de participação a ser alcançado, o prazo e o perfil das partes
interessadas afetadas.
Também deve incluir um sistema de documentação que mantenha registros das intervenções, resultados e progresso do plano.
•

Engajamento:
o Os principais mecanismos de comunicação a serem usados com as partes interessadas.
o As principais estratégias para compreender melhor as partes interessadas, os desafios e riscos, bem como aprimorar o relacionamento.

Uma vez que o mapeamento das partes interessadas e o plano de engajamento tenham sido desenvolvidos, a operadora deve realizar a implementação e
documentar as respectivas intervenções ou atividades relevantes.
Além disso, a operadora deve ter implementado um mecanismo claro de resolução de reclamações e disputas para as partes interessadas (ver indicador 1.4.3).

Voltar para o indicador

1.2.2 Avaliações de riscos e impactos são realizadas

Orientação de implementação:
A avaliação de impacto real ou potencial deve buscar determinar e assimilar as várias questões internas e externas normalmente vivenciadas pelo perfil da sua
organização, que podem gerar impactos positivos ou negativos. Podem ser, por exemplo:
•

Externas: questões culturais, sociais, políticas, regulatórias, financeiras, econômicas, naturais e competitivas, sejam internacionais, nacionais, regionais ou
locais

•

Internas: atividades, produtos, serviços, direção estratégica e capacidades da organização (pessoas, conhecimento, processos, sistemas)

A operadora deve realizar uma AISA para identificar os impactos sociais e ambientais de suas atividades, assim como propor e gerenciar um conjunto de ações
destinadas a mitigar os impactos negativos sobre o meio ambiente e partes interessadas afetadas.
A operadora deve:
-

Identificar e envolver as partes interessadas potencialmente afetadas (comunidades locais, outros produtores) por meio de um processo de consulta;

-

Identificar os recursos naturais de que depende a sua operação e os impactos das suas atividades sobre eles;

-

Descrever o processo de consulta praticado [Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC em inglês) deve ser usado para o processo e deve-se buscar o
consenso quando decisões estão sendo tomadas ou conclusões estão sendo acordadas; consulte também o critério 1.X para obter mais informações sobre
o FPIC];

-

Identificar os impactos positivos e negativos nas partes interessadas identificadas;

-

Arquivar os registros do processo de consulta e das ações acordadas;

-

Propor ações (preventivas e corretivas) para mitigar os impactos identificados e para gerir ou agregar valor aos recursos naturais;

-

Definir objetivos mensuráveis; e documentar tudo isso no relatório AISA, que, juntamente com a Avaliação de Risco, serve como base para o Plano de
Gestão Ambiental e Social (PGAS).

De acordo com a IFC (2018)11 um PGAS (observe que a IFC inverte a ordem para SEMP em inglês) define os recursos, funções e responsabilidades necessárias para
gerenciar os impactos na biodiversidade e implementar medidas de mitigação. A operadora precisa gerar um plano para mitigar os impactos sociais e ambientais
sobre os recursos naturais e partes interessadas afetadas.
A AISA e o PGAS incluem o seguinte:
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-

Identificação e envolvimento das partes interessadas potencialmente afetadas (comunidades locais, outros produtores) por meio de um processo de
consulta;

-

Identificação dos recursos naturais de que depende a operação e os impactos das atividades sobre eles;

-

Descrição do processo de consulta praticado [Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC em inglês) deve ser usado para o processo e deve-se buscar o
consenso quando decisões estão sendo tomadas ou conclusões estão sendo acordadas; consulte também o critério 1.X para obter mais informações sobre
o FPIC];

-

Identificação dos impactos positivos e negativos nas partes interessadas identificadas;

-

Registros do processo de consulta e das ações acordadas;

-

Propostas de ações (preventivas e corretivas) para mitigar os impactos identificados e para gerir ou agregar valor aos recursos naturais;

IFC. (2018). Um Guia de Biodiversidade para o Setor Privado. Obtido em
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide

-

Estabelecimento de objetivos mensuráveis;

-

Implementação de ações;

-

Monitoramento do progresso em relação aos objetivos estabelecidos.

A análise de contexto da Avaliação de Risco e Impacto deve considerar uma série de fatores contextuais relevantes, incluindo saúde financeira nacional / regional,
riscos de conflito e desafios de transporte / logística, oportunidades associadas a inovações comerciais, estabilidade política, questões de diálogo social, riscos de
contratação e subcontratação e outros elementos facilitadores / barreiras para fazer negócios.
Se a análise determinar que o contexto é politicamente frágil ou minado por conflitos, ela deve articular como a força de trabalho será protegida da violência e
quais ações a operadora tomará para evitar conflitos.
Onde as comunidades indígenas e tradicionais forem identificadas, o consentimento livre, prévio e informado (FPIC) será necessário antes que quaisquer operações
sejam estabelecidas ou expandidas.
Como tal, a operadora deve:
•

determinar o contexto revisando o que pode influenciar a gestão da sustentabilidade para atingir os resultados pretendidos.

•

considerar as questões que podem ser relevantes e ter um impacto potencial na política de sustentabilidade e que, devido a questões externas e internas,
suas mudanças devem ser monitoradas e revisadas regularmente. Na análise de contexto, as necessidades e expectativas dos trabalhadores e de outras
partes interessadas são importantes.

•

considerar como parte de suas questões externas, o contexto no qual a organização está desenvolvendo sua atividade (atividade econômica, situação
econômica e financeira, setor, requisitos da cadeia de suprimentos, atividades de comércio internacional), os requisitos sociais e ambientais (legislação,
convenções, acordos voluntários subscritos pela organização), sua localização, entre outros.

•

considerar como parte das suas questões internas, todas as questões essenciais levantadas pelos trabalhadores e outras partes interessadas que possam
impactar as atividades internas da operadora, sua estrutura e formas de operação (locais, turnos de trabalho, demografia, competências disponíveis), sua
cultura organizacional expressa em sua missão, visão, objetivos, valores, diversidade e outros fatores, sua gestão (sistemas de gestão, políticas e práticas de
consulta e participação, planejamento geral, distribuição de recursos etc).

•

usar diferentes metodologias para analisar seus problemas externos e internos, por exemplo, analisando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e
ameaças.

Como os perigos têm o potencial de causar impactos sociais e ambientais negativos, devem ser identificados antes que os riscos associados a eles possam ser
avaliados. Por isso, a expectativa é implementar controles eficazes de acordo com a hierarquia de controles.
A operadora, ao realizar a identificação de perigos, deve identificar proativamente todas as fontes, situações ou tarefas e suas combinações decorrentes de suas
atividades que têm o potencial de causar impactos negativos. Além disso, deve considerar qualquer perigo que possa originar da reorganização ou mudanças nos
processos, alterações no conhecimento e potenciais situações de emergência.
A operadora deve estabelecer ferramentas e técnicas específicas de identificação de perigos.
A análise deve ser revisada ou alterada em intervalos regulares, por exemplo, a cada 2 anos.
Os resultados da análise devem ser disponibilizados para clientes, funcionários, fornecedores e outras partes interessadas.
O resumo deve conter os principais resultados e uma matriz do plano de monitoramento e gerenciamento e ser disponibilizado aos clientes, funcionários,
fornecedores e outras partes interessadas. O resumo deve incluir os detalhes de contato de um membro dedicado da equipe para os casos em que partes
interessadas com um interesse devidamente demonstrado quiserem ter acesso a informações adicionais, bem como:
1. Quem estava envolvido (número e dados demográficos dos entrevistados)
2. Quem fez a avaliação (experiência e competência)

3. Qual foi o objetivo / escopo da avaliação
4. Quais riscos significativos estão presentes para o meio ambiente (ar / água / solo / biota) e para as pessoas (trabalhadores, empreiteiros, comunidades,
subgrupos vulneráveis)
5. Quais questões contextuais representam desafios para as operações (conflito, escassez de recursos, como por exemplo, seca, manifestações trabalhistas,
instabilidade política, problemas de infraestrutura, como por exemplo, estradas de má qualidade)
6. Como as determinações foram feitas em relação à presença ou ausência de indígenas e outros grupos protegidos
A operadora deve desenvolver um plano com objetivos e ações mensuráveis (preventivas e corretivas) para mitigar os impactos identificados e para gerenciar ou
agregar valor aos recursos naturais.
A operadora também deve considerar a inclusão de um mecanismo para identificar continuamente os impactos relacionados aos direitos humanos sobre os
trabalhadores, o meio ambiente e as comunidades em sua Avaliação de Risco e Impacto.

Voltar para o indicador

Critério 1.3 - A implementação do sistema de Sustentabilidade é sistemática e baseada em risco
1.3.1 Procedimentos operacionais padrão são desenvolvidos
Orientação de implementação:
A expectativa é que a operadora se organize de forma sistemática, de modo que os processos de gestão e outros processos empresariais atuem em conjunto para
atingir os resultados pretendidos em termos de sustentabilidade e forneçam um direcionamento eficaz para as respostas organizacionais às mudanças nas questões

externas e internas de sustentabilidade. Um sistema é considerado estabelecido e funcional quando seus elementos são comprovadamente implementados e
quando continua a funcionar após seu estabelecimento.
Os processos de verificação, ação corretiva e revisão gerencial são projetados para garantir a manutenção ativa do sistema, com foco em alcançar os resultados
pretendidos.
O nível de complexidade do sistema dependerá do contexto de cada operadora em termos de seu porte, estrutura, complexidade e atividades.
Exemplos de processos que fazem parte do sistema incluem:
• avaliação de riscos sociais e ambientais (incluindo avaliação de grupos específicos de pessoas vulneráveis, como jovens trabalhadores, trabalhadores
temporários, migrantes, trabalhadores externos de outras empresas etc);
• planejamento das ações necessárias para eliminar ou reduzir o risco;
• apoio e treinamento de trabalhadores;
• consulta e participação de trabalhadores e outras partes interessadas;
• preparação para emergências;
• gerenciamento de documentação;
• avaliação de desempenho;
• investigação de incidentes;
• implementação de ações corretivas e;
• medidas de melhoria contínua.
A operadora deve desenvolver procedimentos operacionais padrão (SOP) documentados para todas as suas atividades, incluindo as de usina e agrícolas dentro da
unidade de certificação.
O SOP deve pelo menos:
• Onde aplicável, definir objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Definir claramente seu escopo.
• Definir as atividades e responsabilidades.
• Estar alinhado com o cumprimento dos padrões de qualidade.
• Definir as medidas em vigor para mitigar quaisquer impactos adversos no meio ambiente.
• Garantir condições de saúde e segurança.
• Estar disponível e ser utilizado durante as atividades de treinamento.
A operadora deve pelo menos:
• Implementar controles operacionais e avaliá-los continuamente para verificar sua eficácia.

• Revisar os controles operacionais periodicamente para avaliar a adequação e eficácia contínuas e as mudanças necessárias que devem ser
implementadas.
• Avaliar novas mudanças nas operações antes de sua implementação, em relação aos perigos e riscos associados, e considerar todas as
necessidades de medidas preventivas como necessidades de treinamento.
• Estabelecer e implementar controles operacionais conforme necessário para eliminar, reduzir e controlar os riscos para todas as áreas operacionais e
atividades no local de trabalho realizadas por trabalhadores, contratados, outras pessoas externas, com a inclusão de dispositivos físicos, como
controles de acesso, instruções, alarmes, sinalização etc.
A operadora deve atualizar periodicamente o SOP e ter a cópia mais recente disponível no local.
Os SOPs devem ser revisados e aprovados pela gerência.
Os SOPs devem ser comunicados aos funcionários e/ou trabalhadores relevantes para implementação. A operadora deve manter registro dessas comunicações.
A implementação dos SOPs deve considerar:
• Um mecanismo de comunicação para incluir todo o pessoal e trabalhadores, garantindo dessa forma seu entendimento da informação.
• O gerente ou líder de cada departamento, que deve comunicar as informações à sua equipe.
• Em cada área de operação, os registros dos treinamentos realizados, que devem ser mantidos.

Voltar para o indicador

1.3.2. Planos de gestão são desenvolvidos e implementados
Orientação de implementação:
A operadora possui um plano de gestão implementado, com base na Avaliação de Riscos e Impactos (vide indicador 1.2.2), considerando todas as atividades
incluídas nos SOPs e o mapeamento das partes interessadas.
No caso de riscos ambientais e sociais, o plano deve estar alinhado com os resultados da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (indicador 1.2.2).

Os seguintes planos de gestão também devem ser considerados (lista não exaustiva):
• Um plano integrado para pragas e doenças
• Um plano de gestão de agroquímicos
• Planos de manejo agronômico
• Um plano de saúde e segurança
• Um plano de gestão dos Altos Valores de Conservação
• Plano de gestão de resíduos
• Plano de gerenciamento de partes interessadas
• Todos os planos de gestão devem considerar um mecanismo de melhoria contínua que é atualizado de acordo com o progresso da mitigação ou
eliminação de riscos.
A operadora deve ser capaz de demonstrar que os planos de gestão foram desenvolvidos em um ambiente de diálogo social com os trabalhadores e seus
representantes. O principal objetivo do diálogo social é a construção de consensos e a participação democrática, envolvendo os trabalhadores na busca de soluções
corretas. Ele resolve questões econômicas e sociais, incentiva a boa governança, promove a paz e estabilidade social e industrial, além de estimular o progresso
econômico.
As evidências podem incluir, porém não estão limitadas a:
• Cópias de convites para reuniões
• Registros de atas de reuniões
• Cópias assinadas do plano de gestão pelos representantes dos trabalhadores
• Listas de presenças

Voltar para o indicador

1.3.3 Sistemas em vigor para demonstrar conformidade com as leis, convenções internacionais, compromissos, direitos e outros requisitos aplicáveis
Orientação de implementação:
A operadora deve ter funcionários encarregados de gerenciar e documentar um sistema ou matriz que identifica, atualiza, rastreia e verifica a conformidade com as
leis, regras e processos aplicáveis para suas operações, incluindo a usina e atividades agrícolas. O pessoal responsável deve estar ciente da importância de
garantir, promover e facilitar o cumprimento. Isso pode ser conquistado:

o
o
o

Implementando políticas de conformidade.
Educando os funcionários sobre essas políticas.
Identificando problemas que podem se transformar em potenciais violações, e garantindo que haja procedimentos em vigor para resolver os
problemas.

A operadora deve ter implementado um programa de conformidade, que demonstra o seguinte:
o A integração dos tópicos de Saúde e Segurança, responsabilidades ambientais e sociais, direito do trabalho, contabilidade financeira, direito fiscal e
outros tópicos relevantes.
o Triagem e avaliação de funcionários, fornecedores e outros agentes.
o Comunicação, educação e treinamento em questões de compliance.
o Sistemas de monitoramento, auditoria e reporte internos.
o Processo para realização de investigações e medidas corretivas.
As leis aplicáveis incluem, mas não se limitam, às seguintes áreas:
• Resíduos, poluição e proteção ambiental
• Conservação da natureza e ecossistemas naturais
• Qualidade da água, extração e descarte
• Energia e Emissão de GEE
• Condições de trabalho, incluindo saúde e segurança de ocupações e condições de vida dos funcionários, que residem na unidade de operação
• Licenças operacionais
• Benefícios / obrigações sociais
• Direitos humanos e direitos tradicionais da comunidade
• Título de terra e água e seus direitos de uso
• Proteção do solo
• Manejo agroquímico
• Práticas agrícolas
• Transporte
A operadora também deve monitorar o cumprimento das Convenções Fundamentais da OIT e de quaisquer outras convenções da OIT ratificadas pelo país de
operação.
Observe que, em alguns casos, o Padrão pode ter requisitos adicionais às leis nacionais e, nesses casos, o Padrão deve prevalecer. Se houver conflito entre o
Padrão Bonsucro e a lei nacional, sempre que possível as operadoras devem buscar maneiras de honrar os princípios dos Padrões de Produção Bonsucro; Onde o

contexto doméstico impossibilitar o pleno cumprimento dessa responsabilidade, espera-se que as operadoras respeitem a parcela máxima possível dos princípios
do Padrão de Produção Bonsucro dentro das circunstâncias e sejam capazes de demonstrar seus esforços nesse sentido.
A operadora deve realizar um processo de due diligence periódico para terceiros contratados, agências de recrutamento, prestadores de serviços e empreiteiros
para garantir a sua conformidade com o padrão, processos, políticas, legislação e direitos.
Todos os sistemas de documentos jurídicos devem incluir um mecanismo de melhoria contínua, que detalha quando ocorrem mudanças no regulamento ou na lei,
acompanhando suas emendas.
Em termos de direitos à terra, a operadora deve demonstrar seus direitos de uso da terra dentro da unidade de certificação. Em relação aos títulos de propriedade e
uso de recursos naturais, a operadora deve ser capaz de mostrar as licenças relevantes que permitem a extração de águas superficiais ou subterrâneas. Nesse
caso, a operadora deve manter registros dos volumes de água extraídos.
Em caso de arrendamento de terras, a operadora deve garantir que possui a documentação relevante que permite o arrendamento da terra, como documentos
legais (por exemplo, contratos de arrendamento) concedidos ou assinados pelas autoridades governamentais competentes do país.

Voltar para o indicador

1.3.4 O uso da terra e dos recursos não diminui os direitos de outros usuários sem seu Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC)
Orientação de implementação:
Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) é um “direito humano coletivo dos Povos Indígenas e Comunidades Locais (IP/LC) com vistas a dar ou negar seu
consentimento antes do início de qualquer atividade que possa afetar seus direitos, terras, recursos, territórios, meios de subsistência e segurança
alimentar”. (Accountability Framework, 201912)
•
•
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Livre: O consentimento é dado pelo PI/CL afetado voluntariamente, sem coerção, coação ou intimidação.
Prévio: O consentimento é dado antes que a atividade especificada seja autorizada ou iniciada.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/OG_FPIC-Mar2020.pdf

•
•

Informado: O consentimento é dado após o PI/CL ter recebido as informações relevantes, oportunas e culturalmente apropriadas, que são necessárias
para tomar uma decisão plenamente informada.
Consentimento: O PI/CL toma uma decisão coletiva para conceder ou recusar a aprovação da atividade especificada.

No geral, o FPIC é um:
• Processo: série de trocas de informações, consulta, deliberação interna e etapas de negociação.
• Resultado: um registro que especifica o que foi ou não acordado.
O FPIC é necessário antes da realização de qualquer atividade que possa afetar ou interferir nos direitos, terras, recursos, territórios, meios de subsistência ou
segurança alimentar de Povos Indígenas e Comunidades Locais (PI/LC), e a operadora deve seguir o processo de FPIC especificamente nos seguintes casos:
• Antes de quaisquer desenvolvimentos ou operações em terras até então não desenvolvidas ou não cultivadas: O FPIC é necessário antes do início
ou expansão de atividades que possam interferir nos direitos de terras, recursos, territórios, meios de subsistência ou segurança alimentar de PI/LC,
incluindo:
o Aquisição de participação patrimonial em terras ou recursos naturais.
o Novas operações de produção, processamento ou colheita.
o Expansão significativa de qualquer um dos itens acima.
o Emissão ou adoção de quaisquer aprovações de projetos ou medidas legislativas ou administrativas que permitam qualquer um dos itens acima,
como alocar ou designar terras ou recursos naturais para tais fins ou conceder alvarás, licenças ou aprovações.
•

Conflito de terra em curso: Onde houver conflito de terras entre a operadora e um PI/CL (conforme identificado no mapeamento das partes interessadas
realizado de acordo com o indicador 1.2.1), a operadora deve interromper quaisquer esforços para adquirir ou obter o controle de terras, recursos ou
territórios relacionados ao conflito até que sejam tratados por meio de um processo FPIC.

A operadora deve ser capaz de demonstrar que possui direitos legítimos de uso das terras onde a unidade de certificação está localizada.
A operadora deve ser capaz de fornecer evidências de que o Consentimento Livre, Prévio e Informado está sendo concedido por todos os Povos Indígenas e/ou
Comunidades Locais afetados pelo estabelecimento de plantações dentro da unidade de certificação e suas operações conjugadas.
O FPIC e o mecanismo de reclamação associado em vigor devem ser implementados de acordo com as normas de conduta, os mecanismos de comunicação
disponíveis e devem estar disponíveis no(s) idioma(s) falado(s) pelas comunidades.
Ao conduzir um processo de FPIC, a operadora deve considerar as seguintes etapas (o número de fases e a ordem não são fixas e devem ser adaptadas para cada
caso):
• Uma análise participativa dos riscos e efeitos das operações sobre os direitos das comunidades na área de influência da usina e/ou unidade de
certificação.

• Identificação de titulares de direitos, tomadores de decisão e representantes, incluindo minorias, grupos vulneráveis e de gênero.
• Realização de mapeamento participativo de direitos sobre terras e recursos na unidade de certificação e áreas adjacentes, incluindo todos os direitos
legais e consuetudinários, bem como quaisquer conflitos ou disputas existentes e históricos sobre esses direitos.
• Consultas e negociações com as comunidades afetadas, onde são informados das atividades e riscos e são capazes de tomar decisões plenamente
informadas. Isso deve incluir a participação de todas as partes, como minorias, grupos vulneráveis e de gênero.. Essas reuniões também devem ser
realizadas em horários e locais acordados com as comunidades.
• A formalização de decisões, termos e acordos resultantes das consultas e negociações.
• Desenvolvimento e implementação de um plano de ação de atividades acordadas, cujo consentimento foi concedido (por exemplo, o fornecimento de
empregos para membros da comunidade).
• Monitoramento participativo e verificação da implementação dos acordos.
• Criação e implementação de um mecanismo de reclamação para identificar e abordar quaisquer preocupações e questões levantadas.

A operadora deve manter registros evidenciando que:
• O processo de FPIC foi conduzido antes de qualquer aquisição e/ou incorporação do terreno onde a unidade de certificação está localizada.
• Todas as comunidades afetadas participaram de um processo de FPIC por meio de representantes escolhidos por elas. Isso inclui todos os grupos
vulneráveis, minoritários e de gênero.
• As comunidades foram informadas e estão cientes de seu direito de recusar o consentimento em qualquer momento e o processo de FPIC respeitou
suas normas, costumes e valores, incluindo seus processos de tomada de decisão.
• As comunidades foram plenamente informadas, em formas e línguas que lhes são compreensíveis, sobre todas as informações relevantes relativas
ao desenvolvimento da unidade de certificação.
• Os direitos humanos fundamentais das comunidades foram respeitados e salvaguardados, e em nenhum momento as comunidades se sentiram
coagidas ou manipuladas.
Os documentos finais do acordo entre a empresa e as comunidades afetadas devem ser assinados por todas as partes e especificar o que foi acordado e/ou não
acordado, bem como detalhar os termos e condições sob os quais o consentimento foi dado. Isso inclui a natureza das atividades acordadas, as condições impostas
à sua implementação, planos de monitoramento e avaliação, mecanismos para receber e tratar quaisquer reclamações ou questões, sanções por violações de
acordos e disposições para verificação independente, entre outros.
Para mais informações: Estrutura de responsabilidade - Orientação operacional sobre consentimento livre, prévio e informado (2019) https://accountabilityframework.org/wp-content/uploads/2020/03/OG_FPIC-Mar2020.pdf

Voltar para o indicador

1.3.5 - O pagamento das entregas de cana-de-açúcar é feito de acordo com o contrato pactuado

1.3.6-Os contratos de fornecimento de cana-de-açúcar contêm requisitos de sustentabilidade
Orientação de implementação:
A operadora deve garantir a existência de acordos contratuais com as partes envolvidas no fornecimento de cana-de-açúcar. Acordos contratuais devem ser
celebrados com os produtores, transportadores, trabalhadores de campo, fornecedores de insumos, empreiteiros de mão de obra, agências e outros, bem como
entre essas partes.
Os acordos contratuais devem considerar os direitos das partes, leis e regulamentos, acordos, pagamento, termos, benefícios, responsabilidades sociais e
ambientais e qualquer regulamentação nacional adicional. Deve incluir também as políticas de compliance mencionadas no indicador 1.3.3.
Os acordos contratuais com os trabalhadores e trabalhadoras devem incluir benefícios e obrigações do contratante e do contratado e devem esclarecer a
necessidade de fornecimento de água, EPI, serviços de saneamento e outros a todos os trabalhadores (para mais informações, consulte o item 2.2.1).
Os acordos contratuais com fornecedores ou subcontratados devem incluir os direitos humanos, as regulamentações sociais e ambientais com as quais a operadora
está comprometida, a fim de garantir o cumprimento desses fatores.
A operadora deve nomear um departamento encarregado de revisar os acordos contratuais e acompanhar qualquer conflito legal ou reclamação que possa surgir
após a assinatura dos contratos.
A operadora deve implementar um processo de due diligence periodicamente para validar e confirmar se os acordos contratuais entre as partes são executados
sem qualquer conflito de interesses, violação à conduta ética, assédio, abuso à lei, suborno e/ou corrupção.
Para colher mais referências sobre o conflito de interesses, suborno e/ou corrupção, a operadora deve ter uma política que descreva as diretrizes e processos sobre
o assunto (ver indicador 1.1.1 para mais informações)

Voltar para o indicador

Critério 1.4 - Sistemas de Monitoramento e Avaliação (M&A) e de Reclamações estão implementados
1.4.1 Mecanismos de monitoramento estão em vigor para garantir que as ações corretivas sejam implementadas e que a revisão seja conduzida pela
direção
Orientação de implementação:
A operadora necessita de uma abordagem sistemática para medir e monitorar o desempenho e a gestão da sustentabilidade.
A operadora deve realizar avaliações sobre o cumprimento de seus planos, objetivos e metas, e verificar sua conformidade com os requisitos legais aplicáveis, bem
como com outros requisitos.
• a eficácia dos controles operacionais,
• a atuação da gestão da sustentabilidade e outros processos como disponibilização de recursos, competências, engajamento de partes interessadas,
especialmente a consulta e participação dos trabalhadores, entre outros.
A operadora também deve avaliar a necessidade de introduzir novos controles.
A operadora deve planejar o que deve ser medido, assim como onde e quando a medição ocorrerá, os métodos de medição a serem usados e as competências
necessárias para realizá-las.
A operadora deve analisar os resultados da medição para identificar as áreas que requerem melhorias.
O procedimento para o processo de auditoria interna anual deve ser documentado.
Quaisquer não conformidades encontradas como parte da auditoria interna que resultem em ações corretivas diretas a serem tomadas para resolvê-las, incluindo
datas e descrições das ações, devem ser documentadas .
Os resultados das auditorias internas e todas as ações tomadas para corrigir não conformidades devem ser submetidos à análise crítica da administração pelo
menos uma vez por ano. Caso os planos e sistemas de gestão mostrarem inadequação, revisões / ajustes devem ser feitos, se necessário.

A auditoria interna deve ser realizada pela operadora em toda a unidade de certificação e progressivamente em toda a área fornecedora de cana, considerando os
seguintes fatores:
• A auditoria é realizada por pessoal qualificado: a empresa pode optar por usar um auditor terceirizado para este fim, pelo menos até que sua própria equipe
tenha conquistado as qualificações necessárias (consulte o Protocolo de Certificação Bonsucro seção XX para requisitos de qualificação de auditor como
uma recomendação para equipes internas atuantes no processo de auditoria interna).
• Todas as evidências documentadas para cada critério devem estar em vigor (se aplicável).
• A operadora treinou todo o seu pessoal de acordo com o padrão e treinou funcionários especificamente para as áreas que requerem domínio técnico.
• Os resultados da auditoria são relatados às partes interessadas relevantes, as não conformidades estão sujeitas à análise crítica da administração e os
registros do progresso para corrigí-las são documentados.
• Em consequência das não conformidades, existe um plano para abordá-las, mencionando o prazo para a sua resolução, a pessoa ou área responsável e as
principais ações a serem tomadas.
• A verificação ocorrerá de acordo com o cronograma para garantir que todas as não conformidades tenham sido resolvidas.
• Existe também um plano de melhoria contínua para todas as lacunas identificadas e isso implica em ações futuras a serem tomadas para evitar que se
repitam. O plano deve incluir prazos e responsabilidades de implementação.

Voltar para o indicador
1.4.2 Reivindicações de terras e água que são legitimamente contestadas por outros usuários
Orientação de implementação:
Existem vários meios pelos quais protocolos legais, extrajudiciais, comunitários e outros socialmente apropriados podem demonstrar que a solução da disputa foi
alcançada. Um mecanismo de reclamação judicial ou não judicial reconhecido pode ser um tribunal nacional ou internacional, um mecanismo internacional de
reclamação, como o Ponto de Contato Nacional da OCDE, ou um mecanismo organizado por investidores ou MSIs, incluindo os mecanismos de reclamação de
credores internacionais (EG IFC CAO).
Quando as decisões judiciais beneficiam a operadora em detrimento das comunidades tradicionais, a operadora deve estabelecer processos de engajamento com
as populações deslocadas, implementar um plano de gestão do impacto nos meios de subsistência, rastrear os resultados dos meios de subsistência e mitigar e/ou
reverter todos os impactos adversos do deslocamento.
A operadora deve garantir que qualquer processo legal realizado não viole nenhum direito humano e/ou condições de vida dos reclamantes. As operadoras também
devem fazer uso de um mecanismo de comunicação impressa que apresente os direitos do reclamante e do requerido e garanta que ambas as partes
compreendam os seus direitos e o processo.

Antes de iniciar um processo judicial, a operadora deve garantir que haja uma comunicação verbal garantindo a posição da outra parte, a situação e os principais
passos a serem dados no processo, a operadora também deve usar medidas extrajudiciais para chegar a um acordo.
A operadora deve identificar quaisquer conflitos relacionados à terra e ao uso e produção de água que afetem as comunidades, área de influência ou outras partes
interessadas relevantes. Isso deve ser seguido por um plano de monitoramento e manutenção de registros do mecanismo de reclamações e reivindicações.
A operadora deve ter em mãos os documentos que comprovam a legalidade do uso da água. No caso de haver uma disputa relacionada ao uso da água, a
operadora deve ter alcançado uma solução ou acordo para a situação antes que um mecanismo judicial seja instaurado.
A operadora deve operar legalmente com as licenças e permissões empresariais corretas.
A operadora deve ter sistemas para garantir que está em conformidade com todos os direitos de terra relevantes.
Caso o deslocamento seja necessário, a operadora deve certificar-se de que uma avaliação dos meios de subsistência seja realizada antes de qualquer resolução
final de conflito e realocação. Esta avaliação deve ser realizada por um especialista e deve conter a situação socioeconômica, a educação, as condições de vida, as
principais atividades econômicas e outras informações relevantes que possam fornecer à operadora as principais informações para endereçar o mecanismo de
compensação e remediação junto à comunidade afetada.
A operadora deve revisar o acordo 169 da OIT, que trata de questões de povos indígenas e grupos tribais 13 .
Veja também o indicador 1.3.4 em FPIC e P4 para avaliações de terra e água, para ajudar a prevenir conflitos futuros em primeiro lugar.

Voltar para o indicador
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Organização Internacional do Trabalho (OIT), Convenção de Povos Indígenas e Tribais, C169, 1989, disponível em:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

1.4.3 O mecanismo de reclamação para comunidades está em vigor
Orientação de implementação:
A operadora deve ter um mecanismo de reclamação em vigor que descreva seu funcionamento, explicando claramente o processo de reclamação, preocupações e
resolução de problemas, os direitos dos reclamantes, uma política de conformidade com os direitos humanos, aspectos sociais e ambientais, e outros detalhes
relevantes que torne a ferramenta operável.
A operadora deve implementar medidas de melhoria contínua para adaptar e aprimorar a eficiência do mecanismo de reclamação, com base em aprendizados e
experiências anteriores.
A operadora deve ter pessoal encarregado de garantir que qualquer reclamação ou conflito seja tratado de forma adequada. O referido pessoal também deve
receber treinamento sobre as políticas de conformidade, o processo de FPIC e todos os tópicos relevantes relacionados ao seu escopo de trabalho.
Um registro de reclamações deve ser publicado anualmente, resumindo todas as reclamações tratadas pela operação (com anonimato dos reclamantes e réus,
conforme apropriado), identificando estratégias para expandir o acesso / adesão ao mecanismo de reclamação e descrevendo as intervenções planejadas para
abordar sistematicamente as possíveis causas-raiz de reclamações existentes.
A operadora deve ter um mecanismo de política em vigor vinculado à política de conformidade para respeitar os direitos humanos, para garantir que não haverá
represálias ou intimidações sobre qualquer situação, reclamação e/ou problema levantado.
Os funcionários responsáveis devem ter um plano para fazer o acompanhamento das reclamações. Isso deve ser atualizado regularmente com:
o O status do progresso.
o Documentos.
o Prazo (por exemplo, deve definir claramente o tempo de espera por uma resposta; um período padrão é entre 15 a 30 dias).
o Desfechos da resolução.
Juntamente com os fatores mencionados acima, um mecanismo de comunicação e um plano de engajamento devem ser integrados para estabelecer a conexão
entre a operadora e as comunidades ou terceiros externos. Eles devem estar disponíveis no(s) idioma(s) apropriado(s), respeitando os costumes dos grupos locais
e devem incluir as necessidades dos grupos indígenas ou vulneráveis.
Em conjunto com o mapeamento das partes interessadas mencionadas no indicador 1.2.1, as partes interessadas que precisam se comunicar e se engajar como
parte do mecanismo de reclamação devem ser identificadas.
Os documentos que verificam as evidências de progresso podem ser acordos ou compromissos iniciais entre a operadora e a parte interessada, aqueles fornecidos
pela parte interessada ou qualquer outro que forneça mais detalhes para ajudar a entender a causa-raiz do problema.

A operadora deve manter registros de todos os documentos relevantes que forneçam evidências ou backup da reclamação ou conflito. Os documentos devem ser
arquivados por um determinado período para registrar o histórico da situação.
O mecanismo de reclamação não deve substituir nenhuma forma judicial ou extrajudicial de recurso, mas sim ser considerado uma ferramenta de resolução
imediata de problemas tanto para as empresas como para as comunidades.
No caso da operadora e o reclamante decidirem agravar a situação usando um mecanismo judicial para resolver o problema, a operadora deve garantir que o
reclamante conhece e compreende as implicações de uma abordagem judicial através de um método de comunicação escrita. Além disso, antes de iniciar qualquer
processo judicial, ambas as partes devem estar cientes de quaisquer leis locais e nacionais relevantes e aplicáveis, o prazo de resposta e o nível de envolvimento
esperado no processo.
Como resultado da avaliação de risco e impacto, caso a operadora tenha identificado riscos relacionados à aquisição de terras, uso da terra e/ou uso de recursos
naturais comuns que podem afetar direitos consuetudinários, direitos de terra e/ou gerar outros impactos relevantes que significam um risco na relação entre a
empresa e as comunidades locais, a operadora deve incluir e ampliar os riscos durante a implementação da avaliação de FPIC, fornecendo evidências de ter
consultado as principais partes interessadas, indígenas e/ou grupos vulneráveis, a fim de alcançar um consenso ou um acordo entre as partes (ver indicador 1.3.4).
As reclamações, preocupações e problemas resultantes das consultas de FPIC devem ser atendidos de acordo com as diretrizes do mecanismo de reclamação.

Voltar para o indicador

PRINCÍPIO 2 – Respeitar os direitos trabalhistas e os padrões de segurança e saúde ocupacional
CRITÉRIO 2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das operações
2.1.1. Os principais perigos e riscos para a saúde e segurança são identificados, documentados, avaliados, comunicados aos trabalhadores, bem como
mitigados
Orientação de implementação:
A triagem ocupacional deve cobrir os riscos associados ao início do trabalho (por exemplo, riscos associados à aclimatação inadequada), duração do trabalho (por
exemplo, fadiga, exposição a produtos químicos, ergonomia, riscos de lesões para trabalhadores no transporte de / para locais de trabalho, riscos associados ao
plantio manual de sementes e colheita da cana-de-açúcar, riscos ligados à direção de equipamentos pesados e à instalação de material de irrigação) e insegurança
no trabalho (por exemplo, contratação para uma tarefa e transferência para outras sem triagem adequada, treinamento ou regimes de descanso modificados). 14O
operador também deve avaliar os riscos associados a períodos de trabalho prolongados.

A triagem de saúde ambiental deve cobrir todas as condições climáticas relevantes que afetam o bem-estar do trabalhador, incluindo calor e umidade, qualidade do
ar e da água, bem como riscos como doença de altitude, prevalência de malária, infecções emergentes (por exemplo, SARS-COV-2), picadas de insetos e cobras.
Sempre que as leis e regulamentos forem suficientemente protetores, as operadoras devem cumprir a lei e disponibilizar relatórios de avaliação e monitoramento e
dados relevantes (ver, por exemplo, o programa do Brasil para prevenção de riscos ambientais, sigla em português PPRA). Quando os regulamentos não conduzem
a análises ambientais auditáveis, as operadoras devem realizar avaliações de acordo com as melhores práticas globais.

Ao avaliar o risco de estresse por calor, as operadoras devem empregar a metodologia do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH em
inglês)15 para períodos de descanso associados aos índices de temperatura de globo úmido (WGBT em inglês) ou seguir o cronograma de descanso fornecido nas
orientações. Alguns elementos a serem considerados:

14

O termo "triagem de saúde ocupacional" é comumente usado no Reino Unido. Nos EUA, o NIOSH / CDC refere-se a "Avaliações de Risco à Saúde no Local de Trabalho"
para incluir a triagem de risco ocupacional.
15
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-106/pdfs/2016-106.pdf

o
o

Um trabalhador que realiza trabalhos pesados em temperaturas de 40° C não deve trabalhar por mais de 20 minutos intercalados com 40 minutos de
descanso.
Um trabalhador que realiza trabalho moderado a 42° C deve atuar com extrema cautela. O risco de lesões por calor é alto nesta situação e o trabalhador
não deve trabalhar mais do que 15 minutos intercalados com 45 minutos de descanso.

Cronograma de descanso do NIOSH16:

Observe que, embora os cortadores de sementes estejam listados como tendo um dia de 8 horas, eles devem interromper a parte fisicamente mais exigente de seu
trabalho (o corte) após 6 horas. As outras 2 horas podem ser utilizadas para trabalho mais leve (agrupar pacotes de sementes, colocá-los em sacos etc). O exame
médico, incluindo o exame médico pré-admissional, não deve ser usado para discriminar e/ou excluir do emprego indivíduos com problemas de saúde, mas, na
verdade, para assegurar que o indivíduo atenda aos requisitos inerentes ao cargo e para identificar doenças crônicas que ameacem seu estado de saúde de longo
prazo sob as condições de trabalho pertinentes. Trabalhadores com doenças crônicas identificadas devem ser aconselhados e encaminhados para intervenção
médica; doenças e lesões relacionadas ao trabalho devem ser detectadas e monitoradas, e as medidas de controle de perigos devem ser atualizadas e monitoradas
quanto à eficácia. O estado de saúde do trabalhador deve ser preservado a fim de permitir que ele permaneça economicamente ativo (prover para si e para sua
família) na medida do possível e realocado para posições alternativas, conforme necessário.

16

https://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2017-127.pdf

Quando os regulamentos não resultarem em relatórios de avaliação detalhados, as operadoras devem avaliar os riscos ocupacionais de acordo com as
recomendações da Convenção 184 da OIT17 .
O exame médico deve incluir o preenchimento de um questionário sobre o histórico médico e ocupacional do trabalhador e deve ser realizado assim que o
trabalhador for contratado. Um médico ou médica deve revisar os questionários e conduzir um exame físico. A cada participante também devem ser oferecidos um
teste de audição (audiograma), teste de respiração (teste de função pulmonar), exame de tuberculose e exames de sangue e urina, de acordo com a função do
trabalhador. Todos os prontuários médicos devem ser revisados por um médico com experiência em medicina ocupacional e mantidos por pelo menos 5 anos.
Os empregadores devem notificar o trabalhador sobre os resultados após o exame de triagem médica. Os resultados não podem ser usados pelo empregador de
nenhuma forma que possa ser discriminatória para o trabalhador. Se houver qualquer achado de caráter urgente em qualquer um dos testes, isso será comunicado
ao trabalhador imediatamente e serão fornecidas recomendações para acompanhamento.
O exame médico pré-contratação (também conhecido como exame pré-admissional) visa alocar e manter os funcionários em um ambiente ocupacional adaptado às
suas capacidades fisiológicas e psicológicas. O objetivo do exame pré-admissional é determinar se um indivíduo está apto para desempenhar seu trabalho sem
risco para si mesmo ou para os outros. Espera-se que o examinador tenha conhecimento detalhado das condições de trabalho e de saúde.

Identificação: A operadora deve ter listas de verificação (checklists) que descrevam os tipos de perigos potenciais a serem considerados. Para registrar a
identificação inicial de perigo, a operadora deve especificar a área de trabalho, e o processo ou equipamento sendo avaliado. Além disso, a lista de verificação deve
incluir pelo menos a Tarefa / Atividade / Perigo(s) do Processo.
Avaliação: Para avaliar o risco decorrente de um perigo, a operadora deve considerar a adequação de quaisquer controles existentes. Esse processo deve ser o
resultado do engajamento do trabalhador. Exemplos de elementos iniciais para processos de avaliação de risco são:
• a proximidade e o escopo de interação perigosa entre as atividades no local de trabalho,
• capacidades humanas,
• comportamento,
• competência,
• treinamento e experiência daqueles que realizam tarefas perigosas,
• dados toxicológicos,
• dados epidemiológicos e outras informações relacionadas à saúde,
• proximidade de outras pessoas, como visitantes ou subcontratados, que podem afetar ou ser afetados pelas atividades de trabalho,
• eficácia dos controles existentes,
17
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•
•
•
•
•
•

a potencial falha de componentes de máquinas e instalações e de dispositivos de segurança,
detalhes de acesso e adequação / condição de procedimentos de emergência / planos de fuga / equipamentos / rotas de fuga / comunicação,
suporte de emergência externo, monitoramento de dados relacionados a incidentes associados às atividades de trabalho,
detalhes de atos inseguros anteriores,
quaisquer requisitos que determinem como a avaliação de risco deve ser realizada ou o que constitui um risco aceitável,
métodos de amostragem para determinar a exposição ou níveis de exposição permitidos.

A operadora deve tomar medidas específicas para jovens aprendizes, mulheres grávidas e lactantes e trabalhadores idosos, quando apropriado. A operadora deve
garantir igualdade de tratamento para os trabalhadores que enfrentam riscos semelhantes.
Os fatores que influenciam o risco são:
o O nível de exposição ao perigo;
o Como os trabalhadores estão expostos (inalação de vapor, contato com a pele);
o O nível de gravidade dos efeitos mediante as condições de exposição.
A operadora deve:
o Projetar e implementar medidas para garantir que os riscos sejam eliminados, evitados ou adequadamente mitigados;
o O plano deve ser documentado, implementado, mantido e revisado quando necessário, mas pelo menos a cada ano (ver também 2.1.2 abaixo).

Para ter um impacto sobre os riscos identificados, a operadora deve considerar as seguintes medidas na ordem de prioridade:
o Eliminação do risco;
o Controle do risco na fonte para impedir a ocorrência do risco;
o Minimização do risco, projetando um ambiente de trabalho seguro e implementando treinamento; e
o Se o risco não puder ser eliminado, implementação de medidas preventivas (fornecimento e uso de equipamentos de proteção individual, acesso aos
primeiros socorros etc).
A operadora deve nomear pessoal específico responsável pelas avaliações de Saúde e Segurança e pelo plano para minimizar os riscos identificados.

Voltar para o indicador

2.1.2 Os riscos de saúde e segurança são gerenciados por meio de planos implementados e aplicados
Orientação de implementação:
A operadora deve implementar um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança que engloba:
o a saúde e segurança na organização e planejamento do trabalho na usina e fazendas dentro da unidade de certificação,
o o processo de planejamento para prevenção de acidentes e doenças,
o as responsabilidades de gestão de áreas, e
o as práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar, revisar e manter o plano de segurança e saúde ocupacional.
A operadora deve planejar como agir para lidar com perigos, requisitos legais e outros, situações de emergência em potencial e outros riscos derivados de sua
operação, usando seus processos de sistema de gestão de SSO e, adicionalmente, determinar a eficácia das ações tomadas.
Ao fazer isso, a operadora pode levar em consideração:
• o design e manutenção do sistema de gestão de SSO (Saúde e Segurança Operacional),
• a avaliação dos riscos relacionados ao sistema de gestão de SSO,
• a identificação dos perigos,
• a avaliação de risco, incluindo o processo geral e avaliações específicas relacionadas aos riscos derivados de certas tarefas, como o uso de substâncias
perigosas, ou riscos relacionados a outros tipos de fatores, como riscos ergonômicos ou psicossociais, ou ainda riscos para grupos específicos de
trabalhadores, como funcionários temporários e mulheres grávidas.
Os planos provavelmente incluirão protocolos explícitos para prevenir doenças e lesões ocupacionais, incluindo cronogramas de substituição de EPI e revisões da
funcionalidade dos EPIs (por exemplo, luvas que acidentalmente aumentam o risco de que a mão de um cortador de cana escorregue durante a colheita, resultando
em lesões na perna enquanto previne lesões nas mãos), planos de nutrição e planos de segurança para o transporte. Os planos de prevenção de doenças ligadas
ao meio ambiente podem incluir protocolos explícitos para, por exemplo, controle da malária e horários de descanso dos trabalhadores.
Uma estrutura e disposições de gestão eficazes devem ser implementadas para a execução do plano. Os objetivos e metas de segurança e saúde devem ser
definidos para todos os gerentes e funcionários para eliminar perigos e reduzir riscos.
As questões críticas de segurança e saúde que devem ser cobertas pelo Plano dependerão da avaliação dos riscos à saúde e segurança feita pela usina e
fazendas. No mínimo, o plano deve incluir os seguintes elementos:
o concepção, fornecimento e manutenção de um local de trabalho seguro para todos os funcionários.
o projeto, fornecimento e manutenção de meios seguros de acesso e saída de cada parte do local de trabalho.
o projeto, fornecimento e manutenção de qualquer artigo, planta, equipamento ou maquinário para uso no trabalho de maneira segura, fornecimento de
sistemas de trabalho que são planejados, organizados, executados, mantidos ou revisados, de forma a serem seguros, particularmente para operações
ou serviços de processos de nível crítico de segurança, incluindo estratégias de controle de segurança de transporte.

o realização da identificação contínua de perigos e avaliações de risco, e conformidade com os princípios gerais de prevenção, conforme estabelecido na
legislação nacional ou de acordo com as melhores práticas globais.
o disponibilização e manutenção de instalações para o bem-estar de trabalhadores e EPIs.
o preparação de planos de emergência e formação em primeiros socorros.
o comunicação de acidentes e ocorrências perigosas à autoridades e condução de sua investigação.
o fornecimento e disseminação de informações de segurança e saúde, instrução, treinamento e supervisão, conforme necessário.
o operação de programas de consultoria de segurança e saúde, participação de funcionários e representação de segurança.
o revisão e manutenção do plano de segurança e saúde (ou política, se houver uma política em vigor), a fim de evitar efeitos adversos na segurança e
saúde dos funcionários decorrentes de alterações de processos, procedimentos e condições no local de trabalho.
o nomeação de pessoas responsáveis por manter os sistemas de controle de segurança e saúde em funcionamento e conscientização de suas
responsabilidades.
o estabelecimento de mecanismos de monitoramento, incluindo inspeções e auditorias de segurança e saúde, que devem ser usados pelo empregador
para garantir o cumprimento contínuo dos deveres, responsabilidades e controles legais.
o desenvolvimento de competências internas em segurança e saúde.
o emprego de especialistas externos em segurança e saúde, conforme necessário.
o uso de padrões, códigos de prática, diretrizes ou práticas da indústria.
o cooperação exigida dos funcionários e procedimentos disciplinares em caso de não conformidade.
o para uma implementação eficaz, as usinas e fazendas devem desenvolver as capacidades e os mecanismos de apoio necessários para implementar o
plano, os objetivos e as metas de segurança e saúde. Todos os funcionários devem estar motivados e capacitados para trabalhar com segurança e
proteger sua saúde a longo prazo, não simplesmente para evitar acidentes.
o preferência deve ser dada aos métodos de aplicação de agroquímicos com o menor risco à saúde e segurança.
o as operadoras devem ler, compreender e seguir as instruções do rótulo do produto para uma mistura, aplicação e descarte seguros; uso de pessoal
treinado para operações críticas (por exemplo, mistura, transferências, enchimento de tanques e aplicação).
o exigência de que o EPI correto (por exemplo, luvas, macacão, proteção para os olhos) para cada rota de exposição listada na Ficha de Dados de
Segurança (SDS em inglês) seja usado em todos os momentos durante o manuseio e aplicação de pesticidas.
o obrigatoriedade de que qualquer mistura e enchimento de tanques de pesticidas ocorra em uma área de enchimento designada. Essa área deve ser
alocada longe de cursos de água e drenos.
o se for sobre concreto, a água deve ser coletada em um reservatório coletor separado e descartada como resíduo perigoso.
o garantia de que os derramamentos sejam limpos imediatamente usando kits de contenção de derramamento apropriados; derramamentos não devem
ser eliminados por lavagem cujo resíduo seja descartado em cursos de água ou drenos.
Sempre que possível, os riscos devem ser eliminados por meio da seleção e do projeto de instalações, equipamentos e processos. Se os riscos não puderem ser
eliminados, eles devem ser minimizados pelo uso de controles físicos, sistemas de trabalho seguros e pelo fornecimento de EPI.

A usina e as fazendas devem medir, monitorar e avaliar o desempenho dos planos de segurança e saúde. O desempenho pode ser medido para revelar quando e
onde melhorias são necessárias.
O automonitoramento ativo revela a eficácia com que o plano de segurança e saúde está funcionando. O automonitoramento analisa tanto o hardware (instalações,
fábrica e substâncias) quanto o software (pessoas, procedimentos e sistemas, incluindo comportamento e desempenho individuais). Se os controles falharem, o
monitoramento deve descobrir por que eles falharam, investigando os acidentes, problemas de saúde ou incidentes que poderiam ter causado danos ou perdas.
Os colaboradores devem conhecer o Plano e os responsáveis pela implementação devem receber treinamento.
Deve haver uma pessoa responsável pela implementação e execução do plano.
•

As estratégias de controle de segurança no transporte (veículos seguros, assentos para trabalhadores e armazenamento seguro de equipamentos
agrícolas) devem ser feitas em consonância com a publicação da OIT para Segurança e Saúde na Agricultura, Seção 15.3 18 .

•

Na avaliação do risco de estresse por calor, as operadoras devem aderir ao cronograma de descanso fornecido na orientação (validado especificamente
para o contexto de produção de cana-de-açúcar), empregar a metodologia NOISH para períodos de descanso associados ao WGBT (temperatura de bulbo
úmido) e/ou índice de calor, ou cumprir a legislação nacional que seja suficientemente prescritiva.

•

Os riscos de fadiga devem ser gerenciados em reconhecimento dos riscos multifacetados à saúde inerentes à fadiga (consulte:
https://www.cdc.gov/niosh/topics/workschedules/2019abstracts/AgForestryFish2.html). Referências básicas para risco de fadiga estão disponíveis (consulte:
https://nasdonline.org/872/d000705/sleep-deprivation-causes-and-consequences.html)

•

Riscos médicos e ocupacionais devem ser gerenciados de acordo com a Convenção 184 da OIT
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184

Voltar para o indicador

18

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normative instrument/wcms_161135.pdf

2.1.3 As salvaguardas do direito à água e saneamento estão concebidas, implementadas e aplicadas
Orientação de implementação:
O saneamento no local de trabalho refere-se ao acesso à água para lavagem das mãos, resfriamento da pele, bem como acesso a banheiros.
A operadora deve fornecer água fria (mais fria do que o ar ambiente), água potável segura e saneamento para todos os trabalhadores nas proximidades de suas
estações de trabalho, levando em consideração o meio de transporte disponível para eles.
O consumo de água recomendado dependerá da exposição ao calor e da carga de trabalho. Isso pode ser complementado com uma solução de bebida eletrolítica.
A qualidade da água (tanto nos campos quanto nas usinas, sendo que alojamentos são tratados separadamente) deve ser testada regularmente e atender às
normas da OMS para padrões químicos e microbianos/patogênicos. A vigilância rotineira inclui monitoramento contínuo de doenças notificáveis, detecção de surto,
análise de tendência de longo prazo, análise geográfica [mineralização da água] e demográfica [poluição humana] e reporte às autoridades hídricas19 .

Água potável suficiente, segura, aceitável e fisicamente acessível deve ser fornecida a todos os funcionários no local de trabalho.
O acesso à água deve estar localizado a uma distância conveniente para os funcionários e disponível o tempo todo para atender a todas as necessidades de
consumo de água potável, saneamento e higiene.
A água deve ser gratuita para uso dos funcionários no local de trabalho.
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•

Localização, limpeza, recarga e desinfecção de estações de água potável: Todos os bebedouros, refrigeradores de água ou outros recipientes / fontes de
armazenamento devem ser posicionados em áreas limpas apropriadas que são higienizadas, recarregadas e desinfetadas regularmente para garantir que
todos os riscos de contaminação e infecção sejam evitados. A água potável deve ser retirada do recipiente / fonte de armazenamento de forma que as
mãos, copos ou outros objetos não possam contaminar a água. As estações de água potável devem ser desinfetadas regularmente e com maior frequência
se forem muito usadas.

•

Teste de água potável: Água potável e instalações de água potável devem ser examinadas regularmente por pessoal devidamente treinado e qualificado
para garantir que apenas água potável segura seja consumida pelos usuários. Amostras de água potável devem ser coletadas regularmente, conforme

Diretrizes da OMS para a Qualidade da Água Potável - Quarta Edição (2011)

necessário, ou imediatamente após mudanças nas condições ambientais, surto de doenças transmitidas pela água ou aumento na incidência de doenças
transmitidas pela água.
A operadora deve garantir que as fontes de água potável sejam protegidas de derramamento de produtos químicos / microbiológicos.
Os responsáveis pelo treinamento da equipe devem ser bem versados nos padrões locais de qualidade da água, bem como nas Diretrizes da OMS para a
Qualidade da Água Potável - Quarta Edição20, com experiência e habilidades em observação, amostragem e análise da qualidade da água.
•

Instalações de banheiro / mictório: Um número apropriado de banheiros e mictórios construídos corretamente devem ser fornecidos a uma taxa de dois
assentos sanitários e dois mictórios para quarenta e cinco trabalhadores do sexo masculino e três assentos sanitários para cinquenta trabalhadoras do sexo
feminino. Estes devem incluir compartimentos adequados para fornecer separação de gênero, portas com fechadura para garantir a segurança pessoal e
privacidade, iluminação adequada com um nível de iluminação nominal de 200 lumens por metro quadrado (lux), proteção contra intempéries e exclusão de
insetos e vermes nas usinas e alojamentos.

A água potável fornecida deve estar em conformidade com os parâmetros microbiológicos, físicos e químicos e outras características estabelecidas na legislação
aplicável do país ou, na sua ausência, em conformidade com a diretriz que contém os seguintes parâmetros críticos definidos pela Organização Mundial de Saúde:
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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

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

Sódio

20 mg/L

Sulfatos

250 mg/L

Turbidez

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

Sólidos totais dissolvidos (TDS)

300 mg/L, a menos que a legislação
nacional estabeleça um limite legal
diferente

Uma pessoa deve ser nomeada como responsável pelas salvaguardas da Água, Saneamento e Higiene (sigla WASH em inglês).
A operadora deve determinar o estado atual de acesso a WASH (provisões dentro da operação da usina e das fazendas).
A operadora deve determinar o nível atual de disposições de WASH em instalações específicas, como a plantação de cana-de-açúcar, onde pode haver lacunas de
conformidade, fornecendo uma visão sobre as áreas que devem ser tratadas imediatamente. Para priorizar as lacunas, pode ser útil usar as seguintes dimensões:
o Gravidade dos riscos associados à inação; e
o Facilidade em atender às necessidades de melhoria.
Após as lacunas terem sido priorizadas, as usinas e fazendas devem desenvolver um plano de ação que aborde as lacunas e a conformidade com as leis e
regulamentos locais e nacionais relacionados às práticas de WASH.
As usinas e fazendas são incentivadas a ir além da simples conformidade, desenvolvendo práticas internas que podem ser consideradas soluções de ponta.
A auditoria interna, anual ou com uma frequência determinada por avaliação de risco realizada anteriormente, é recomendada para garantir o cumprimento e
eficácia das ações executadas dentro do plano.
Sanitários e mictórios devem ser projetados e construídos para garantir a remoção segura de urina e excrementos, com coleta e descarte de forma que não crie
perigo para a saúde ou o meio ambiente.

Os banheiros devem ser projetados levando em consideração os requisitos dos costumes locais, tradições religiosas e sociais, bem como necessidades específicas
de gênero. Isso requer, a propósito, provisões adequadas para a lavagem e limpeza, assentos de pedestal e latrinas e, se necessário, uma combinação de
instalações. As instalações devem ser equipadas com água potável ou não potável em um padrão aceitável para a higienização das mãos.
Todos os banheiros devem conter lavatórios com sabão e água potável ou não potável em um padrão aceitável para a lavagem das mãos. Se for usada água não
potável para a lavagem, isso deve ser claramente comunicado no local de uso.
Chuveiros e instalações de banho: Quando a natureza do trabalho exigir o banho antes de deixar o local de trabalho (por exemplo, trabalhos que envolvam perigos
de contaminação ou locais empoeirados, sujos, quentes ou extenuantes), todos os chuveiros e instalações de banho devem ser equipados adequadamente. Deve
ser fornecido uma instalação de chuveiro para cada dez funcionários de cada gênero, ou uma fração numérica deles, que tenham que tomar banho no mesmo turno.
Sabonete corporal ou outros agentes de higiene apropriados devem ser fornecidos de forma conveniente para os chuveiros.
Processos regulares de treinamento e conscientização devem ser implementados para todos os funcionários. Ênfase especial deve ser dada aos funcionários ou
outros prestadores envolvidos na preparação de alimentos e aqueles expostos a riscos de saúde específicos, como profissionais de limpeza e trabalhadores móveis.
O EPI apropriado deve ser fornecido a todos os envolvidos na limpeza e manutenção dos banheiros, chuveiros e instalações associadas. Esses indivíduos devem
usar EPI, como luvas e sapatos com sola de borracha antiderrapante, em todos os momentos ao limpar mictórios, vasos sanitários, chuveiros, pias, espelhos e
outras instalações associadas.
A operadora deve implantar um sistema de gestão de água para reduzir o risco de doenças ligadas à água, tomando ações como revisar os procedimentos para
ausência por doença e o que fazer em caso de surto de uma doença transmissível no local de trabalho, incluindo acompanhamento com o fornecedor de água para
verificar como a qualidade da água no sistema de água é monitorada.

Voltar para o indicador

2.1.4. Equipamentos de proteção individual adequados e gratuitos são fornecidos e usados por todos os trabalhadores
Orientação de implementação:
O uso e o treinamento de EPI com base no tipo de atividade são identificados na avaliação de risco (Indicador 2.1.1)
A operadora deve garantir que:
• A responsabilidade clara do fornecimento de EPI foi definida, com a obrigação final de que o EPI exigido, aprovado e apropriado seja fornecido
gratuitamente para os trabalhadores:
o Se os trabalhadores trouxerem seus próprios EPIs, a operadora só deve permitir seu uso se forem considerados adequados.
o os trabalhadores só devem usar o EPI nas instalações se houver um desgaste razoável.
o As empresas devem fornecer reposição de EPIs danificados ou desgastados quando necessário, também gratuitamente para os trabalhadores.
Espera-se que os trabalhadores sinalizem isso com tempo suficiente e as empresas devem verificar regularmente o estado do EPI dos
trabalhadores.
•

O EPI é apropriado para fornecer proteção eficaz contra o perigo que deve proteger e é adequado ao ambiente de trabalho (por exemplo, se o trabalho for
realizado em condições de calor), e adequado em termos de conforto dos trabalhadores, tamanho do equipamento (por exemplo, plugues de ouvido, óculos
de proteção, sapatos de segurança, luvas, máscaras, proteção de pernas, etc).

•

O EPI está disponível (por exemplo através da verificação do estoque do EPI) e está em boas condições.

•

O EPI é devidamente mantido e armazenado quando não está em uso, por exemplo, em um armário limpo e seco. Se for reutilizável, deve ser limpo e
mantido em boas condições.

•

O EPI é efetivamente usado pelos trabalhadores (por exemplo, a operadora deve realizar uma inspeção visual).

•

Uma pessoa responsável foi encarregada pela manutenção e fornecimento do EPI.

•

As operadoras devem manter o EPI de reposição disponível e usar as peças de reposição corretas que correspondem ao original, por exemplo, filtros do
respirador.

•

As instruções do rótulo em relação ao equipamento de proteção para agroquímicos são seguidas.

•

Registros de compra de EPI por fabricante são mantidos.

•

Registros de treinamento em EPI de trabalhadores e no manuseio de perigos específicos (por exemplo, pulverização química) são mantidos.

•

São mantidos registros de monitoramento de uso de EPI.

A operadora considera os seguintes fatores antes de selecionar e instituir o EPI:
o Quem está exposto e a quê está exposto?
o Por quanto tempo ficam expostos?
o Em que nível estão expostos?
A operadora deve escolher produtos que sejam adequados ao risco residual e sejam o padrão exigido.
A operadora deve escolher o equipamento adequado ao usuário - considerar o tamanho, o modelo e o peso do EPI. Se os usuários ajudarem a escolhê-lo, será
mais provável que o usem.
Se mais de um item de EPI for usado ao mesmo tempo, certifique-se de que eles podem ser usados juntos, por exemplo, usar óculos de segurança pode perturbar a
vedação de um respirador, causando vazamentos de ar.
A operadora instrui e treina os funcionários sobre o uso do EPI, por exemplo, treinar as pessoas para remover as luvas sem contaminar a pele. A operadora informa
por que o EPI é necessário, quando usá-lo e quais são suas limitações. Os gerentes e supervisores participam do treinamento, pois eles podem não precisar usar o
equipamento pessoalmente, mas precisam garantir que sua equipe esteja usando-o corretamente.

Voltar para o indicador

2.1.5 Porcentagem de pessoal treinado em saúde e segurança na integração e em cursos de atualização pelo menos uma vez por ano
Orientação de implementação:
A operadora deve manter registros (incluindo material de treinamento, nome dos instrutores, duração do treinamento, lista de presença) relacionados ao treinamento
de:
o novos empregados no início do emprego.
o cada funcionário pelo menos a cada 5 anos.

A operadora deve manter registros dessa lista:
o as datas em que os cursos foram apresentados,
o os nomes dos participantes individuais do curso,
o os nomes dos alunos que concluíram cada curso com sucesso, e
o o número de certificados de treinamento emitidos para cada aluno aprovado.
A operadora deve garantir que todos os novos funcionários recebam instruções básicas de saúde e segurança antes do treinamento formal e antes de iniciar suas
tarefas, como parte do processo de integração.
A operadora deve garantir que:
o Os instrutores são competentes.
o Os instrutores devem ser considerados competentes com base em:
• experiência anterior documentada em sua área de instrução,
• conclusão bem-sucedida de um programa de "treinamento do instrutor" específico para os tópicos que irão ensinar
• avaliação da competência instrucional pelo Diretor de Treinamento.
o Os instrutores devem ser obrigados a manter a competência profissional participando de programas de educação continuada ou de
desenvolvimento profissional ou concluindo com êxito um curso de atualização anual, bem como passando por uma revisão anual.
o

O treinamento é personalizado de acordo com o nível do público (incluindo o idioma), com as tarefas realizadas e os riscos potenciais do local de
trabalho e das atividades realizadas.

▪

o

Por exemplo, os trabalhadores que lidam com agroquímicos devem ser treinados sobre o uso adequado de agroquímicos (seguir as
instruções do rótulo e as instruções internas), aplicação segura, uso de equipamento de proteção pessoal, procedimentos para
armazenamento e descarte e manutenção de registros).
O treinamento inclui treinamento em resposta a emergências.

Os programas de treinamento para funcionários sujeitos aos requisitos do parágrafo devem abordar:
o os elementos do programa de segurança e saúde do empregador que afetam os funcionários.
o o programa de comunicação de perigos;
o o programa de vigilância médica;
o os perigos e os controles de tais perigos que os funcionários precisam saber para seus deveres e funções de trabalho.
Todos os trabalhadores devem fazer um treinamento de atualização anual.
O treinamento prático deve ser enfatizado sempre que possível.
A eficácia do treinamento fornecido deve ser avaliada periodicamente por meio de auditorias internas para verificar se o EPI é usado conforme o treinamento. Caso
o treinamento seja considerado ineficaz, o programa de treinamento deve ser revisado, considerando sessões de treinamento adicionais ou uma abordagem de
treinamento diferente.

Voltar para o indicador

2.1.6 Todos os trabalhadores têm acesso a primeiros socorros e provisão para resposta a emergências
Orientação de implementação:
A operadora deve seguir a legislação nacional em termos de primeiros socorros para resposta a emergências (se houver).
A operadora deve projetar uma provisão de primeiros socorros e resposta à emergências específica para o local de trabalho. Os procedimentos devem estar
disponíveis por escrito.

Os procedimentos devem ser desenvolvidos por meio do envolvimento com organizações sindicais / de trabalhadores, trabalhadores diretos e indiretos, e devem ser
comunicados por escrito a todos os funcionários, incluindo aqueles que não podem ler ou falar o idioma local.
A operadora deve garantir que os trabalhadores sejam treinados para os procedimentos de resposta a emergências e que os cumpram, incluindo o que os
trabalhadores devem fazer se um colega se ferir ou adoecer.
As operações de rotina e as condições não rotineiras devem ser consideradas na identificação de potenciais situações de emergência, bem como partida ou
encerramento da operação, construções ou outras atividades. As emergências que indicam lacunas na avaliação de risco devem ser acompanhadas de planos de
ação.
A operadora deve garantir que os suprimentos de primeiros socorros e o número de funcionários treinados sejam:
o Adequado aos requisitos locais de saúde e segurança;
o Adequado para o tamanho da instalação e a localização das operações; e
o Acessível a todos os trabalhadores.
A operadora deve tomar providências para uma resposta de emergência, que inclua:
o Meios para levar pessoas doentes ou feridas ao profissional de saúde com rapidez e segurança;
o Transporte para as instalações de primeiros socorros e assistência médica;
o A disponibilidade de uma pessoa treinada em primeiros socorros em cada turno em local adequado; e
o O kit de primeiros socorros atualizado e disponível em local acessível. O conteúdo dos materiais de primeiros socorros deve seguir a legislação nacional.
Na ausência da referida legislação, o kit deve incluir pelo menos dispositivos para estancar sangramentos, antissépticos para limpeza de feridas,
curativos, bocal de RCP, pinças, tesouras, esparadrapo, lava-olhos, luvas de látex, desinfetante para as mãos, soro para picadas de cobra.

Voltar para o indicador

2.1.7 Frequência de acidentes com afastamento
Orientação de implementação:
A frequência de acidentes com afastamento é o número de casos de acidentes de trabalho durante o período de um ano x 1.000.000 dividido pelo número total de
horas trabalhadas pelos trabalhadores durante o período de referência. Idealmente, o denominador deve ser o número de horas trabalhadas pelos trabalhadores. Se
não for possível, pode ser calculado multiplicando o número de trabalhadores pelo número de horas normais de trabalho, tendo em conta os direitos a períodos de
ausência remunerada do trabalho, como férias remuneradas, licenças remuneradas por doença e feriados.
A operadora deve anotar o número de lesões fatais e quaisquer ações tomadas após cada ocorrência.
Lesões ocupacionais devem ser registradas usando métricas de acidentes com afastamento (LTA em inglês).
Para reduzir a frequência de acidentes com afastamento, a operadora deve se concentrar na implementação de controles que abordem os perigos identificados e
minimizem o risco de funcionários, tais como:
o Fornecer aos trabalhadores o EPI adequado (e envolvê-los a respeito da necessidade do EPI existente).
o Conduzir reuniões de segurança para promover um diálogo bidirecional com os trabalhadores sobre riscos e preocupações.
o Exigir que os funcionários concluam um treinamento abrangente sobre segurança e monitorá-los para garantir que o conhecimento esteja sendo aplicado.
o Usar estratégias de games na área de segurança, oferecendo recompensas e reconhecimento aos trabalhadores que se engajam em práticas de trabalho
seguras.
o Realizar auditorias e inspeções anuais para identificar quaisquer perigos novos ou persistentes.
o Garantir a adesão da alta administração para ajudar a fomentar uma cultura de segurança e transparência dentro da empresa.

Os incidentes, lesões não fatais, fatalidades e lesões ocupacionais devem ser registrados e analisados para a identificação de sua causa-raiz e implementação de
ações corretivas, que devem ser documentadas, no mínimo, anualmente. Incidentes e lesões não fatais serão relatados em taxas que diferenciam os tipos de
trabalho e as relações do funcionário / contratado com a operadora. Fatalidades serão relatadas em números brutos. Tudo será acompanhado por ações tomadas
para reduzir o risco futuro de situações semelhantes.

Voltar para o indicador

Critério 2.2 - Proporcionar aos funcionários (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e outros contratos de trabalho)
benefícios e salários suficientes para atingir um padrão de vida adequado
2.2.1 Existência de um contrato ou documento equivalente
Orientação para a implementação:
O contrato deve incluir pelo menos os seguintes elementos: horas de trabalho, pagamento de horas extraordinárias, aviso prévio, feriados, 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.
De acordo com o EMPLOYMENT CONTRACTS ACT (LEI DE CONTRATOS DE TRABALHO) da OIT promulgado em 17 de dezembro de 2008 (RT I 2009, 5, 35),
em vigor desde 1 de julho de 2009, um contrato de trabalho escrito deve conter pelo menos as seguintes informações:
1) o nome, código de identificação pessoal ou código de registro, local de residência ou residência do empregador e do empregado;
2) a data de entrada em vigor do contrato de trabalho e início da atividade do trabalhador;
3) uma descrição das funções;
4) o título oficial, caso tenha consequências jurídicas;
5) o valor acordado a pagar pelo trabalho (salários), incluindo salários a pagar com base no desempenho econômico e nas transações, a forma de cálculo,
o procedimento de pagamento e a programação de vencimento dos salários (dia de pagamento), bem como os impostos e pagamentos exigíveis e retidos pelo
empregador;
6) outros benefícios se acordados;
7) o horário em que o funcionário exerce as funções acordadas (horário de trabalho);
8) o local de execução do trabalho;
9) a duração das férias;
10) a referência ou os termos da notificação prévia da rescisão do contrato de trabalho;
11) as regras de organização do trabalho aprovadas pelo empregador;
12) uma referência a um acordo coletivo, se algum acordo coletivo for aplicável ao funcionário;
13) termos claros para repatriação de trabalhadores migrantes.
A operadora deve fornecer aos trabalhadores contratos ou documentos equivalentes antes do início do trabalho.

o

Se 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.

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), em conformidade com os
requisitos legais nacionais, e que as folhas de pagamento forneçam informações precisas sobre a remuneração por todo o trabalho executado:
Devem estar disponíveis evidências documentadas da conformidade legal para: horas normais de trabalho, deduções, horas extraordinárias, licença por doença,
direito a férias, licença-maternidade, motivos de demissão, período de aviso prévio e outros requisitos legais de trabalho.
Não há substituição contratual.

Voltar para o indicador

2.2.2 Número máximo de horas trabalhadas
Orientação para a implementação:
O limite de 60 horas segue a orientação da OIT de 48 horas + 12 horas extras permitidas21.
As horas extras podem ser definidas como "Todas as horas trabalhadas além das horas normais, a menos que sejam levadas em consideração na fixação da
remuneração de acordo com o costume."
(Recomendação nº 116, parágrafo 16).
De acordo com a OIT, a jornada de 8 horas diárias e a semanal de 48 horas podem ser ultrapassadas, desde que o número médio de horas em um período de 3
semanas não ultrapasse 8 horas por dia e 48 horas por semana. A média das horas de trabalho ao longo de um período de referência de três semanas é permitida
em caso de trabalho por turnos22. Os limites de 8 horas por dia e 48 horas por semana podem ser excedidos em caso de processos contínuos de trabalho por uma
sucessão de turnos, nas quais poderá ser aplicado o limite máximo de 56 horas semanais, com o consentimento do empregado.
O Código da OIT sobre prática de segurança e saúde na agricultura contém uma seção sobre horas de trabalho que fornece as seguintes orientações:
19.2. Jornada de trabalho
19.2.1. O ritmo do trabalho agrícola aumentou com o uso de remuneração por tarefas e trabalho em regime de produção. Longas horas de trabalho, particularmente
o trabalho manual intenso, contribuem para o cansaço dos trabalhadores e levam a acidentes de trabalho.
19.2.2. As horas de trabalho diárias e semanais devem ser organizadas de modo a fornecer períodos adequados de descanso que, conforme prescrito pelas leis e
regulamentos nacionais, ou aprovados pelas inspeções do trabalho ou acordos coletivos, quando aplicáveis, devem incluir:
(a) pequenos intervalos durante o horário de trabalho, especialmente quando o trabalho é árduo, perigoso ou monótono, para permitir aos trabalhadores
recuperarem a vigilância e a aptidão física;
(b) intervalos suficientes para as refeições;
(c) descanso diário ou noturno não inferior a oito horas em um período de 24 horas; e
(d) descanso semanal de pelo menos um dia corrido completo.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_161734.pdf

22

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001

19.2.3. Dias de trabalho estendidos (mais de oito horas) devem ser contemplados apenas se:
(a) a natureza e a carga do trabalho permitam que este seja executado sem riscos acrescidos para a segurança e a saúde;
(b) o sistema de turnos seja projetado para minimizar o acúmulo de fadiga.

Em países onde o limite máximo de horas de trabalho é superior a 60 horas, o Padrão de Produção Bonsucro deve prevalecer.
"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 extra" significa o tempo trabalhado além das horas normais, conforme definido por legislação nacional. A quantidade de horas extras máxima é de 12 horas
com 24 horas consecutivas de descanso a cada 7 dias.
Para cada trabalhador, a operadora deve garantir que o número total de horas trabalhadas não exceda o nível definido pela legislação ou regulamentação nacional.
Ao providenciar horas extraordinárias, a devida consideração deve ser dada a mulheres grávidas, lactantes e pessoas com deficiência. 23
A operadora deve manter registro e controlar o número de horas trabalhadas por todos os trabalhadores. No caso de jornada excessiva, a operadora deve realizar
uma análise de risco da jornada de trabalho em relação à jornada de trabalho realizada nos últimos 24 meses, a fim de identificar as causas raízes do excesso de
jornada de trabalho. Ações corretivas devem ser implementadas para reduzir a jornada de trabalho e atender o máximo de 60h/semana.
Se a legislação não incluir um número máximo de horas que podem ser trabalhadas ou não especificar as condições que enquadram o número de horas
trabalhadas (por exemplo, exigindo a implementação de um plano de gestão de fadiga ou outras medidas de mitigação), a operadora deve garantir que os
trabalhadores não excedam 60 horas de trabalho.
A operadora deve assegurar que as horas extras sejam voluntárias e compreender quantas serão as horas extraordinárias e as taxas de pagamento. Isso se aplica
a funcionários permanentes, temporários e remunerados pelo regime de produção.
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Existem vários critérios excepcionais que permitem que o horário de trabalho temporário e não sistemático ultrapasse as 60 horas (se permitido pela legislação
nacional). Todas as exceções abaixo precisam ser atendidas nesses casos.
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Voltar para o indicador
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2.2.3 A hora extra é paga a uma tarifa prêmio
Orientação para a implementação:
Horas extras referem-se a todas as horas trabalhadas além das horas normais, a menos que sejam levadas em consideração na fixação da remuneração de acordo
com a prática costumeira. [Redução de Horas e Recomendação de Trabalho, 1962 (No. 116)].
Incluir equivalentes de horas extraordinárias e taxas justas e referências sobre a Convenção 1 da OIT, Convenção 110 da OIT, C131 da OIT - Convenção de
Fixação de Salário-Mínimo, e OIT, Guia de Política de Salário Mínimo.
A Convenção da OIT sobre Horas de Trabalho (Indústria) (No. 1) de 1919 introduziu um tempo máximo padrão de trabalho de 48 horas por semana e oito horas por
dia como norma internacional. Em vários casos excepcionais, o tempo de trabalho pode ultrapassar esses limites, desde que o tempo de trabalho diário não seja
superior a dez horas e o tempo de trabalho semanal não seja superior a 56 horas. 24
O trabalho extraordinário deve ser voluntário. O total de horas extraordinárias não deve exceder o nível estabelecido pela legislação nacional.
Pagamento de horas extraordinárias:
De acordo com as Convenções Nos. 1 e 30 da OIT, a taxa de pagamento por horas extraordinárias não deve ser inferior a um e um quarto vezes a taxa normal.
Frequentemente, os prêmios de horas extras aumentam progressivamente com o número de horas extras trabalhadas. 25
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 extraordinárias), com a condição estar em conformidade com a legislação local
e respeitar a tarifa prêmio de 25%.
Os procedimentos de horas extraordinárias devem ser adaptados à legislação nacional.

Voltar para o indicador

24
25

Folha Informativa No. WT-2. Programa de Condições de Trabalho e Emprego ProgrammeConditions Programme. OIT. Maio, 2004
Folha Informativa No. WT-2. Programa de Condições de Trabalho e Emprego ProgrammeConditions Programme. OIT. Maio, 2004

2.2.4 Taxa de menor nível de salário, incluindo benefícios, em relação ao salário e benefícios mínimos exigidos por lei
Orientação para implementação:
Os salários-mínimos foram definidos como “o valor mínimo da remuneração que um empregador é obrigado a pagar aos assalariados pelo trabalho realizado
durante um determinado período, que não pode ser reduzido por acordo coletivo ou contrato individual”. 26
O termo “salário” é geralmente entendido como o pagamento que um empregador faz aos seus empregados - incluindo empregados com empregos regulares,
ocasionais, de curto prazo, intermitentes ou sazonais, bem como aprendizes e estagiários. Frequentemente, é sinônimo de termos como “ganhos” ou
“remuneração”.
• As leis trabalhistas aplicáveis, acordos sindicais e/ou outros acordos coletivos, documentação de pagamento e condições devem estar disponíveis para os
trabalhadores nos idiomas nacionais e explicados a eles em uma linguagem que compreendam.
• O treinamento exigido pela gerência deve ocorrer durante o horário normal de trabalho e ser totalmente remunerado.
• O total de salários ou rendimentos deve incluir diferentes componentes, tais como:
• pagamento básico
• bônus anuais
• gorjetas
• benefícios em espécie
• remuneração por desempenho e produtividade
• subsídios e prêmios para horas de trabalho não padrão ou trabalho perigoso.
Conforme especificado na Convenção C95 da OIT e no Artigo 24 a 35 da OIT C110:
• A operadora deve pagar aos trabalhadores todos os benefícios e subsídios obrigatórios;
• A operadora não deve incluir os serviços essenciais para os funcionários realizarem seus trabalhos como benefícios (por exemplo, equipamentos de proteção,
ferramentas ou exames médicos especiais), nem deduzir seus custos aos salários pagos aos trabalhadores;
26

OIT: Pesquisa Geral sobre a Convenção de Fixação do Salário-Mínimo, 1970 (No. 131), e a Recomendação de Fixação do Salário-Mínimo, 1970 (No.
135), Comitê de Especialistas na Aplicação de Convenções e Recomendações, 2014

• O recibo deve fornecer informações adequadas sobre como o salário foi calculado e deve identificar o valor e o motivo de quaisquer deduções de pagamento;
• A operadora deve garantir que os trabalhadores entendam a composição de seus salários, incluindo o cálculo das horas extraordinárias e possíveis deduções;
• 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 vínculo legal
dos trabalhadores ao exercício do emprego;
• A operadora não deve fazer quaisquer deduções injustas ou não acordadas;
• 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;
o
o
o
o

A operadora não deve pagar o salário integralmente “em espécie” e não deve pagar na forma de notas promissórias, vales ou cupons;
Não há descontos em folha de pagamento devido a medidas disciplinares, tampouco por honorários de agência 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 os respectivos descontos sejam permitidos por lei, os preços praticados para o desconto relativos à alimentação
não devem ser superiores aos preços de alimentação praticados no mercado;

A Convenção de Proteção de Salários da OIT, 1949 (no. 95) permite "o pagamento parcial de salários na forma de subsídios em espécie em indústrias ou
ocupações em que o pagamento na forma de tais subsídios é habitual ou desejável devido à natureza da indústria ou ocupação em questão ”(Artigo 4.1). Nesses
casos, exige, no entanto, medidas para garantir que:
(a) “tais abonos sejam adequados para uso e benefício pessoal do trabalhador e da sua família”; e
(b) “o valor atribuído a tais provisões seja justo e razoável”.
Em relação às contribuições para a seguridade social, os pagamentos em espécie são um componente do total e, por este motivo, devem, em princípio, contar
como parte do valor em que se baseiam as contribuições para a seguridade social.
Artigo 3 da C95:
o
o

Os salários exigíveis em dinheiro devem ser pagos apenas em moeda legal, e o pagamento na forma de notas promissórias, vales, cupons, ou em
qualquer outra forma que supostamente represente moeda legal é proibido.
A autoridade competente pode permitir ou prescrever o pagamento de salários por cheque bancário ou cheque postal ou ordem de pagamento nos
casos em que o pagamento desta forma seja habitual ou necessário devido a circunstâncias especiais, ou quando um acordo coletivo ou sentença
arbitral assim o preveja, ou, quando não for previsto, com o consentimento do trabalhador.

o

Com base na C100 da OIT, a operadora deve garantir tratamento igual e remuneração igual a todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores
migrantes, mão de obra contratada e trabalhadores em regime de produção, independentemente de gênero e origem étnica/social.

Na ausência de um salário-mínimo nacional, a operadora deve determinar um salário mínimo utilizando o artigo 3 da C131 da OIT, levando em consideração os
acordos do setor / indústria e/ou práticas habituais:
“Os elementos a serem levados em consideração na determinação do nível de salários-mínimos devem, na medida do possível e apropriado e em relação às
práticas e condições nacionais, incluir:
(a) as necessidades dos trabalhadores e suas famílias, levando em consideração o nível geral de salários no país, o custo de vida, os benefícios da
seguridade social e os padrões de vida relativos de outros grupos sociais;
(b) fatores econômicos, incluindo os requisitos de desenvolvimento econômico, níveis de produtividade e o desejo de atingir e manter um alto nível de
emprego.”
Se a usina operar em área onde o pagamento de salário-mínimo é um problema, a operadora deve implementar programa de responsabilidade social corporativa
que atue no sentido de garantir a conformidade da usina e da fazenda.

Voltar para o indicador

2.2.5 O salário-mínimo é garantido aos trabalhadores em regime de produção

Orientação para a implementação:
O pagamento em regime de produção ocorre quando os trabalhadores são pagos pela unidade executada, em vez de serem pagos com base no tempo gasto no
trabalho.
Os sistemas de pagamento em regime de produção devem ser transparentes, recompensar os funcionários de acordo com a dificuldade e qualidade de seu trabalho
e garantir que os trabalhadores motivados possam ganhar substancialmente mais do que o salário-mínimo.
A operadora deve garantir que os trabalhadores pagos em regime de produção recebam o salário-mínimo exigido se trabalharem apenas o número de horas legais
normais de trabalho (ver indicador 2.2.2).
A operadora deve fornecer aos trabalhadores recibos de vencimento para cada pagamento de salários.
O holerite deve fornecer informações adequadas sobre como o salário foi calculado e identificar o valor e o motivo de quaisquer deduções de pagamento.
Com base na C100 da OIT, a operadora deve garantir tratamento igual e remuneração igual a todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores migrantes, mão de
obra contratada e trabalhadores em regime de produção, independentemente de gênero e origem étnica/social.
Na ausência de um salário-mínimo nacional, a operadora deve determinar um salário-mínimo utilizando o artigo 3 da C131 da OIT, levando em consideração os
acordos do setor/indústria e/ou práticas habituais:
“Os elementos a serem levados em consideração na determinação do nível de salários-mínimos devem, na medida do possível e apropriado e em relação às
práticas e condições nacionais, incluir:
o a) as necessidades dos trabalhadores e suas famílias, levando em consideração o nível geral de salários no país, o custo de vida, os benefícios da
seguridade social e os padrões de vida relativos de outros grupos sociais;
o (b) fatores econômicos, incluindo os requisitos de desenvolvimento econômico, níveis de produtividade e o desejo de atingir e manter um alto nível
de emprego”
Caso a usina opere em área onde o pagamento de salário-mínimo é um problema, a operadora deve implementar programa de responsabilidade social corporativa
que atue no sentido de garantir a conformidade da usina e da fazenda com este indicador.

Voltar para o indicador

2.2.6 Movimento para eliminar a lacuna do salário digno
Orientação para a implementação:
Salário digno, conforme definido pela metodologia de referência escolhida: salário digno é a remuneração recebida por uma semana de trabalho padrão por um
trabalhador em um determinado local, suficiente para proporcionar um padrão de vida decente para o trabalhador e sua família. Os elementos de um padrão de vida
decente incluem alimentação, água, habitação, educação, saúde, transporte, roupas e outras necessidades essenciais, incluindo provisão para eventos
inesperados. 27
Trabalhadores pagos em regime de produção devem receber o salário digno necessário (de acordo com a produção padrão, e por meio de um cálculo para
trabalhadores em regime de produção baseado em cotas alcançáveis durante as horas de trabalho regulares (conforme definido em 2.2.2)). Devem ser fornecidos
recibos de pagamento e registros.
Dependendo da metodologia, um salário digno pode ser calculado somando todos os custos relacionados com habitação, alimentação e outras necessidades
essenciais (às vezes referido como não alimentar, não habitacional ou NFNH [sigla em inglês]) acrescido de uma margem para despesas inesperadas. Os custos
dos alimentos são baseados em uma dieta nutritiva e balanceada típica para a área geográfica e os custos da moradia são baseados nos aluguéis típicos da área.
Esse total é então dividido pelo número de trabalhadores normalmente em uma família, muitas vezes referido como equivalente de período integral, com base na
média do país, sendo um número normalmente disponibilizado pelo governo. Na maioria dos países, será algo em torno de 0,7 FTE (equivalente de período
integral), como, por exemplo, o trabalho de assistência à família não é remunerado. O valor resultante é chamado de salário de subsistência líquido. São então
adicionadas as deduções obrigatórias, normalmente entre 12-14%, dependendo do país, resultando no salário de subsistência bruto.
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Imagem do GLWC de exemplo de cálculo simplificado com base na metodologia Anker.

cost of food

custo de alimentação

cost of housing

custo de habitação

net living wage

salário digno líquido

gross living wage

salário digno bruto

cost of basic but decent life for reference size family

custo de vida básico, mas decente para família de tamanho padrão

cost of basic but decent life for a family

custo de vida básico, mas decente para uma família

payroll deduction and taxes

dedução da folha de pagamento e impostos

cost of other essential needs

custo de outras necessidades essenciais

small margin for unforeseen events

pequena margem para eventos imprevistos

number of workers per family

número de trabalhadores por família

net living wage

salário digno líquido

food cost

Custo alimentar

housing

habitação

nfnh no food no housing

não alimentar não habitacional

sub total

subtotal

5% for unexpected

5% para inesperado

total living basket

cesta de custo de vida total

FTE Full time equivalent

Equivalente em tempo integral FTE

net living wage

salário digno líquido

12-14% for mandatory deductions

12-14% para deduções obrigatórias

gross living wage

salário digno bruto

Se uma operadora fornecer moradia, escola ou parte das despesas com alimentação por meio de provisões, o custo dessas despesas pode ser deduzido do salário
digno. Observe, no entanto, que o valor integral do salário digno não pode ser pago em espécie.
Uma vez calculada a diferença entre o salário atual e o salário digno bruto, a operadora desenvolve um plano de implementação progressivo para aumentar
gradualmente os pagamentos e eliminar essa diferença. No mínimo, isso é feito em intervalos de 10% entre cada auditoria de recertificação.

Voltar para o indicador

Critério 2.3 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições favoráveis de trabalho
2.3.1 Ausência de discriminação
Orientação para a implementação:
A Convenção de Igualdade de Remuneração, 1951 (no. 100) estabelece o princípio de igualdade de remuneração para homens e mulheres trabalhadores por
trabalho de igual valor.
Há evidências de remuneração igual para o mesmo escopo de trabalho.
A operadora tem uma política de não discriminação e igualdade de oportunidades disponível ao público, implementada e comunicada.
De acordo com a C111 da OIT, o termo discriminação inclui:
(a) qualquer distinção, exclusão ou preferência feita com base na raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha o efeito
de anular ou prejudicar a igualdade de oportunidade ou tratamento no emprego ou ocupação.

(b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha o efeito de anular ou prejudicar a igualdade de oportunidade ou tratamento no emprego ou
ocupação, conforme possa ser determinado após consulta com as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, se houver, e com
outras organizações apropriadas.
A discriminação pode assumir a forma de demissão, transferência, recolocação, rebaixamento, recusa de remuneração, benefícios sociais e/ou formação
profissional, entre outros.
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:
o Ter uma política de não-discriminação que seja comunicada aos trabalhadores e implementada, incluindo trabalhadores estrangeiros e migrantes.
o Assegurar a igualdade de remuneração para trabalho de igual valor; De acordo com a OIT, a igualdade de remuneração para trabalho igual limita a
aplicação do princípio de igualdade de remuneração ao trabalho realizado por duas pessoas na mesma área de atividade e na mesma empresa. 28
o Respeitar os feriados religiosos.
o Tratar as reclamações de forma igual e não utilizar as reclamações levantadas como um meio de discriminação.
o Não utilizar as condições médicas dos trabalhadores de forma discriminatória.
o 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.
o Incentivar a formação de grupo de trabalhadores destinado a representar e coletar opiniões de grupos subrepresentados (como um comitê de mulheres).
o Garantir que os trabalhadores migrantes não sejam obrigados a realizar pagamentos de algo que um trabalhador local não seja, a menos que seja
obrigatório por lei.
o Demonstrar que o processo de recrutamento (anúncio, seleção, contratação), remuneração, acesso a treinamento e promoção não são discriminatórios e
se baseiam nas habilidades, capacidades, qualidades e aptidão médica necessárias para os empregos disponíveis.
o Demonstrar que a seleção do recrutamento, contratação, acesso ao treinamento e promoção são baseados nas habilidades, capacidades, qualidades e
aptidão médica necessárias para os empregos disponíveis.
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https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_433906/lang-en/index.htm#:~:text=When%20setting%20different%20minimum%20wages,for%20work%20of%20equal%20value.

A operadora também deve ter implementado um mecanismo de reclamação que atue no sentido de garantir a conformidade da usina e da fazenda com este
indicador.
As operadoras devem saber qual porcentagem de sua força de trabalho (direta e indireta) é feminina/minoritária/desfavorecida, qual porcentagem dos salários é
atribuído para mulheres/minorias/grupos desfavorecidos e que ações estão sendo planejadas, caso haja desalinhamento.

Voltar para o indicador

2.3.2 Ausência de abuso/assédio
Orientação para a implementação:
A operadora deve adotar, implementar e comunicar, em consulta com os trabalhadores e seus representantes, uma política no local de trabalho sobre abuso,
violência e assédio.
A política do local de trabalho sobre violência e assédio deve:
(a) declarar que a violência e o assédio não serão tolerados;
(b) estabelecer programas de prevenção à violência e ao assédio, com objetivos mensuráveis, caso apropriado;
(c) especificar os direitos e responsabilidades dos trabalhadores e do empregador;
(d) manter informações sobre procedimentos de reclamação e investigação;
(e) providenciar para que todas as comunicações internas e externas relacionadas a incidentes de violência e assédio sejam devidamente consideradas e
atendidas conforme apropriado;
(f) especificar o direito à privacidade dos indivíduos e à confidencialidade, (...) e, ao mesmo tempo, equilibrar o direito dos trabalhadores de serem
informados de todos os riscos; e
(g) incluir medidas para proteger os reclamantes, vítimas, testemunhas e denunciantes contra a vitimização ou retaliação.

Os trabalhadores e a gerência devem ser treinados para reconhecer o abuso, discriminação e assédio e para relatar casos sem medo de represálias.
São proibidos:
o
o
o

Violência, ameaças e intimidação
Restrições de intervalos para ir ao banheiro
Contato físico indesejado

A operadora deve levar em consideração o abuso, o assédio e os riscos psicossociais associados na gestão da segurança e saúde ocupacional.
Para prevenir e controlar com eficácia a violência e o assédio no trabalho, os riscos psicossociais (incluindo violência e assédio) devem ser integrados em um
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança (SGSS) sólido.
As Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (OIT - SGSSO 2001) defendem que arranjos apropriados devem ser feitos para
o estabelecimento de um SGSSO, que deve conter os elementos de uma política de local de trabalho – planejamento, implementação e avaliação.
A operadora deve identificar perigos e avaliar os riscos de violência e assédio, com a participação dos trabalhadores e seus representantes, e tomar medidas para
preveni-los e controlá-los; assim como adotar ações para melhoria (OIT, 2001).
A operadora deve fornecer informações e treinamento aos trabalhadores e outras pessoas envolvidas, em formatos acessíveis, conforme apropriado, sobre os
perigos e riscos identificados de abuso, violência e assédio e as medidas de prevenção e proteção associadas, incluindo os direitos e responsabilidades dos
trabalhadores e outras pessoas interessadas em relação à política.
A operadora deve apoiar a facilitação de uma Comissão de Gênero (Igualdade) para promover políticas adequadas a serem desenvolvidas, para encorajar, apoiar e
melhorar a promoção da mulher em todos os níveis da empresa e em todas as estruturas, com vistas à implementação do princípio da igualdade entre homem e
mulher. Isso também pode servir como uma unidade de mecanismo de reclamação.
A operadora deve realizar campanhas de conscientização.
Um mecanismo de reclamação para os funcionários deve estar em vigor para que apresentem reclamações o sobre abuso, violência e assédio.
A operadora deve manter um bom registro dos casos relatados de violência e assédio, bem como outros registros (por exemplo, entrevistas de saída e registros de
absenteísmo).

Voltar para o indicador

2.3.3 Inexistência de servidão por dívida, tráfico e trabalhos forçados/compulsórios

Orientação para a implementação:
A Convenção C29 da OIT define trabalho forçado (também conhecido como escravidão moderna) como: todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a
ameaça de punição e para o qual ela não tenha se oferecido espontaneamente. Nenhum trabalho forçado deve ocorrer, nem para homens nem para mulheres,
independentemente 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 punição 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.
De acordo com as Convenções C29 e C105 da OIT, o objetivo deste indicador é garantir que:
- Não haja trabalho forçado, escravo ou involuntário;
- Não haja dependência de tráfico humano;
- Não exista ameaça de punição (por exemplo, depósitos de dinheiro ou de identidade no início do emprego);
- Os funcionários sejam livres para sair a qualquer momento mediante aviso com antecedência razoável;
- Os funcionários sejam livres para sair no final de seu turno.
A operadora deve realizar uma revisão das práticas existentes a ser complementada por entrevistas com os trabalhadores.
A operadora deve:
-

Compreender e cumprir a legislação do país/região no que diz respeito a esta questão.
Assegurar que:
o O emprego seja inteiramente voluntário.
o Os funcionários sejam livres para sair.
o Os trabalhadores sejam “livres para se movimentar”.
o Não haja retenção de documentos de identificação e;

o
o
o

Não haja a exigência de depósitos por parte do trabalhador no momento da contratação.
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 29, que define os diferentes métodos de avaliação a serem utilizados para identificar o
trabalho forçado ou obrigatório:
-

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 abaixo não é exaustiva e nem todos os itens são obrigatórios.
•
•
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A usina ou a sua cadeia de fornecimento está presente em qualquer lista negra do governo (por exemplo, lista negra de empresas com base na
definição e na metodologia objetiva da OIT)
Revisão de quaisquer práticas empregadas pela operadora ou por agências contratadas pela operadora que possam demonstrar a ausência de coerção
dos trabalhadores:
o O trabalhador pode entrar no emprego sem ameaça de sanção.
o A relação de trabalho pode ser rescindida livremente pelo trabalhador:
o Os documentos de identidade originais do trabalhador não são retidos.
o Sanções financeiras não são impostas aos trabalhadores na rescisão.
o Os salários são pagos em dia e não são interrompidos.
o Os trabalhadores não são ameaçados com violência, assédio ou intimidação;
o O pessoal de segurança não permanece armado em nenhum alojamento dos trabalhadores;
o Não há coerção financeira de trabalhadores, como:
o Depósitos realizados pelos trabalhadores na contratação;
o Taxas de recrutamento, a menos que permitido pela legislação nacional;
o Empréstimos injustos a trabalhadores ou crédito pelo qual os trabalhadores comprometem seu trabalho para pagar;

Manual para Empregadores e Empresas, no combate ao trabalho forçado (http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang-en/docName--WCMS_101171/index.htm)

o

o
o
o
o

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 acumulem salários em atraso;
Fraude no cálculo e pagamento de salários, incluindo deduções salariais injustas;
Pagamento de salários na forma de vales, cupons ou notas promissórias;
Pagamento “em espécie”, na forma de bens ou serviços que criem dependência para com o empregador, incluindo a falta de pagamento
total de salário “em espécie”, sem dinheiro, a menos que autorizado pela legislação nacional, regulamentação ou acordo coletivo.

o

Avaliação do grupo de trabalhadores potencialmente vulneráveis que podem ser submetidos a trabalho forçado ou obrigatório;

o

Revisão de toda e qualquer documentação de queixas ou reclamações contra a gerência, colegas de trabalho e pessoal de segurança;

o

Formulação de políticas e procedimentos para medidas disciplinares, e garantia de que existam políticas que favoreçam a interposição de
recursos e que as reclamações sejam ouvidas;

o

Implementação de programa de treinamento para os trabalhadores sobre questões de direitos humanos e orientação sobre como usar a
interposição de recursos e os procedimentos de reclamações, sempre que necessário;

o

Elaboração de documentação da empresa sobre medidas disciplinares e sanções para garantir que a empresa não imponha trabalho ou uso de
violência como forma de disciplinar os trabalhadores;

o

Garantia de que as práticas de horas extraordinárias estejam de acordo com a legislação nacional e o acordo coletivo, e não como ameaça de
demissão ou sanção econômica;

o

Garantia de que os trabalhadores sejam livres para se locomover, e que o papel dos agentes de segurança esteja limitado à segurança;

o

Verificação de que os trabalhadores migrantes são tratados de forma justa, independentemente de sua condição legal;

o

Estabelecimento e implementação de política e procedimentos de trabalho específicos em locais onde são empregados trabalhadores
temporários ou migrantes;

o

Mecanismo de reclamação para os funcionários em vigor para que apresentem reclamações sobre abuso, violência e assédio.

o

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 para o combate ao trabalho forçado: manual para
empregadores e empresas, Capítulo 4. 30

o

A Convenção Internacional da ONU sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, adotada
em 1990, proíbe explicitamente tanto a escravidão quanto o trabalho forçado, em seu Artigo 11:

1. Nenhum trabalhador migrante ou membro de sua família será mantido em escravidão ou servidão.
2. Nenhum trabalhador migrante ou membro de sua família será obrigado a realizar trabalho forçado ou obrigatório.
3. O parágrafo 2 do presente artigo não pode impedir, nos Estados onde a prisão com trabalhos forçados pode ser imposta como uma punição por um
crime, a execução de trabalhos forçados em execução de uma sentença proferida por um tribunal competente que determina a referida punição.
4. Para os fins do presente artigo, o termo "trabalho forçado ou obrigatório" não incluirá:
(a) Qualquer trabalho ou serviço não referido no parágrafo 3 do presente artigo normalmente exigido de uma pessoa que esteja sob detenção em
consequência de uma ordem legal de um tribunal ou de uma pessoa durante a libertação condicional dessa detenção;
(b) Qualquer serviço exigido em casos de emergência ou calamidade que ameace a vida ou o bem-estar da comunidade;
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Combatendo o trabalho forçado: Manual para Empregadores e Empresas:
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_101171/lang--en/index.htm

(c) Qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações civis normais, desde que também seja imposto aos cidadãos do Estado em questão.

São proibidos:
• Taxas de recrutamento pagas pelos trabalhadores
• Retenção dos documentos de identificação originais dos trabalhadores
• Descontos salariais para equipamentos de proteção, refeições, bebidas ou outros itens essenciais relacionados ao trabalho
• Uso de trabalho prisional
• Restrições à entrada ou saída de trabalhadores das instalações de operação (além de restrições legítimas)
• Sanções financeiras ou atrasos no pagamento de salários aos trabalhadores (incluindo por não conclusão da safra)
• Substituição de contrato (alteração / deterioração dos termos do contrato)
• Horas extraordinárias involuntárias e horas extraordinárias que excedam os limites legais
• Falta de liberdade dos trabalhadores para se demitirem
• Sanção por rescisão do contrato de trabalho
• Retenção ou dedução ilegal de salários
• Servidão por dívida

Voltar para o indicador

2.3.4 Ausência de trabalho infantil
Orientação para a implementação:
Nenhuma criança abaixo da idade mínima legal pode trabalhar no campo.
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

Trabalhos não
perigosos

Trabalhos
perigosos

Na maioria dos países

1531

18

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

14

18

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 potenciais concessões especiais.
- Isso é aplicável a todas as crianças, incluindo os trabalhadores contratados, trabalhadores migrantes e da agricultura familiar.
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.
- Ter identificado quaisquer riscos potenciais como parte da avaliação de risco, identificando impactos (potenciais e reais) sobre os direitos humanos dos
trabalhadores, meio ambiente e comunidades (indicador 1.2.2).
- 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:
- Implementar um sistema de verificação e registro da idade dos trabalhadores como parte do processo de recrutamento;
- 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:
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Não inferior à idade mínima de conclusão da escolaridade obrigatória. Se a lei nacional estipular uma idade maior, a idade maior será aplicada.

o
o
o

Quaisquer cópias, tais como certidões de nascimento, registros locais religiosos ou de outro tipo, passaporte ou carteira de identidade. Observe-se
que o produtor nunca deve reter os documentos de identidade dos trabalhadores;
Documentação de horas de trabalho;
Garantir que os contratos sejam assinados por um dos pais ou responsável, quando os trabalhadores forem menores de idade.

- Realizar uma avaliação de saúde e segurança para identificar postos de trabalho não perigosos para jovens trabalhadores.
As leis ou regulamentos nacionais podem permitir o emprego ou trabalho de pessoas de 13 a 15 anos de idade em trabalhos leves que:
(a) não sejam provavelmente prejudiciais à sua saúde ou desenvolvimento; e
(b) de forma que não prejudiquem a frequência escolar, a sua participação em programas de orientação ou formação profissional aprovados pela autoridade
competente ou a sua capacidade de usufruir das instruções recebidas.
Reparação
•
Reparação do trabalho infantil refere-se às medidas corretivas que são tomadas quando o trabalho infantil é encontrado para garantir a segurança e o bemestar da criança / crianças em questão e para prevenir a recorrência de situações semelhantes (OIT, 2020b). A reparação pode incluir a remoção da criança
do local de trabalho, colocação da criança em um ambiente seguro, repatriação, exames médicos para avaliar a saúde física e mental da criança, apoio
financeiro para permitir que a criança volte à escola etc.
•

A operadora deve ter procedimentos de reparação eficazes em vigor no caso de qualquer trabalho infantil encontrado.
Cada situação de trabalho infantil deve ser tratada como um caso separado e o plano de reparação deve ser adaptado às necessidades e aspirações
específicas da criança para garantir que os melhores interesses da criança sejam sempre prioritários.

•
Organizações voltadas para crianças e autoridades locais devem ser consultadas para garantir que os planos sejam apropriados para qualquer criança
supostamente ou confirmada como envolvida em trabalho infantil.
•
A operadora deve designar uma pessoa ou departamento responsável para garantir que este plano personalizado seja desenvolvido e executado; A
operadora, com o apoio dos serviços e organizações locais de proteção à criança ou especialista em direitos da criança, deve trabalhar para entender as
necessidades de cada criança e desenvolver um plano de reparação adequado e eficaz. Isso inclui escolha de escolaridade, fornecimento de apoio financeiro,
incluindo encaminhamento para esquemas de bem-estar social existentes e monitoramento contínuo.
•
A operadora deve monitorar o progresso de qualquer plano de reparação trimestralmente durante o primeiro ano de implementação e, em seguida, a cada 6
meses, até que a criança atinja a idade legal para trabalhar.

•
A operadora deve incluir uma análise das Causas do Trabalho Infantil para ser capaz (se possível em conjunto com outras partes interessadas) de evitar esse
risco.

Voltar para o indicador

2.3.5 Fornecimento de acomodação adequada

Orientação para a implementação:
A moradia fornecida e controlada pela usina atende aos padrões regulatórios locais. Se não houver padrões regulatórios, as seguintes condições devem ser
atendidas.
● Ausência de ratos, camundongos, insetos e vermes, ou condições que favoreçam suas populações que possam causar doenças ou transportar parasitas que
funcionam como vetores de doenças;
● Pisos secos;
● Proteção contra chuva, vento ou frio;
● Ausência de condições que representem ameaças iminentes à saúde ou à segurança dos ocupantes;
● Cadastro de trabalhadores e familiares que moram em regime de moradia administrada;
● Uma cama separada para cada trabalhador;
● Espaço mínimo entre as camas de 1 metro;
● Os beliches de dois andares não são recomendados por motivos de higiene e segurança contra incêndio, e seu uso é minimizado. Onde são utilizados, deve
haver espaço livre suficiente entre o beliche inferior e superior da cama. Os padrões variam de 0,7 a 1,10 metros;
● Os beliches de três andares são proibidos;

● Cada trabalhador recebe um colchão confortável, travesseiro, capa e roupa de cama limpa;
● Acomodação separada por sexos;
● Portas com mecanismo de travamento;
● Banheiros na proporção de 1:15 pessoas e instalações de lavagem na proporção de 1: 6 pessoas (1 por família), com instalações separadas por gênero;
● Luz natural durante o dia e luz artificial durante a noite;
● Mecanismos funcionais e eficazes de evacuação de fumaça de lenha ou ventilação que sejam bem mantidos;
● Janelas, portas e tetos sem vazamentos;
● Pelo menos um chuveiro para cada 10 pessoas, separados por gênero;
● Pelo menos uma pia grande para cada 30 pessoas;
● Os mecanismos de extinção de incêndio estão instalados e bem mantidos;
● Saídas de emergência sinalizadas;
● Fornecimento de água potável nas residências dos trabalhadores em quantidades suficientes para prover para todos os usos pessoais e domésticos;
● Sistemas adequados de esgoto e coleta de lixo. Recipientes específicos para coleta de lixo fornecidos e esvaziados regularmente;
● Proteção adequada contra calor, frio, umidade, ruído, fogo e animais transmissores de doenças e, em particular, insetos;
● Os padrões de habitação dos trabalhadores devem ser revisados de tempos em tempos para levar em consideração os desenvolvimentos sociais,
econômicos e técnicos;
● As moradias dos trabalhadores e as instalações comunitárias correlatas devem ser de construção durável. O objetivo deve ser construir habitações para
trabalhadores e equipamentos comunitários associados com os materiais mais adequados disponíveis, levando em consideração as condições locais, como a
exposição a desastres naturais como terremotos, inundações etc;
● O acesso a um abastecimento adequado e conveniente de água potável gratuita deve estar sempre disponível para os trabalhadores. Dependendo do clima,
condições meteorológicas e padrões de acomodação, 80 a 180 litros por pessoa por dia estão disponíveis.

● São fornecidas instalações para o armazenamento de pertences pessoais dos trabalhadores. Os padrões variam desde o fornecimento de um armário
individual para cada trabalhador até o fornecimento de armários grandes de 475 litros e 1 metro de prateleira.

Voltar para o indicador

2.3.6 Percentual de horas de trabalho perdidas em relação às horas totais trabalhadas
Orientação para a implementação:
O absenteísmo reduz a eficácia da prestação de cuidados de saúde e compromete a qualidade dos serviços, pois menos trabalhadores ficam em serviço, resultando
em sobrecarga de trabalho ou interrupção da prestação do serviço.
Absenteísmo é qualquer falha em se apresentar ou permanecer no trabalho conforme o previsto, independentemente do motivo (Cascio & Boudreau, 2015). Isso
geralmente não é planejado, por exemplo, quando alguém fica doente, mas também pode ser planejado, por exemplo, durante uma greve ou ausência intencional.
O absenteísmo no local de trabalho é mais comumente medido usando uma taxa de absenteísmo. Essa taxa é o número de dias ausentes dividido pelo número de
dias úteis disponíveis em um determinado período. Essa taxa de absenteísmo é um indicador-chave de RH. Por exemplo, o absenteísmo excessivo pode indicar
problemas dentro da força de trabalho ou da cultura organizacional.
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
- Absenteísmo etc.
Isso não inclui ausências planejadas como férias e licenças legais ou relacionadas com maternidade ou treinamento.
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.
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.

Voltar para o indicador

Critério 2.4 - Salvaguardar o respeito pelos direitos trabalhistas por meio de mecanismos funcionais de diálogo social
2.4.1 Respeitar o direito de todos os trabalhadores de formar e aderir a sindicatos e de negociar coletivamente, livre da interferência da operadora
Orientação para a implementação:
Os sindicatos e promotores de outras formas de engajamento dos trabalhadores representam o interesse expresso dos trabalhadores, conforme validado por meio
de entrevistas diretas com os trabalhadores.
• 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;

• 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;
• 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
direta confidencial (ouvidoria);
•

Garantir que, se os trabalhadores decidirem não aderir a um sindicato, não haja discriminação contra eles;

•

Certificar-se de que os trabalhadores tenham liberdade para deixar um sindicato;

•

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;

•

Respeitar o direito de negociação coletiva;

• Questões típicas da agenda de negociações incluem salários, tempo de trabalho, treinamento, saúde e segurança ocupacional e igualdade de
tratamento. O objetivo dessas negociações é chegar a um acordo coletivo que regule os termos e condições de trabalho;
• 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 operadora pode patrocinar a existência de assembleias
de trabalhadores, caixa de sugestões, pesquisa de trabalhadores, grupos focais ou linhas diretas 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;
• Os trabalhadores estrangeiros devem ser incentivados a ingressar em sindicatos, os trabalhadores migrantes, especialmente as mulheres
migrantes. Caso as leis sindicais nacionais não permitam isso, deve-se assegurar que meios paralelos sejam oferecidos aos trabalhadores afetados;
• Quando o direito à liberdade de associação e negociação coletiva forem restritos por lei, o empregador deve facilitar, e não impedir, o
desenvolvimento de meios paralelos de associação e negociação livre e independente. Isso pode incluir a facilitação da livre escolha dos trabalhadores
para eleger seus próprios representantes no local de trabalho;

• Os meios paralelos podem ser estruturas organizacionais definidas por trabalhadores com representação adequada da força de trabalho que esteja
engajada no diálogo social com a operadora em questões definidas e relevantes. Tais estruturas são como conselhos de empresa (órgãos
estabelecidos eleitos ou nomeados por todos os funcionários) e/ou delegados de trabalhadores. Os acordos e resultados do diálogo social são
comunicados. Outra forma de meio paralelo poderia ser a representação de funcionários em nível de conselho. Trata-se de uma maneira de dar voz aos
trabalhadores que também tende a fortalecer o poder de barganha e potencialmente melhorar as atitudes cooperativas, permitindo que estes se
engajem nas escolhas estratégicas de usinas e fazendas.

Voltar para o indicador
2.4.2 O Diálogo Social promove a consulta e a troca de informações entre as organizações de empregadores e de trabalhadores
Orientação para a implementação:
O principal objetivo do diálogo social é a construção de consensos e envolvimento democrático, envolvendo os trabalhadores na busca de soluções adequadas. O
diálogo resolve questões econômicas e sociais, incentiva a boa governança, promove a paz, a estabilidade social e industrial e estimula o progresso econômico. O
princípio do diálogo social tem estado no centro da atividade da OIT desde a sua fundação e foi delineado como um objetivo estratégico na Declaração da OIT de
2008 sobre Justiça Social para uma Globalização Justa sob o pilar “Diálogo Social”. 32
A operadora deve aplicar o diálogo social a pelo menos todos os indicadores de P1 e P2.
Exemplos de implementação concreta incluem:
1.4.1 (Mecanismos de monitoramento em vigor): ao criar uma função de feedback com os trabalhadores,
2.2.6 (Movimento para eliminar a lacuna do salário digno): desenvolver um plano para eliminar a lacuna do salário de digno junto com os trabalhadores (ou seus
representantes).

Conforme afirmado no Prefácio da Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa “A Organização Internacional do Trabalho
aprovou por unanimidade a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa em 10 de junho de 2008. Esta é a terceira maior
declaração de princípios e políticas adotada pela Conferência Internacional do Trabalho desde a Constituição da OIT de 1919. Baseia-se na Declaração da
Filadélfia de 1944 e na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998. A Declaração de 2008 expressa a visão contemporânea do
mandato da OIT na era da globalização ”, disponível em www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf.
32

Adicionalmente, o diálogo social deve ser incluído nos indicadores 4.1 e 4.3 sobre Ecossistemas e Gestão da Água, 4.5.2 sobre treinamento de trabalhadores em
materiais perigosos, 5.1.3 sobre os Planos de Gestão Ambiental e Social, 5.1.3 e 5.1.4 sobre PGAS e mecanismos de reclamação, 5.3 sobre formação profissional
para trabalhadores e, finalmente, 5.4 sobre melhoria contínua do bem-estar dos trabalhadores.
Definição de diálogo social: a OIT define como diálogo social os diferentes tipos de negociação, consulta ou simplesmente troca de informações entre
representantes de governos, empregadores e trabalhadores, sobre questões de interesse comum relacionadas com a política econômica e social. 33 Aqui, o diálogo
social é considerado como relações bipartidas entre trabalhadores e gestão (ou sindicatos e organizações de empregadores). Os processos de diálogo social
podem ser informais e/ou institucionalizados, e podem ser interprofissionais, setoriais ou uma combinação de ambos.
Isso deve ser feito pela criação, facilitação ou melhoria do acesso formal e informal à participação de empregadores e trabalhadores e/ou seus representantes em
comitês de S&S, comitês de salários, comitês de reclamação, comitê de gênero ou outros tipos de espaços de diálogo social.
A operadora deve fortalecer a organização de empregadores e trabalhadores e desenvolver sua capacidade de engajar-se efetivamente em diálogos sociais. Isso
pode ser feito por:
o Fornecimento de conscientização e treinamento para que trabalhadores compreendam melhor seus direitos legais e os meios para exercê-los.
o Fortalecimento das organizações de trabalhadores, desenvolvendo experiência dos líderes sindicais em questões de política nacional por meio de apoio
e aconselhamento em uma série de áreas temáticas (negociação coletiva, liberdade de associação, migração e igualdade de gênero).
o Gerenciamento de treinamento em boas práticas de governança e como comunicar-se de forma eficaz e envolver-se de forma construtiva com as partes
interessadas.
A operadora deve criar um ambiente propício para o diálogo social, como facilitação do acesso ao conhecimento, compartilhamento e disseminação do
conhecimento, adaptação ao contexto e cultura local, promoção do envolvimento e participação dos trabalhadores e seus representantes escolhidos.

Voltar para o indicador

2.4.3 Mecanismo de reclamação para trabalhadores está em vigor

33

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Convenção de Acordo Coletivo, C154, 1981, disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172186.pdf

Orientações para a implementação:
A operadora deve fornecer um mecanismo de reclamação eficaz para os trabalhadores (e suas organizações, se houver) para levantar preocupações no local de
trabalho, bem como publicar um registro de reclamações para oferecer transparência.
Na prática, que cumpra o seguinte:
•
•
•
•

Deve garantir o anonimato dos reclamantes quando solicitado, protegendo-os do risco de represálias ou intimidação. Também deve oferecer proteção
contra as regras de não divulgação estabelecidas pela empresa.
Os procedimentos devem estar em vigor para garantir que o sistema seja efetivamente comunicado e compreendido pelas partes afetadas, incluindo
pessoas analfabetas ou trabalhadores cujo idioma nativo não seja o idioma da operação.
As operadoras devem manter as partes em uma reclamação informadas sobre seu progresso, prazo e resultados.
O sistema deve permitir que os reclamantes escolham indivíduos ou grupos para apoiá-los e/ou atuar como observadores.

O mecanismo deve ser adaptado para atender às necessidades de cada organização, de acordo com o setor, país, cultura e composição da força de trabalho.
O mecanismo não deve impedir o acesso a outros recursos judiciais ou administrativos que possam estar disponíveis nos termos da lei ou por meio de
procedimentos de arbitragem ou mediação existentes, nem deve substituir os mecanismos de reclamação fornecidos por sindicatos de trabalhadores ou relativos a
acordos coletivos.
Os procedimentos de reclamação devem ser incluídos nos acordos coletivos com um prazo indicativo para cada etapa e clareza sobre os tipos de processo e
resultados disponíveis e os meios de monitorar a implementação.
A operadora deve monitorar a eficácia e credibilidade do mecanismo de reclamação e pode convidar observadores externos para fornecer feedback sobre os
processos, práticas e resultados para garantir a melhoria contínua. A operadora deve identificar estratégias para expandir o acesso e aceitação do mecanismo de
reclamação, bem como desenvolver intervenções para abordar sistematicamente as causas-raiz potenciais de reclamações existentes.
Pode ser benéfico envolver os trabalhadores na concepção, revisão ou mesmo supervisão conjunta do mecanismo, particularmente onde a confiança na empresa
ou no mecanismo é baixa. Isso pode ajudar a garantir que os indivíduos a quem o mecanismo se destina estejam dispostos a usá-lo.
Um registro de reclamações é mantido e atualizado regularmente, resumindo todas as reclamações recebidas e gerenciadas pela operação (tornando os
reclamantes e réus anônimos, conforme apropriado).
Uma vez que uma reclamação tenha sido levantada formalmente, é importante que os registros escritos adequados sejam mantidos, para ajudar na transparência e
permitir qualquer revisão do processo ou decisão a ser tomada. Se possível, a reclamação original deve ser por escrito. A documentação deve respeitar os direitos

dos trabalhadores à privacidade e à proteção de dados. A resposta do empregador também deve ser registrada. Quaisquer ações tomadas, juntamente com as
razões para elas, também devem ser registradas, por exemplo, uma audiência de reclamação e uma decisão. A ata de todas as reuniões deve ser lavrada e
assinada por ambas as partes. A operadora mantém as partes envolvidas em uma reclamação informadas sobre seu progresso, prazo e resultados.
Uma pessoa ou equipe responsável deve ser identificada para gerenciar o mecanismo de reclamação, manter registros e garantir os resultados do monitoramento.
Os trabalhadores de grupos vulneráveis (trabalhadores migrantes, trabalhadores jovens, minorias étnicas etc.) podem ter dificuldade em fazer reclamações.
Maneiras específicas pelas quais eles podem levantar preocupações, sem aumentar sua vulnerabilidade, podem ser identificadas, inclusive por meio de sindicatos
legítimos ou representantes dos trabalhadores falando em seu nome. Sempre que possível, será benéfico para a operadora buscar maneiras de obter suas opiniões
diretamente.
Os trabalhadores devem ser informados sobre os canais de reclamação que estão disponíveis para eles. A operadora deve informar os trabalhadores sobre o
mecanismo de reclamação no momento da contratação e torná-lo facilmente acessível. O treinamento pode ajudar a desenvolver a capacidade dos trabalhadores
para usar o mecanismo de reclamação de forma mais eficaz e ele deve ser conduzido sempre que possível com os sindicatos e outros atores locais da sociedade
civil.

Voltar para o indicador

Princípio 3: Administrar os insumos, a produção e a eficiência de processamento para garantir a
sustentabilidade
Critério 3.1 Monitorar 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 Rendimento da produção
Orientação para a implementação:
Objetivo: maximizar a produtividade levando em consideração as condições climáticas onde a cana-de-açúcar é cultivada.

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 com o consumo de água obtida pelos 50% dos produtores com melhor desempenho em cada zona climática para cana de
sequeiro e irrigada separadamente.
Os rendimentos a serem alcançados são os seguintes:
Cana de açúcar de sequeiro
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
15
49
73
Pode-se utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja levado em conta.

Voltar para o indicador
3.1.2 Conteúdo de açúcar teoricamente recuperável na cana-de-açúcar
Orientação para implementação:
Objetivo: Esta é uma medida da qualidade da cana entregue na usina.
A operadora deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme exigido pela Calculadora Bonsucro.

FORMULA
representa o teor de sacarose da cana em g/100g.
A Recuperação Total Teórica (OR*), utilizada se for produzido somente açúcar e normalizada pela pureza do caldo e o teor de fibra da cana, é calculada da
seguinte forma:
FORMULA
Onde E* representa a Extração padrão, BHR* a Recuperação padrão da caldeira, SÍMBOLO representa o teor de fibra da cana em g/100g, e SÍMBOLO
representa a pureza do caldo bruto.
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. Isso permite que o efeito de uma inundação ou seca seja levado em conta.

Voltar para o indicador
3.1.3 Total de açúcares fermentáveis contidos na cana-de-açúcar, expresso como açúcar total invertido (TSAI)
Orientação para implementação:
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.
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.

Voltar para o indicador

3.1.4 Eficiência das operações de colheita

Orientação para implementação:
O objetivo desse indicador é garantir que a cana-de-açúcar não perca sua umidade por atrasos na sua entrega à usina.
•

Se apenas uma parte do campo for tratada com colheita mecanizada, será considerado como se todo o campo tivesse recebido este tratamento.

•

Este indicador é medido em dias a partir do início do carregamento da primeira cana até o desembarque da milésima carga.

A operadora e o produtor devem ter comunicação e registro adequados para garantir que os dias de embarque e desembarque sejam corretamente
calculados; Nesse sentido, ambos devem concordar sobre quando descarregar a cana-de-açúcar.
O cálculo do indicador não se aplica nos casos em que incidentes ou acidentes ocorreram, como:
o
o
o

Acidentes na estrada,
Condições meteorológicas,
Paradas por motivos não relacionados ao campo.

Devem ser devidamente registrados com testes para mostrar ao auditor os dados de suporte para o desvio dos dias.
É responsabilidade da operadora verificar o tipo de colheita de cada carga entregue (máquina, colheita de cana verde ou queimada).
A operadora deve reter os dados sobre seu método de colheita dos últimos 12 meses pelo menos, como áreas colhidas mecanicamente, manualmente
colheita verde. Da mesma forma, os registros do tempo médio entre a colheita e a moagem também são necessários. O indicador mede o tempo médio de
entrega de cada uma das áreas colhidas e entregues na fábrica.

Voltar para o indicador

3.1.5 Eficiência de tempo global da usina
Orientação para a implementação:
Objetivo: medir a eficiência do tempo operacional da operação de processamento

A duração de uma safra é calculada a partir do momento em que a primeira cana é processada pela usina no início da safra até o momento em que a última
cana é 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 (corretivas ou preventivas) ou por falta de energia elétrica devem ser contadas, sendo a única exceção a
interrupção por chuvas.
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 formula
FORMULA
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 as paralisações
proporcionalmente.
Pode-se utilizar uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja levado em conta.

Voltar para o indicador
3.1.6 Índice de desempenho de fábrica
Orientação para a implementação:
Objetivo: medir a eficiência ou a recuperação de açúcar da cana. Este não é um indicador de qualidade da cana.
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.
FORMULA
Onde OR representa a Recuperação Total e OR* a Recuperação Total Teórica. O cálculo leva em consideração o teor de fibra e a pureza do caldo bruto
(caldo misturado (das usinas) ou caldo extraído (de difusores)) da cana, ambos fatores de qualidade da cana que afetam a recuperação do açúcar.
A Recuperação Total Teórica (OR*), utilizada se for produzido somente açúcar e normalizada pela pureza do caldo e o teor de fibra da cana, é calculada da
seguinte forma:

FORMULA
Onde E* representa a Extração padrão, BHR* a Recuperação padrão da caldeira, SÍMBOLO representa o teor de fibra da cana em g/100g, e SÍMBOLO
representa a pureza do caldo bruto. 34
Adicionalmente, espera-se que o refino de todo o açúcar em uma refinaria de resultado final branco (white end) aumente a perda indeterminada em 0,4% do
açúcar presente no caldo bruto. Assim, o fator 0,98 torna-se 0,976.

Voltar para o indicador
3.1.5 Eficiência industrial
Orientação para a implementação:
Objetivo: medir a eficiência da produção de etanol a partir da cana. Este não é um indicador de qualidade da cana.
A eficiência industrial (expressa em pontos percentuais) é calculada da seguinte forma:
𝐸𝐼 =

𝑇𝑆𝐴𝐼 (𝑎çú𝑐𝑎𝑟, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑚𝑒𝑙𝑎ç𝑜𝑠)
𝑥 100
𝑇𝑆𝐴𝐼 (𝑐𝑎𝑛𝑎, 𝑚𝑒𝑙𝑎ç𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
onde EI = Eficiêcia Industrial

Onde TSAI representa o total de açúcares como açúcar invertido e é a redução de açúcares e sacarose convertidos para açúcares redutores. Note que TSAI
de levedura adquirido é omitido do denominador. Supõe-se 681,63 litros de etanol por tonelada de sacarose e 2 quilos TSAI/kg de levedura.
Os dados de entrada para o cálculo são:
•
•
•
34

Produção de açúcar
Produção de etanol
Teor médio de etanol do produto álcool

"Good Management Practices for the Cane Sugar Industry" de J Meyer et al.,p. 439.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanol produzido apenas a partir do melaço final
Massa de melaço vendida
Massa de levedura vendida
Conteúdo TSAI do melaço vendido
Produção TSAI equivalente
Cana-de-açúcar processada
Teor total de açúcares da cana expresso como açúcares redutores (ART)
Melaço importado
Teor TSAI de melaço importado
Insumo equivalente TSAI

Voltar para o indicador

Critério 3.2 - Monitorar as emissões de aquecimento global com vistas a minimizar os impactos da mudança climática
3.2.1 Adaptação às mudanças climáticas e plano de resiliência
Guia para a implementação:
Os riscos relacionados às mudanças climáticas, sua remediação e oportunidades estão principalmente relacionados aos gases de efeito estufa causados por
práticas (pastagem, preparo do solo e desmatamento) que afetam o uso do solo, uso da água, gestão de resíduos, sequestro de carbono e conservação da
biodiversidade. As mudanças climáticas afetam seriamente a produtividade do campo, o planejamento da produção e a logística de entrega dos produtos
derivados da cana-de-açúcar. Por isso, a operadora deve sempre direcionar esforços para reduzir as emissões de GEE, a intensidade do uso da água e
conhecer os possíveis riscos climáticos que pode enfrentar. Por meio de um exercício de identificação de riscos e oportunidades, a operadora pode conhecer
os efeitos operacionais e saber financeiramente (ativos, receitas, despesas, capital e financiamento) como devem ser preparados. O diagrama a seguir
descreve esse exercício:

Exemplos de riscos podem ser os seguintes:
• Político: Operações afetadas por mudanças nas políticas externas
• Legal: Despesas incorridas por serviços decorrentes de multas
• Tecnológico: Desenvolvimento e pesquisa de novas alternativas impostas ao mercado, custos de desenvolvimento de novas práticas
• Reputação: Mudanças nas preferências do mercado, mudanças no interesse das partes interessadas
• Econômico: Aumento nos custos de energia, aumento nos custos de commodities
• Físico: Inundações, mudanças nos padrões climáticos, ciclones, secas.
Baseado em:
A) Avaliação do impacto de projetos de empresas de cana-de-açúcar relacionados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, solicitados no Princípio 4,
B) Estudo de impacto ambiental e social, solicitado no Princípio 5,
C) Produção de rendimento requerida no Princípio 3.
A operadora pode identificar dentro de suas operações os efeitos das mudanças climáticas decorrentes dessas próprias operações e que também podem
afetá-las. Deve ser entregue um documento no qual sejam descritas as diferentes operações e atividades realizadas na usina e na agricultura e que indique o
grau/risco para os efeitos das alterações climáticas que podem ocorrer. Da mesma forma, deve-se verificar de que forma e qual a probabilidade de que os
efeitos desses mesmos referidos efeitos das mudanças climáticas afetem as colheitas e a produção nas usinas.

Voltar para o indicador

3.2.2 Emissões líquidas de GEE por tonelada de cana
Orientação para a implementação:
Objetivo: estimar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao processo de cultivo e processamento da cana-de-açúcar.
A implementação consiste na coleta dos dados de entrada necessários para o cálculo conforme listados 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
etanol também for produzido em substituição a uma parte ou à totalidade do 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 CO2 equivalente.
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 dependerão da matriz energética de um
país). Eles devem ser justificados por evidências comprobatórias.
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, bem como combustível utilizado nas operações agrícolas.
Note que o transporte dos trabalhadores e a pulverização aérea estão excluídos.
Os registros das aplicações químicas à plantação e outras operações das fazendas que são fatores contribuintes precisam ser mantidos e estarem
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). As reduções de GEE são normalmente arredondadas 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 – em termos
práticos, onde for inviável, pode-se usar valores estimados para todas as fazendas incluídas no âmbito da certificação, desde que a estimativa possa 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;
✓ Consumo 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 gerada em turbinas de condensação também mereça um crédito.
Caso exista cana-de-açúcar que seja produzida em um terreno que tenha iniciado a plantação de cana após 1º de janeiro de 2008, as emissões de mudança
direta de uso da terra (MUT) 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
supõe que emissões são liberadas em iguais quantidades por ano durante 20 anos (veja o anexo). A tabela dispõe as emissões em t CO2eq/ha/ano. Princípio
4: Gerenciar ativamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.

3.2.3 Emissões líquidas de GEE por tonelada de açúcar
Orientação para a implementação:
O mesmo que 3.2.2

Voltar para o indicador

3.2.4 Emissões líquidas de GEE por Megajoule (MJ) de etanol
Orientação para a implementação:
O mesmo que 3.2.2

Voltar para o indicador

3.2.5 Uso de energia primária líquida total por kg de produto
Orientação para a implementação:
Objetivo: Promover o uso eficiente de energia monitorando o uso de energia em operações de campo e de fábrica.
A operadora deve coletar os dados usados 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 até a porta da usina. Inclui também insumos de
energia na produção de fertilizantes e produtos químicos.
O resultado é o uso líquido de energia que leva em consideração o potencial de exportação da energia. Portanto, um valor negativo pode ser alcançado se
uma exportação substancial de energia for realizada. Existem duas maneiras de calcular o uso de energia no transporte, dependendo dos dados disponíveis:

• Calculado a partir de distâncias médias, pesos de carga útil e uso de combustível em cálculos de planilhas. O consumo médio de um veículo deve
levar em consideração o uso real da máquina (com e sem carga útil). Portanto, deve ser avaliado se os dados do fabricante são relevantes;
• Calculado a partir do uso total de combustível.
Observe que a energia usada no transporte de trabalhadores e na pulverização aérea está excluída.

Voltar para o indicador

3.2.6 Energia usada no transporte da cana por tonelada de cana transportada

Orientação para a implementação:
O mesmo que 3.2.5

Voltar para o indicador

3.2.7 Uso de energia primária por tonelada de cana-de-açúcar

Orientação para a implementação:
O mesmo que 3.2.5

Voltar para o indicador

3.2.8 Retorno de Energia sobre o Investimento
Orientação para a implementação:

O objetivo do indicador é aumentar a eficiência energética do sistema da usina relacionada à produção de etanol. Para a Bonsucro, a eficiência do sistema se
refere à quantidade de energia utilizada em máquinas, equipamentos e diversos aparelhos que requeiram energia de qualquer tipo para funcionar versus a
quantidade de energia contida (também conhecida como capacidade calorífica) do etanol produzido pela usina.
Para saber sobre a definição do conteúdo calorífico e seus detalhes de cálculo, consulte o indicador 3.2.7.
A operadora deve calcular o conteúdo energético de todos os seus produtos (açúcar, etanol, melaço, óleo fúsel, levedura e outros produtos) comercializados
ou utilizados como subproduto na usina, para saber a proporção de energia correspondente ao etanol.
•

A referida taxa de proporção deve ser aplicada sobre o consumo total de energia da usina nos últimos 12 meses, no mínimo. A referida energia de
entrada refere-se à energia elétrica ou contida em diesel, gasolina, gás natural e carvão, entre outros; A Bonsucro calculará os valores de capacidade
de calor para essas entradas com base nas quantidades declaradas pela operadora na bomba de calor.

•

Para cada unidade de energia utilizada resultante do exercício anterior, no mínimo a usina deve ter 9 unidades de energia contida no etanol.

Exemplo: a empresa A se dedica à produção e comercialização de açúcar e etanol. Durante 12 meses, a operadora realiza o cálculo da energia desses
produtos, resultando em 30.000 MJ dos quais 20.000 MJ (66%) vêm do teor energético do açúcar e 10.000 MJ (34%) do teor energético do etanol.
A empresa A utilizou um teor de energia para a operação da usina de 8.000 MJ em 12 meses, dos quais 34% foram destinados à produção de etanol.
O cálculo para o indicador atual, neste caso, seria (30.000 x 34%) / (8.000 x 34%) = 3,75; De acordo com os padrões Bonsucro, o indicador seria classificado
como uma Não Conformidade.

Voltar para o indicador

Princípio 4: Administrar ativamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos
4.1 Proteger e reabilitar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, bem como manter e melhorar as áreas de AVC (Alto Valor de Conservação)

Orientação para a implementação:
A operadora da usina deve ter mapa(s) identificando as plantações de cana-de-açúcar e deve incluir todas as áreas de abastecimento. O(s) mapa(s) deve(m) conter pelo
menos as seguintes informações:
a. Localização de todos os canaviais e usinas em processo de certificação.
b. Cobertura natural do solo dentro e ao redor dos campos de cana-de-açúcar (áreas ribeirinhas, trechos de floresta, rios, riachos, pântanos, lagos).
c. Áreas naturais protegidas por lei (áreas naturais protegidas nacionais, subnacionais ou locais).
e. Indicadores da presença de espécies em qualquer categoria de risco pelas IUCN, espécies da CITES ou protegidas pela legislação nacional.
f. Áreas de ecossistemas ameaçados na lista da IUCN ou ecossistemas protegidos pela legislação nacional.
g. Áreas de risco elevado para AVCs que podem ser identificadas em toda a base de fornecimento (usando o questionário de risco de AVC) e quaisquer outros riscos,
ameaças e impactos ambientais e à biodiversidade.

As seis categorias de AVC são:35
o
o
o
o
o
o

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 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 habitats: Ecossistemas, habitats 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 encostas.
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.

A Abordagem AVC fornece uma estrutura para identificar Altos Valores de Conservação e colocar em prática medidas para mantê-los ou melhorá-los. Está vinculado a
medidas para proteger a biodiversidade básica e os serviços ecossistêmicos, mas enfatiza os valores ambientais, sociais e culturais críticos considerados insubstituíveis.

35
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Para fazer isso de uma forma simples, mas suficientemente robusta, uma abordagem baseada em risco deve ser desenvolvida. A cana-de-açúcar é frequentemente
cultivada em paisagens que já são altamente modificadas para o cultivo. AVCs são potencialmente mais ameaçadas quando as fazendas de cana promovem novas
expansões em áreas de ecossistemas naturais e/ou onde os povos indígenas e comunidades locais têm direitos de usuário e acesso, ou seja, normalmente em cenários de
nova conversão de ecossistemas naturais para produção agrícola. Embora, é claro, ainda possa haver ameaças no cultivo de cana em andamento também. Os
questionários padrão de risco de AVC da Bonsucro serão desenvolvidos pela Bonsucro para levar em conta a gama de ameaças que a produção de cana-de-açúcar tem
sobre os AVCs.
Para áreas sob cultivo, a operadora da usina identificará os riscos de AVC em toda a área de abastecimento como parte do mapeamento. Em seguida, os produtores irão
completar a análise de risco de AVC no nível da fazenda. Isso gerará um resultado de classificação de risco baixo ou elevado para várias partes da base de fornecimento
certificada da fábrica. Em muitos casos, o resultado final para o fornecimento do certificado da usina será uma classificação de baixo risco, não exigindo nenhuma ação
adicional para cumprir o Padrão.
Alguns indicadores gerais de risco elevado para o cultivo em andamento são a proximidade de áreas de conservação prioritárias, como as principais áreas de biodiversidade
e áreas protegidas, e terras indígenas.
Onde houver um resultado de risco elevado, o questionário de AVC fornece instruções genéricas sobre ações e medidas adicionais que devem ser tomadas para mitigar os
riscos.
As medidas de mitigação específicas devem ser integradas ao BESMP do produtor (4.1.2).

Voltar para o indicador
4.1.2 Manter e melhorar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e AVCs nas áreas agrícolas e em seu entorno
Orientação para a implementação:

A usina processa as informações mapeadas do galpão de abastecimento (4.1.1) para identificar atributos específicos da biodiversidade (habitats e espécies), riscos e
ameaças de AVC e medidas potenciais que os produtores podem tomar para mitigar tais ameaças. Essas informações são usadas pelos produtores como base para
verificação, desenvolvimento e implementação de um Plano de Gestão da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BESMP) que contenha pelo menos:
a. Riscos identificados para cada tipo de ecossistema, área natural, espécies de flora e fauna, comunidade ou risco de AVC.
b. Principais medidas de mitigação e/ou restauração para as ameaças, riscos e impactos identificados.
c. Metas e objetivos de gestão, mitigação e/ou restauração.

d. Plano de atividades específicas a serem realizadas para cada objetivo ou meta.
e. Indicadores para medir o cumprimento dos objetivos e metas.
f. Alocação específica de recursos e pessoas responsáveis pelo cumprimento dos objetivos e metas.

Biodiversidade se refere a: espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção e habitats e corredores de habitat; áreas naturais protegidas por legislação, manchas de
vegetação natural e ecossistemas naturais, incluindo bosques, florestas, pântanos e pastagens e campos naturais.
Os serviços ecossistêmicos referem-se a: áreas ribeirinhas ou matas ciliares, telas de vento naturais, zonas de amortecimento vegetativas, controle de enchentes, áreas de
filtração.
A operadora produtora deve implementar as atividades descritas no plano de gestão da biodiversidade e serviços ecossistêmicos (BESMP). Essas atividades devem estar
alinhadas com a proteção, mitigação e/ou restauração de áreas naturais, AVCs e ecossistemas identificados nos canaviais sob certificação e em seus entornos.
Algumas atividades podem incluir, mas não estão limitadas a:
a. limitar o uso de agroquímicos
b. não usar agroquímicos proibidos
c. proteger ecossistemas críticos
d. garantir a conectividade do habitat
e. restaurar ecossistemas aquáticos e zonas de amortecimento ribeirinhas
f. restaurar áreas cultivadas de produtividade marginal para ecossistemas naturais
g. incorporar árvores / flora nativas como plantios de fronteira e barreiras em torno de áreas de habitação e infraestrutura
h. instalar cercas vivas, árvores de sombra e sistemas agroflorestais permanentes
i. sinalizar áreas de importância do ecossistema com mensagens que proíbem a caça de animais, desmatamento, degradação florestal, queimadas etc.
A operadora deve treinar seus trabalhadores e partes interessadas no cuidado de espécies e ecossistemas importantes na área em torno das plantações de cana-de-açúcar
e operações industriais.
A operadora deve manter registros da implementação do plano para melhorar ou manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, bem como as áreas e espécies
identificadas como AVCs (ver 4.1.4 abaixo), para permitir o monitoramento efetivo da eficiência das medidas.
Caso o monitoramento revele a ineficácia das medidas, o BESMP deve ser revisado, e medidas adicionais ou alternativas implementadas.

Voltar para o indicador

4.1.3 Porcentagem de áreas de ecossistemas naturais definidas internacional ou nacionalmente como legalmente protegidas convertidas em cana-de-açúcar
em ou após 1º de janeiro de 2008
Orientação para a implementação:
A operadora deve realizar uma análise de mudança histórica do uso da terra, ou seja, uma análise multitemporal da mudança de cobertura da terra com data de início em 1º.
de janeiro de 2008. Uma análise multitemporal, na linguagem de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), é a análise de imagens de satélite de diferentes datas para
identificar as mudanças no uso do solo. Pode servir como evidência de que não houve danos aos ecossistemas naturais protegidos nacional e internacionalmente devido ao
cultivo da cana-de-açúcar.
A análise deve ser realizada por profissionais com experiência em SIG e sensoriamento remoto.
A operadora deve ter o relatório da análise histórica da mudança do uso do solo e as imagens de satélite das diferentes datas utilizadas para esse fim, até a implantação da
última unidade de certificação (última safra de cana desenvolvida sob certificação).
A operadora deve fornecer um mapa mostrando as áreas não aceitáveis para desenvolvimento [com base na interpretação nacional das categorias de AVC 1-6 (ver também
4.1.4 abaixo) ou pesquisa identificando AVC e com base na legislação local, levando em consideração as áreas protegidas nacionais e similares] e um mapa mostrando
novas áreas desenvolvidas após 1º. de janeiro de 2008 (ou evidência documental equivalente, por exemplo, imagens de satélite, pesquisas, consulta às partes interessadas)
para demonstrar que as expansões ou novos desenvolvimentos não envolvem áreas legalmente internacional ou nacionalmente protegidas, áreas importantes para a
conservação ( paisagem de floresta intacta, áreas chave de biodiversidade, áreas RAMSAR, áreas importantes para pássaros, lista vermelha de ecossistemas da IUCN) ou
categorias de AVC 1-6.
A operadora pode disponibilizar qualquer prova documental (registros de compra, fotografias, mapas) indicando o uso ou ocupação do solo antes de 1º. de janeiro de 2008,
além de mapas com a análise multitemporal.

Voltar para o indicador
4.1.4 - Em toda a área de fornecimento de cana-de-açúcar a futura expansão é realizada em áreas não AVC
Orientação para a implementação:

A operadora produtora deve conduzir a 'Avaliação de Risco AVC Bonsucro para expansão' para as áreas de expansão planejadas e implementar os procedimentos de
Avaliação de Risco AVC.
A operadora não deve promover desenvolvimentos em áreas identificadas como ecossistemas naturais ou AVCs e deve manter registros da implementação de atividades
para mitigar e gerenciar os riscos identificados.
Se a avaliação de risco de AVC revelar alto risco, uma avaliação completa de AVC feita por um avaliador licenciado da HCVRN (High Conservation Value Resource
Network) deve ser conduzida.
Para áreas fora da unidade de certificação, a operadora da usina apoia produtores não certificados para implementar um conjunto de práticas de precaução mínimas,
destinadas a proteger os ecossistemas naturais e AVCs. A operadora da usina pode priorizar o apoio aos produtores nas áreas de maior risco, conforme indicado no
mapeamento de risco de biodiversidade da base de abastecimento e AVC (4.1.1) e mapeamento de partes interessadas (1.2.1).
Essas práticas de precaução devem incorporar informações sobre atributos específicos da biodiversidade (habitats e espécies) compilados em 4.1.2 e incluir:
• nenhuma expansão da cana em ecossistemas naturais (florestas / pastagens naturais / pântanos etc),
• nenhuma expansão em encostas íngremes ou na vegetação ribeirinha,
• nenhuma caça / coleta de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção,
• mitigação dos impactos relacionados à agricultura nas terras comunais.
Se a avaliação de risco de AVC revelar alto risco, uma avaliação completa de AVC por um avaliador licenciado da HCVRN deve ser realizada.

Voltar para o indicador
4.1.5 Porcentagem de expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar abordados pela AISA
Orientação para implementação:
A operadora deve realizar um estudo de AISA antes de iniciar o planejamento de novos empreendimentos (para expansões maiores que 5% da área total de abastecimento
sob certificação ou 1000 ha, o que for menor).

De acordo com o IFC (2018) 36, o processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AISA - observe que o IFC reverte a ordem para SEIA) é uma forma de identificar,
prever e avaliar o tipo e a escala dos impactos potenciais sobre a biodiversidade e as oportunidades para beneficiar a conservação, associado a quaisquer atividades ou
projetos de negócios.
A operadora deve realizar uma AISA para identificar os impactos sociais e ambientais de suas atividades e propor e gerenciar um conjunto de ações destinadas a mitigar os
impactos negativos sobre o meio ambiente e partes interessadas afetadas.
A operadora deve:
- Identificar e envolver as partes interessadas potencialmente afetadas (comunidades locais, outros produtores) na forma de uma consulta;
- Identificar os recursos naturais de que dependam a sua operação e os impactos das suas atividades sobre eles;
- Descrever o processo de consulta seguido [Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) deve ser usado para o processo e o consenso deve ser buscado quando as
decisões estão sendo tomadas ou as conclusões acordadas; consulte também o critério 1.X para obter mais informações sobre o FPIC];
- Identificar os impactos positivos e negativos nas partes interessadas identificadas;
- Manter os registros do processo de consulta e das ações decididas;
- Propor ações (preventivas e corretivas) para mitigar os impactos identificados e para gerir ou valorizar os recursos naturais;
- Definir objetivos mensuráveis;
e documentar tudo no relatório da AISA.
A operadora deve incluir consulta às partes interessadas e prestar atenção aos impactos potenciais que possam ocorrer, especialmente nas comunidades vulneráveis.
Devem ser mantidos registros de workshops, grupos focais e/ou intervenções participativas com as comunidades. A operadora deve sempre ter registros de acordos sobre
alternativas possíveis ou medidas de mitigação apropriadas com as partes interessadas, acompanhados por especialistas terceirizados independentes.
A operadora deve realizar as estratégias de mitigação de impacto identificadas e deve sempre manter registros de seu monitoramento, avaliação e adaptação, se necessário
(ver 5.1.3 para o Plano de Gestão Ambiental e Social).

Uma AISA retrospectiva deve ser realizada para projetos de extensão que ocorreram nos 12 meses anteriores à certificação inicial.

Voltar para o indicador
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IFC. (2018). Um Guia da Biodiversidade para o Setor Privado. Retirado de:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide

Critério 4.2 - 4.2 Plano de gestão do solo implementado para evitar a erosão e manter e melhorar a saúde do solo
4.2.1 - Mapeamento dos solos e/ou unidades de manejo do solo da fazenda

Orientação para implementação:
Objetivo: Identificar diferentes solos e sua distribuição pela fazenda, para servir como base para a identificação e implementação das melhores práticas de gestão (BMPs em
inglês) .
A abordagem da unidade de manejo do solo é uma abordagem mais simples e econômica em comparação com as abordagens tradicionais de classificação de solo. Permite
o agrupamento de tipos de solo em unidades, usando características que se comportam de maneira semelhante do ponto de vista agronômico e que, portanto, receberão
tratamento ou manejo semelhante.
Para definir um conjunto localmente apropriado, unidades de mapeamento de solo (SMUs em inglês), os especialistas em solo geralmente usam uma estrutura para
combinar duas ou três das seguintes características:
•
Material de origem
•
Sistema de solo
•
Sequência topográfica
•
Cor
•
Textura
•
Água disponível
•
Aspecto
O mapa do solo deve conter:
• Unidades de manejo de solo definidas, incluindo limites e áreas mapeadas.
• Tipos de solo dominantes e/ou materiais originais relacionados a cada unidade de manejo do solo.
• Observação de quaisquer limitações legais locais de solos para a produção agrícola.
Para cada SMU, as seguintes informações devem ser definidas, medidas ou coletadas:
• Porcentagem de argila (e opcionalmente areia e silte) na camada superficial do solo (até 20 - 30 cm) e subsolo (no mínimo até 60 cm), quando aplicável.
• Profundidade total do solo e profundidade efetiva de enraizamento.
• Parâmetros de água disponíveis (medidos ou estimados a partir da argila, quando aplicável).

• Identificação de restrições de solo e condições limitantes da cultura, como compactação e má drenagem, áreas sódicas e salinas, acidez e quaisquer outras restrições
relevantes para a produção de cana-de-açúcar ou para a saúde do solo.

Voltar para o indicador

4.2.2 - Amostras de solo são coletadas e usadas para desenvolver os objetivos para programas de saúde do solo e nutrição de culturas
Orientação para implementação:
Objetivo: Implementar um programa de monitoramento do solo para planejar a nutrição ideal da cultura e detectar mudanças na saúde do solo.
Registros de todas as amostras de solo e folhas devem ser retidos.
Acidez do solo
Em conjunto com a amostragem da fertilidade do solo superficial, a amostragem do subsolo é realizada pelo menos uma vez por ciclo da cultura, imediatamente após a
última colheita e antes de um replantio. As amostras são coletadas da superfície até pelo menos 80 cm em incrementos de 20 ou 30 cm.
Onde as ações corretivas forem aplicadas, com base na amostragem inicial do solo e recomendações, não há necessidade de reamostrar e analisar o solo imediatamente
após a aplicação das correções. No entanto, a reamostragem e análise de acompanhamento são encorajadas para avaliar o sucesso da ação corretiva e permitir correções
adicionais, se necessário. O reteste de subsolos é feito pelo menos a cada 5 anos, mas pode ser coincidente com a amostragem de rotina da camada superficial do solo no
replantio, se for inferior a 5 anos.

Salinidade / sodicidade
Salinidade / Sodicidade referem-se a duas condições de sal nos solos. A condutividade elétrica (CE) é um indicador importante de salinidade e a porcentagem de sódio
trocável (PST), um indicador de sodicidade. As amostras são coletadas da superfície até uma profundidade de pelo menos 80 cm em incrementos de 20 ou 30 cm, ou
conforme determinado localmente por especialistas em solo devidamente qualificados.
Onde as ações corretivas foream aplicadas com base na amostragem inicial do solo e recomendações, não há necessidade de reamostrar e analisar o solo imediatamente
após as correções terem sido aplicadas. No entanto, a reamostragem e análise de acompanhamento são encorajadas para avaliar o sucesso da ação corretiva e permitir

correções adicionais, se necessário. O reteste de subsolos é feito pelo menos a cada 5 anos, mas pode ser coincidente com a amostragem de rotina da camada superficial
do solo no replantio se for inferior a 5 anos.
A análise regular da água de irrigação é necessária para monitorar a salinidade/sodicidade originada das práticas de irrigação.
Nutrição da safra
A operadora possui um plano de amostragem “adequado à finalidade” que está articulado no Plano de Manejo do Solo, que representa com precisão todos os campos,
levando em consideração parâmetros como uniformidade do solo e tamanhos de campo.
No mínimo, o teste de solo determina os níveis de:
• Macronutrientes disponíveis para as plantas (nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio, enxofre)
• Conteúdo de carbono orgânico (facilmente oxidável ou carbono orgânico total)
• Medidas de acidez do solo (pH (água), acidez trocável e / ou alumínio)
Amostragem de solo
A amostragem (0-20 cm da camada superior) deve ser realizada em cada ciclo de replantio, sendo as amostras colhidas de forma representativa para garantir que a análise
represente com precisão as condições de campo. Deve-se prestar atenção nos campos de amostragem divididos em áreas maiores que 10 ha. A análise deve incluir o
status de nutrientes sob compressão, bem como a medida de acidez e salinidade/sodicidade.
No mínimo, a frequência da amostragem do solo deve garantir que todos os campos sejam amostrados a cada 5 anos. Uma amostragem mais regular é encorajada em
solos mais arenosos (<20% argila) ou áreas com muita chuva e/ou eventos extremos de chuva.
A mesma metodologia/protocolo de amostragem deve ser seguida de um evento de amostragem para o próximo para garantir a consistência na representatividade da
amostra. As diretrizes regionais devem ser seguidas nesse sentido. Idealmente, o mesmo laboratório confiável deve ser usado para consistência nos métodos e resultados.

Voltar para o indicador

4.2.3 - Saúde do solo melhorada e mantida através do estabelecimento de objetivos e implementação das melhores práticas de gestão apropriadas (BMP)
Orientação para implementação:
Objetivo: Promover o uso de práticas destinadas a manter a saúde do solo ou melhorar seus declínios, com monitoramento regular de parâmetros-chave para permitir a
detecção de alterações na saúde do solo.

O Plano de Manejo do Solo deve identificar as práticas que visem melhorar a saúde do solo, podendo incluir:
•
•
•
•
•
•

Identificação, prevenção, remediação e monitoramento de solo desfavorável e condições limitantes do crescimento da cultura (ou seja, crosta, compactação,
acidificação, salinização, drenagem pobre, ervas daninhas).
Tentativa de reduzir o solo descoberto e exposto através do uso de coberturas do solo (seja por pontas e folhas após cada colheita e culturas de cobertura, adubos
verdes etc durante os ciclos de pousio de replantio).
Adoção de práticas que minimizem a perturbação do solo superficial (cultivo mínimo ou cultivo reduzido, tráfego controlado etc) e leitos permanentes.
Garantia de contornos e cursos de água adequadamente projetados e cobertura permanente de plantio direto (bermas, cursos de água, margens de contornos etc).
Adoção de diretrizes sólidas de nutrição da cultura e gestão da fertilidade do solo.
Realização de atividades que promovam a conservação da matéria orgânica do solo, que pode incluir retenção de resíduos e cobertura morta, aplicação de resíduos
orgânicos de subprodutos de moagem (torta de filtro, bagaço) e outras melhorias orgânicas prontamente disponíveis (adubos), adubo verde em pousio, ao mesmo
tempo em que adota práticas que retardem a perda de matéria orgânica do solo (MOS), (aragem de conservação, prevenção de erosão).

Acidez do solo (quando aplicável)
• Solos com status de acidez não ideal conforme determinado por testes de solo são corrigidos por meio do uso de materiais de calagem que visem reduzir os níveis
de acidez para normas estabelecidas e aceitas. Os registros são mantidos.
• Nos locais em que as ações corretivas forem aplicadas com base na amostragem inicial do solo e recomendações, não há necessidade de reamostrar e analisar o
solo imediatamente após as correções terem sido aplicadas. No entanto, a reamostragem e análise de acompanhamento são encorajadas para avaliar o sucesso da
ação corretiva e permitir mais correções, caso necessário. O reteste dos subsolos é feito pelo menos a cada 5 anos, mas pode ser coincidente com a amostragem
de rotina do solo superficial, 2-3 anos após as ações corretivas.
Salinidade / sodicidade (quando aplicável)
• Solos com status de salinidade / sodicidade não ideal, conforme determinado por testes de solo, devem ser corrigidos em parceria com um especialista neste
campo. Na maioria dos casos, um pré-requisito antes que a recuperação possa começar, é garantir que o solo esteja bem drenado.
• São mantidos registros das práticas adotadas.
• A análise regular da água de irrigação é necessária para monitorar a salinidade/sodicidade contribuída pelas práticas de irrigação. Áreas dentro de 30 km de
distância da costa também devem analisar água da chuva com base na sua concentração de Na.
•

Onde as ações corretivas forem aplicadas com base na amostragem inicial do solo e recomendações, não há necessidade de reamostrar e analisar o solo
imediatamente após as correções terem sido aplicadas. No entanto, a reamostragem e análise de acompanhamento são encorajadas para avaliar o sucesso da
ação corretiva e permitir mais correções, caso necessário. O reteste dos subsolos é feito pelo menos a cada 5 anos, mas pode ser coincidente com a amostragem
de rotina do solo superficial 2-3 anos após as ações corretivas.

Voltar para o indicador

4.2.4 - Campos com amostras indicando baixa matéria orgânica, acidez ou salinidade/sodicidade são corrigidos

Orientação para implementação:
Objetivo: Verificar se as práticas de mitigação e remediação corrigiram os limites da cultura para baixa matéria orgânica, acidez ou salinidade/sodicidade em um campo por
meio de amostragem de solo.
Verificação feita durante o ciclo de amostragem do solo.
Devem ser utilizadas as normas da indústria local e os resultados das análises de solo utilizados para confirmar que os objetivos definidos no PMS estão sendo alcançados,
ou nos quesitos em que não são alcançados, os planos de ação corretiva estão sendo implementados.

Voltar para o indicador

4.2.5 – Proporção do índice do fertilizante N P K aplicado com relação ao índice de fertilização N P K recomendado pela análise do solo

Orientação para implementação:
Objetivo: Promover o uso ideal de fertilizantes para melhorar a eficiência do uso de nutrientes na cultura e minimizar a degradação ambiental.

A operadora deve garantir que os requisitos de nutrientes da cultura sejam usados para desenvolver um programa de nutrição com base nas melhores práticas reconhecidas
pela indústria local (ou quando nenhuma estiver disponível, a partir de diretrizes adaptadas de outra região) e incluir a aplicação de fertilizantes químicos e orgânicos. Deve
ser adaptado às condições locais (específicas do local) para atingir a produção ideal em termos de rendimento e qualidade, minimizando o risco ambiental.
A quantidade de Nitrogênio, Potássio e Fósforo aplicada por meio de fertilizantes em uma safra deve ser determinada pelo suprimento real e pretendido de nutrientes para a
cultura, levando em consideração todas as fontes de nutrientes já disponíveis para essa cultura. Isso deve incluir nutrientes:
• presentes no solo
• que estão sendo co-aplicados naquela safra (por exemplo, resíduos de usina, estrume)
• derivados de aplicações anteriores de fertilizantes (incluindo adubos, lodo e cinzas da usina, compostagem, vinhaça, CMS)
• derivados de resíduos da colheita
• fornecidos por outras culturas, como leguminosas, adubos verdes e culturas de cobertura
O fertilizante deve ser de uma categoria apropriada, aplicado na taxa, tempo e localização corretos para o uso ideal da cultura, conforme orientado pelas recomendações
locais.

Voltar para o indicador
4.2.6 Práticas para minimizar e controlar a erosão e compactação do solo
Orientação para implementação:
Objetivo: Promover o uso de práticas que mitiguem e minimizem a erosão.
O Plano de Manejo do Solo considera e implementa, quando pertinente e possível na prática, o seguinte:
• Conformidade com os regulamentos relevantes que visam limitar a erosão do solo
• Uso de plantio em contorno, terraços ou plantio em faixa
• Uso de plantio mínimo ou de conservação
• Uso de cobertura morta/mantas de resíduos
• Uso de plantas de cobertura ou adubos verdes
• Aplicação e retenção de matéria orgânica
• Uso de quebra-ventos
• Uso de faixas de proteção (para reduzir o fluxo de água e capturar nutrientes)
• Instalação de medidas de drenagem e controle de fluxo de água para evitar alagamento ou excesso de escoamento
• Impedimento do uso de máquinas em solo úmido
• Uso de máquinas com alcance estendido, amplo espaçamento entre as pistas ou pneus de baixa pressão

• Limites no peso da máquina
• Uso de rotas permanentes de veículos (tráfego controlado)

Voltar para o indicador
4.2.7 A queima de pontas e folhas da cana-de-açúcar após a colheita é evitada

Orientação para implementação:
Objetivo: Promover a retenção de biomassa e colheita de resíduos para melhorar a cobertura do solo.
Onde a queima da cana é necessária, aconselha-se “queimas frias ou controladas”.
Razões claras para a exigência de queima da cana-de-açúcar antes da colheita devem ser documentadas.
Após a colheita da cana queimada, as pontas e a biomassa residual devem ser retidas, seja espalhando pelos campos ou ajuntando e enfileirando entre as linhas.

Voltar para o indicador

Critério 4.3 - Plano de Administração da Água em vigor
4.3.1 - Identificar os principais recursos hídricos, a bacia, sub-bacia ou microbacia onde o recurso hídrico é fornecido e desenvolver e implementar um plano
de ação para contribuir para a sua sustentabilidade e definir objetivos para o manejo da água

Orientação para a implementação:
A operadora deve identificar em um mapa os principais recursos hídricos encontrados na área de abastecimento sob certificação. O mapa deve identificar os corpos d'água
de acordo com a bacia, sub-bacia e microbacia onde estejam localizadas as fazendas. Não é necessário ter um mapa para cada cultura, um mapa geral pode identificar
todas as áreas de abastecimento. O nível de disponibilidade de cada corpo de água deve ser identificado.
Adicionalmente, o mapa deve identificar as comunidades do entorno que fazem uso dos mananciais, bem como outras atividades produtivas (mineração, pecuária, outras
fazendas).
A operadora deve desenvolver um Plano de Manejo da Água (PMA) de acordo com o nível de disponibilidade ou estresse hídrico identificado. O plano deve ter pelo menos:
• ações alcançáveis
• responsabilidades acordadas
• prazos e recursos alocados
• identificação de outras iniciativas de cuidado e gestão sustentável da água que tenham ação local

A operadora pode considerar a definição de "bacia / bacia hidrográfica" fornecida pela Alliance for Water Stewardship37:
“CAPTAÇÃO. A zona geográfica em que a água é capturada, flui e eventualmente descarrega em um ou mais pontos. O conceito inclui a captação de águas superficiais e
subterrâneas. Uma bacia hidrográfica de superfície é definida pela área de terra da qual toda a precipitação recebida flui através de uma sequência de riachos e rios em
direção a uma única foz, como um afluente de um rio maior, ou do mar. Uma captação de água subterrânea é definida pela estrutura geológica de um aquífero e caminhos de
fluxo de água subterrânea. É reabastecido por água que se infiltra da superfície. Possui espessura vertical (de alguns metros a 100s de metros) e também área. Dependendo
das condições locais, as bacias hidrográficas superficiais e subterrâneas podem ser fisicamente separadas ou interconectadas. "Captação de origem" refere-se a uma
captação, distinta da(s) captação(ões) do local, onde um produto ou serviço é fabricado ou adquirido. Pode estar em qualquer lugar, desde uma bacia hidrográfica adjacente
até o outro lado do mundo. Os termos alternativos são bacia aquífera, bacia e bacia hidrográfica ”.

Voltar para o indicador
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Para mais detalhes: https://a4ws.org/?gclid=EAIaIQobChMI1bWPrNTs7gIVbMyzCh2IbwvQEAAYASAAEgLGQPD_BwE

4.3.2 O mapeamento de titularidade e reivindicações de terra/água é conduzido
Orientação para implementação:
A propriedade legal deve ser representada pelo título oficial no país ou equivalente (por exemplo, notário, agência governamental ou outro). Os direitos à água referem-se ao
direito de extrair e usar água, incluindo o limite de quantidade extraída. Os direitos consuetudinários podem ser comprovados de outras formas por um órgão estatutário local
ou consuetudinário. A orientação para os direitos consuetudinários é fornecida nas Convenções 169 e 117 da OIT.
A operadora deve:
• Demonstrar direitos à terra mantendo títulos de terra (ou seu equivalente aos legalmente aceitos no país).
• Demonstrar os direitos sobre a água, mantendo licenças oficiais de captação de água que incluem a vazão máxima autorizada para cada corpo d'água usado.
• Ter um sistema implantado para rastrear a conformidade dos fornecedores com os documentos de posse da terra e direitos à água declarados e para incentivar o
cumprimento.
• Ter um procedimento claro para reivindicações de direitos de terra e água e socializar com as partes interessadas os procedimentos, tempos de resposta e canais de
comunicação.
• Ter um mapa de reclamações cobrindo toda a cadeia de suprimentos. Quando os direitos à terra são renunciados em benefício da operadora, a operadora demonstra que
a decisão foi tomada por meio do Consentimento Livre, Prévio e Esclarecido (FPIC - ver também o critério 1.X) e foi negociada.

Voltar para o indicador

4.3.3 - Engajamento em ações colaborativas para promover o uso sustentável da água
Orientação para a implementação:
A operadora deve demonstrar participação ativa em iniciativas e processos da comunidade local, com ONGs, entidades públicas regionais e nacionais etc., visando a gestão
e cuidado sustentável da água. Se não houver nenhuma iniciativa local ou de outra parte interessada sendo desenvolvida na área, espera-se que a operadora gere as
iniciativas na área para promover o uso sustentável da água.
A operadora deve manter registros da medição do estresse hídrico e tomar ações colaborativas para reduzi-lo.
A operadora deve planejar e implementar planos ou programas internos de uso sustentável de água, envolvendo trabalhadores da fazenda e da usina.

A operadora deve registrar quaisquer evidências da implementação dos planos ou programas internos, como listas de presenças, fotografias ou vídeos das sessões de
treinamento e desenvolvimento de informações e material de treinamento.

Voltar para o indicador
4.3.4 Volume de água líquido consumido por unidade de massa de produto
Orientação para a implementação:
A operadora deve possuir as permissões necessárias para uso de água e usar dispositivos no local que contabilizem o fluxo em m3 por hora.
A operadora deve manter registros das quantidades de água captadas para uso na usina. Os registros da água consumida na usina devem ser iguais à água usada menos a
água devolvida ao meio ambiente.
O efluente da usina deve ser devolvido às fazendas para irrigação, a operadora calcula isso como a água devolvida ao meio ambiente.

Voltar para o indicador

4.3.5 – Produtividade da água de irrigação
Orientação para a implementação:
A operadora deve manter registros, durante todo o ciclo de cultivo, da precipitação diária em suas fazendas expressos em mm e registros de todas as entradas de água para
as fazendas, incluindo água captada, água reciclada, vinhaça diluída e efluente diluído.
Nota: 1 mm = 10 m3/ha
O cálculo é:
Chuva = precipitação total ao longo do ciclo de crescimento em mm
Irr = medida líquida de irrigação aplicada ao longo da estação de crescimento típica em mm
CY = a produção de cana na colheita em t/ha (para toda a fazenda derivada de toda a cana colhida / área colhida na safra)

A produtividade de referência da água (WPo) e a produtividade real da água (WPa) para a fazenda podem então ser calculadas (em unidades de kg/ha/mm) como:
• WPo = 66 + (0,05 x chuva)
• WPa = (CY x 1000) / Irr
Esses dois valores podem então ser comparados:
WPa> = WPo é aceitável
WPa <WPo não é aceitável
O cálculo presume irrigação líquida (perdas de interceptação, drenagem e evaporação do solo incluídas, perdas de transporte excluídas no valor de irrigação).

Voltar para o indicador

4.3.6 - Oxigênio dissolvido no ponto de efluente
Orientação para a implementação:
A operadora deve realizar análises da água efluente da usina (periodicidade das análises a determinar). A amostra de água deve ser coletada no ponto exato de descarga.
A operadora deve garantir que os resultados de oxigênio dissolvido no ponto de efluente estejam de acordo com os parâmetros definidos pela Bonsucro:> 2,5 PPM ou 1 Kg
DQO/T produto ou 0,25 kg/T de DBO
A operadora deve implementar medidas corretivas caso os resultados do teste de oxigênio dissolvido não sejam o mínimo exigido pela Bonsucro.
A operadora deve manter registros das análises de oxigênio dissolvido do efluente, bem como evidências de medidas corretivas, se necessário.

Voltar para o indicador

Critério 4.4 - Planos de manejo agroecológico de pragas, doenças e ervas daninhas em vigor e implementados
4.4.1 - Identificação e monitoramento de pragas e doenças atuais, históricas e potenciais
Orientação para a implementação:
A operadora deve criar e implementar um plano de monitoramento de pragas e doenças em que o limite de danos de cada praga e doença seja definido para quando o
controle for necessário. O plano de monitoramento de pragas e doenças deve cobrir todas as áreas de cultivo sob certificação.
A operadora deve manter:
• Registros históricos, atuais e potenciais de pragas de acordo com diferentes fatores como chuvas, ventos, umidade relativa, entre outros.
• Registros da implantação das metodologias de monitoramento de campo por tipo de praga ou doença, tipo de amostragem, datas, responsáveis, resultados da
amostragem e safras onde são implementadas.
• Registros de campo da sintomatologia vegetal causada por pragas ou doenças.
• Registros históricos de monitoramento de pragas e doenças, bem como ervas daninhas e sintomas apresentados em cada cultura.
No caso de novas expansões, uma amostragem completa deve ser realizada para identificar futuras pragas e doenças, a fim de prevenir novos surtos que afetem as áreas
novas e já estabelecidas.

Voltar para o indicador
4.4.2 - Práticas agroecológicas de manejo de pragas e doenças implementadas
Orientação para implementação:
O objetivo geral deve ser minimizar o impacto econômico e reduzir o aumento de pragas e doenças, ao mesmo tempo que minimiza-se quaisquer impactos fora do local.
Diferentes pragas e doenças têm diferentes ecologias, distribuições, impactos potenciais e controles. Além disso, os sistemas agrícolas variam devido a diferentes limitações
ambientais e sociais. Assim, não existe um conjunto de estratégias aplicáveis a todas as situações.

As estratégias agroecológicas de manejo podem variar de acordo com cada tipo de praga ou doença, portanto a operadora deve implementar boas práticas, que podem ser,
no mínimo:

• Remoção manual
• Plantio seletivo
• Aplicação seletiva de inseticidas e fungicidas
• Retenção de resíduos e culturas de cobertura
• Agentes de controle biológico
• Uso de fontes de sementes "limpas" no plantio
• Uso de variedades de cana resistentes / tolerantes a pragas e doenças
• Manejo das plantas com flores circundantes para encorajar aquelas que fornecem néctar que alimenta os inimigos naturais de pragas e/ou desencorajar aquelas
que fornecem fontes de proteína para roedores
• Higiene do campo para prevenir a propagação de pragas e doenças
• O uso de inseticidas e fungicidas deve ser baseado em limites de ação ou na aplicação de abordagens baseadas em risco apropriadas para a espécie-alvo. A
aplicação deve ser feita de forma a minimizar qualquer movimento fora do local.
A operadora deve manter registros da implementação do plano de manejo e das medidas preventivas e corretivas aplicadas.

Voltar para o indicador
4.4.3 - Plano de manejo integrado de ervas daninhas
Orientação para a implementação:
O objetivo geral deve ser minimizar o impacto econômico e reduzir os bancos de sementes, ao mesmo tempo que se minimiza quaisquer impactos externos. Ervas daninhas
diferentes têm ecologias, distribuições, impactos potenciais e controles diferentes; gramíneas, folhas largas e vinhas requerem considerações diferentes. Além disso, os
sistemas agrícolas variam devido a diferentes limitações ambientais e sociais. Assim, não existe um conjunto de estratégias aplicáveis a todas as situações. Algumas
estratégias úteis podem incluir:

• Remoção manual
• Lavoura seletiva
• Aplicação seletiva de herbicidas
• Retenção de resíduos e culturas de cobertura
• Agentes de controle biológico
• Uso de variedades de cana que fecham a copa rapidamente e protegem-se de ervas daninhas
• Higiene do campo para evitar a propagação de ervas daninhas
O uso de herbicidas deve ser baseado em limites de ação ou na aplicação de abordagens baseadas em risco (por exemplo, para herbicidas pré-emergentes) apropriadas
para as espécies-alvo. A aplicação deve ser feita de forma a minimizar qualquer movimento fora do local.

Voltar para o indicador
4.4.4 - Agroquímicos aplicados por hectare por ano
Orientação para implementação:
A operadora deve manter registros dos agroquímicos aplicados às fazendas.
As informações mínimas a serem registradas são:
o Data de aplicação
o Ingrediente ativo
o Quantidade de produto
o Área de aplicação
o Responsável
o Causa da aplicação (pragas de insetos, fungos, bactérias, ervas daninhas, nematoides)
A operadora deve aplicar apenas produtos registrados para seu uso específico e nas taxas recomendadas no rótulo.
A operadora deve manter registros das quantidades de ingredientes ativos aplicados e não deve exceder 5 kg de ingrediente ativo/ha/ano.
Normalmente a medição ocorre com o registro de aplicação de agroquímicos por talhão. O modelo deve permitir o registro da quantidade de cada substância ativa utilizada.
No final do período, soma-se a quantidade total de quilogramas ou toneladas utilizadas na área total e o cálculo por hectare é feito.

• Verifique se existe uma lei nacional a ser cumprida que regule o uso de agroquímicos. Normalmente, essa lei também indicará quem é responsável por regulamentar a
importação, fabricação, registro, embalagem, rotulagem, distribuição e venda no varejo de agroquímicos para garantir que, quando usados conforme as instruções,
sejam seguros e eficazes.
• Siga as instruções do rótulo dos agroquímicos.
• Certifique-se de que os agroquímicos não se disseminem além de sua área de aplicação alvo.
• Comunique-se com os vizinhos sobre a aplicação de agroquímicos. Uma comunicação eficaz pode evitar mal-entendidos, conflitos desnecessários e fornecer
garantias.
• Deve-se observar o método de aplicação do(s) pesticida(s), registrar as configurações do equipamento e relatórios de calibração e as condições climáticas, assim
como a data, hora e local da aplicação e o nome e quantidade do agroquímico aplicado.
• Listar o nome do técnico agroquímico que aplicou o agroquímico.
• Verificar a proximidade de outras pessoas com a área onde o agroquímico foi aplicado.
• Medir a área total da superfície do corpo de terra tratado com o agroquímico.

Voltar para o indicador

4.4.5 - Agroquímicos proibidos aplicados por hectare por ano
Orientação para a implementação:
A operadora não deve aplicar agroquímicos proibidos listados abaixo:

o
o
o
o
o
o
o

Formulações de pesticidas que atendem aos critérios das classes Ia (extremamente perigosas) ou Ib (altamente perigosas) da Classificação de Pesticidas por
Perigo recomendada pela OMS38;
Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que atendam aos critérios de carcinogenicidade das categorias 1A e 1B do Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) 39;
Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que atendam aos critérios de mutagenicidade das categorias 1A e 1B do Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) 40;
Ingredientes ativos de pesticidas e suas formulações que atendam aos critérios de toxicidade reprodutiva das Categorias 1A e 1B do Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) 41;
Ingredientes ativos de pesticidas listados pela Convenção de Estocolmo 42 em seus Anexos A e B, e aqueles que atendem a todos os critérios do parágrafo 1
do Anexo D da Convenção;
Ingredientes ativos e formulações de pesticidas listados pela Convenção de Rotterdam em seu Anexo III 43;
Pesticidas listados no Protocolo de Montreal44.

Observe que quando a legislação nacional se opuser a quaisquer das convenções internacionais, protocolos ou listas da OMS, permitindo apenas agroquímicos proibidos e,
portanto, quando nenhuma alternativa não proibida for permitida pela legislação, a legislação nacional deverá ser cumprida.

Voltar para o indicador
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205561/9789241510417_eng.pdf;jsessionid=A903785CB56E7D2B3731DEC20EBA57FD?sequence=1
https://unece.org/ghs-rev8-2019
40
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/special-topics/highly-hazardous-pesticides-hhp/identification-of-hhps/hhp-criteria-2-3-4/en/
41
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/special-topics/highly-hazardous-pesticides-hhp/identification-of-hhps/hhp-criteria-2-3-4/en/
42
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx
43
http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals
44
https://www.environment.gov.au/protection/ozone/montreal-protocol
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Critério 4.5 - Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não impactem negativamente a biodiversidade e os
serviços ecossistêmicos
4.5.1 - Gestão de instalações de armazenamento, manuseio e descarte seguro de produtos químicos, combustíveis, lubrificantes e materiais perigosos, com
o objetivo de prevenir impactos negativos à biodiversidade e aos ecossistemas
Orientação para a implementação:
A operadora deve garantir condições seguras de armazenamento e manuseio de agroquímicos, combustíveis, lubrificantes e materiais perigosos, bem como sua eliminação
segura (por exemplo, para as trocas regulares de óleo em veículos / máquinas).
Os locais de armazenamento devem ter pelo menos as seguintes características:
• Áreas fechadas e trancadas com acesso restrito a pessoal autorizado e treinado para o manuseio dessas substâncias.
• Pisos, paredes e prateleiras em material não absorvente e não inflamável, permitindo fácil limpeza e arrumação.
• Insumos químicos (agroquímicos e fertilizantes) devem ser mantidos separados de lubrificantes, combustíveis e outros materiais perigosos.
• Os agroquímicos devem ser separados pela ação biocida (fungicida, herbicida, inseticida, rodenticida etc.) e pela apresentação (pós, líquidos, pastas etc.).
• o espaço deve ser condicionado para reter possíveis derramamentos (deve ser fornecida uma parede de contenção de derramamento) e com um kit apropriado para
recuperar o material derramado.
• O local deve possuir sinalização adequada de acordo com o tipo de material a ser armazenado.
A operadora deve ter um leito biológico adequada para a disposição final dos agroquímicos derramados para evitar danos graves aos aquíferos e lençóis freáticos.
A operadora deve limitar o acesso a pessoal autorizado e devidamente treinado.

Voltar para o indicador
4.5.2 Treinamento específico para manuseio e uso correto de produtos químicos agrícolas, combustível, materiais perigosos e manutenção de registros de
treinamento e uso.
Orientação para a implementação:
A operadora deve garantir o treinamento adequado para o manuseio e manipulação de agroquímicos e materiais perigosos e deve manter listas de presença de treinamento,
bem como atualizar regularmente seus registros. Esses treinamentos minimizam o risco de derramamentos que podem causar sérios danos à saúde e ao meio ambiente.

O treinamento deve ter pelo menos os seguintes temas:
o O treinamento é específico e relevante para a(s) tarefa(s) realizada(s).
o Uma explicação dos nomes, formulações, toxicidade, riscos à saúde e outras informações relevantes das fichas de dados de segurança do material (MSDS Material Safety Data Sheets em inglês) em relação a produtos químicos agrícolas, combustível, materiais perigosos, todas as substâncias a serem usadas.
o Técnicas para o correto manuseio dessas substâncias.
o Uso correto de EPI.
o Medidas preventivas para redução de possíveis danos à saúde e ao meio ambiente causados pelas substâncias.
o Procedimentos de emergência, primeiros socorros e atendimento médico para casos de envenenamento ou contato indevido com essas substâncias.
O pessoal que aplica agroquímicos e usa combustíveis, lubrificantes e/ou materiais perigosos deve ter o equipamento de proteção individual (EPI) adequado para cada tipo
de insumo, bem como um registro da entrega do EPI aos trabalhadores e um registro do uso adequado das máscaras para evitar a inalação de gases tóxicos.
A operadora deve possuir registros fotográficos e documentais do uso constante e correto dos EPIs pelos trabalhadores.
A operadora deve manter registros de treinamento, quando apropriado em uma base individual.
A operadora deve manter registros de todo o uso de produtos químicos agrícolas, combustível, materiais perigosos e relatórios. Os registros são precisos, completos,
atualizados e acessíveis.
Os registros devem ser retidos pelo operador por um período mínimo de dois anos.

Voltar para o indicador

Princípio 5: Melhorar constantemente outras áreas-chaves do negócio
Critério – 5.1 Promover a sustentabilidade econômica e social
5.1.1 Plano de pesquisa e inovação implementado
Orientação para a implementação:

O plano de pesquisa e desenvolvimento em vigor deve considerar as seguintes categorias:
•
Inovação de produto: um bem ou serviço que é novo ou significativamente aprimorado. Isso inclui melhorias significativas nas especificações
técnicas, componentes e materiais, software no produto, facilidade de uso ou outras características funcionais.
•
Inovação de processo: um método de produção ou execução novo ou significativamente aprimorado. Isso inclui mudanças significativas em
técnicas, equipamentos e/ou software.
•
Inovação de marketing: um novo método de marketing que envolve mudanças significativas no design ou embalagem do produto, na colocação do
produto, na promoção ou no preço do produto.
•
Inovação organizacional: Um novo método organizacional nas práticas de negócios, organização do local de trabalho ou relações externas.
O plano de pesquisa e desenvolvimento também pode considerar P&D promovido por instituições de pesquisa ou outras organizações pelas quais a operadora
tenha o direito de utilizar o que foi aprendido.
Para inovação, isso deve ser centralizado e coordenado, abrangendo planos de continuidade de negócios e protocolos de resposta para emergências (incluindo
emergências de saúde, desastres ambientais e outros).
Para a pesquisa, isso inclui o teste de tecnologia e práticas para melhorar os resultados da operadora tanto na usina quanto na agricultura.
A operadora deve registrar os custos diretos de P&D. Esses custos podem incluir o custo da execução de testes, custo de pessoal, material e produtos. Também
inclui testes em novas máquinas, mas não o custo de investimento em novas máquinas ou equipamentos.

Voltar para o indicador

5.1.2 Valor adicionado/tonelada de cana-de-açúcar
Orientação para a implementação:

Esclarecimento: 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 a depreciação.
A operadora deve estimar o valor agregado de suas operações, incluindo operações de moagem e agricultura e estimar o valor real por tonelada.
Para a usina, o valor adicionado é calculado a partir da venda de açúcar, etanol, melaço, bagaço e energia, descontados os custos das mercadorias, matériasprimas e serviços adquiridos, dividido pelas toneladas produzidas.
No caso dos produtores, o valor adicionado é calculado da seguinte forma: venda da cana menos o custo dos insumos, dividido pelas toneladas produzidas.
O cálculo deve excluir todos os subsídios, salários, impostos e compartilhamento de benefícios.

5.1.3 Planos de gestão de impacto ambiental e social atualizados semestralmente

Orientação para a implementação:
De acordo com o IFC (2018) 45, o processo de Avaliação de Impacto Social e Ambiental (AISA - observe que o IFC reverte a ordem da sigla para SEIA em inglês) é
uma forma de identificar, prever e avaliar o tipo e a escala dos impactos potenciais sobre a biodiversidade e as oportunidades para beneficiar a conservação,
associado a quaisquer atividades ou projetos de negócios.
A operadora deve então proceder para:
- Implementar as ações conforme detalhado no PGAS;
- Monitorar o progresso em relação aos objetivos;
- Fazer ajustes se o monitoramento revelar que as ações propostas não são suficientes.
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IFC. (2018). Um Guia à Biodiversity para o Setor Privado. Retirado de:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide

A operadora deve disponibilizar publicamente o resumo do plano de forma que seja acessível às comunidades afetadas e não divulgar nenhuma informação
confidencial. A operadora deve manter registros das atividades implementadas.
No mínimo, a operadora deve revisar o PGAS todos os anos.

Voltar para o indicador

5.1.4 Resultados da análise do contexto dos negócios são continuamente abordados de forma progressiva com cronograma

Orientação para a implementação:
De acordo com Six Sigma (2016) 46, o plano de melhoria contínua deve incluir os mecanismos para medir a implementação de ações nas questões sociais,
ambientais, produtivas e de qualidade. Deve haver um mecanismo de revisão sistemática da implementação, de acordo com cronograma definido.
A operadora deve demonstrar que desenvolveu um mecanismo para medir regularmente a implementação do plano de melhoria contínua, especificamente através
da coleta de dados de monitoramento ambiental, social, de qualidade e produtividade, de acordo com os prazos indicados no plano. A operadora mantém os
registros de implementação e demonstra que pelo menos 90% das atividades foram implementadas.
O mecanismo de reclamação, que faz parte de uma abordagem mais ampla para o envolvimento das partes interessadas, fornece aos membros da comunidade uma
maneira de se envolver de forma consistente com a empresa, melhorar os relacionamentos, reduzir o risco social e permitir uma gestão mais responsiva e
responsável. Para demonstrar a eficácia do mecanismo de reclamação, é importante considerar os seguintes elementos:
1. Capacidade de receber a reclamação em tempo hábil,
2. Reconhecimento da situação,
3. Definição de um responsável pela avaliação e investigação (dono das reclamações),
4. Avaliação da investigação da situação relatada,
5. Definição de procedimento para recursos ou nomeações,
6. Desenvolvimento de resoluções em colaboração com o reclamante,
7. Implementação de resoluções,
8. Monitoramento e fechamento.
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Six Sigma. (2016). Six Sigma And Continous Improvement. Academic Press, 44-48.

A implementação deve abranger toda a área de fornecimento de cana e incluir os riscos identificados na Análise do Contexto de Negócios identificados em 1.1.1,
bem como os elementos cobertos em P2. Estes incluem, mas não estão limitados a:
•
•
•
•

•

salários decentes,
abolição do trabalho infantil,
não discriminação,
violência de gênero,
liberdade de associação etc. Esse ponto é importante pois aqui, no P5, diz respeito a toda a área de abastecimento e não apenas à Unidade de
Certificação.

A operadora deve registrar as reclamações recebidas das partes interessadas, trabalhadores e clientes. A operadora deve demonstrar que pelo menos 90% das
queixas foram resolvidas de maneira positiva.
Voltar para o indicador

Critério 5.2 - Reduzir as emissões e os efluentes. Promover a reciclagem dos fluxos de resíduos onde for viável
5.2.1 As operadoras têm um sistema de monitoramento e avaliação documentado para a qualidade do ar ambiental nas populações/comunidades mais
próximas
Orientação para a implementação:
Siglas: PM: material particulado, SO2: dióxido de enxofre, NO2: dióxido de nitrogênio
1. O PM10, NOx e SOx devem ser monitorados por meio de amostragem passiva colocada em áreas residenciais e de alto tráfego. As definições dos acrônimos
podem ser encontradas na seção Definições deste documento.
2. Quando esses parâmetros não forem atendidos, a operadora deve demonstrar um plano de ação para melhorar a qualidade do ar (isso pode incluir esforços de
colaboração com o governo e outras empresas, se apropriado).
a. O plano de ação deve incluir a gestão das emissões associadas com

i. Caminhões canavieiros ociosos / áreas de estacionamento
ii. Tráfego de caminhões canavieiros para usinas
iii. Disseminação de poeira pela colheitadeira
iv. Emissões da movimentação da usina para áreas residenciais
v. Emissões de pulverização aérea
vi. Emissões da queima da cana
b. Deve envolver a administração por meio de soluções tecnológicas e comunitárias. Exemplos tecnológicos
i. Estabelecimento de novas rotas para estradas que geram poeira em áreas residenciais
ii. Realocação de lotes onde os caminhões ficam parados para ficar longe de escolas / clínicas
iii. Equipagem de todos os pulverizadores aéreos com um aplicativo/tecnologia para medir e avaliar o fluxo do vento - sem pulverização quando as
condições climáticas puderem afetar as comunidades
c. Soluções baseadas na comunidade, por exemplo:
i. Redução da velocidade dos veículos em áreas residenciais para reduzir a geração de poeira
ii. Eliminação do tráfego diurno durante os dias letivos se as estradas estiverem a 100 m das escolas
iii. Eliminação da pulverização de safras quando as aulas estiverem ocorrendo
iv. Exigência de treinamento para pulverizadores aéreos e proibição de qualquer pulverização em áreas até 50 m de distância de residências ou
edifícios comunitários.
v. Obtenção de permissão do bureau de meteorologia antes da queima da cana
vi. Exigência de treinamento para todos os funcionários que estejam envolvidos no acendimento de fogueiras de cana a respeito dos elementos a
serem considerados antes de acender o fogo (como, quando, o que considerar).
Voltar para o indicador
5.2.2 Emissões atmosféricas fugitivas e pontuais alinhadas com a Melhor Tecnologia Disponível e parâmetros ambientais / de segurança estabelecidos
Orientação para a implementação:
As emissões atmosféricas podem ser categorizadas como 'Fugitiva' ou 'Fonte Pontual':
Emissões fugitivas são emissões que não são liberadas por meio de um respiro ou chaminé. Exemplos de emissões fugitivas incluem poeira de estoques,
volatilização de vapor de tonéis, recipientes abertos, derramamentos e manuseio de materiais. As emissões que emanam das aberturas de ventilação da cumeeira

de telhados, venezianas e portas abertas de um edifício, bem como vazamentos de equipamentos e de válvulas e flanges, também são exemplos de emissões
fugitivas. Fatores de emissão EETs são o método usual para determinar perdas por emissões fugitivas.
Emissões de Fonte Pontual são emissões que são exauridas em uma abertura (excluindo as aberturas do telhado) ou chaminé e emitidas por uma fonte pontual
única na atmosfera.
Tais fontes de emissões são frequentemente regulamentadas por órgãos ambientais e autorizadas por meio de licenças. O objetivo desse Indicador é facilitar a
redução das emissões ao longo do tempo para as usinas certificadas. As emissões podem ser medidas ou estimadas diretamente usando EETs, elaborados a
seguir. Este indicador tem dois componentes: 1. Demonstrar medição e monitoramento de emissões, e 2. Implementar medidas de produção mais limpa.
A implementação de uma produção mais limpa inclui atividades como:
-

programação de manutenção regular,
manutenção de registros e procedimentos aprimorados,
otimização de cronogramas de produção,
instalação de sistemas de recuperação de vapor,
uso de matérias-primas mais limpas e/ou
instalação de equipamentos de controle de poluição.

Definição: Equipamentos de Controle de Poluição: como precipitadores eletrostáticos, filtros de tecido, câmaras de ar e depuradores úmidos são comumente
instalados para reduzir a concentração de substâncias nos gases de processo antes da emissão da chaminé.47
Medição e monitoramento das emissões envolve uma variedade de EETs potenciais:
· Amostragem ou medição direta deve demonstrar aderência às licenças e regulamentos
· Cálculos de balanço de massa devem demonstrar a redução das emissões ao longo do tempo
· Análise de combustível e/ou outros cálculos de engenharia deve demonstrar trocas de combustível e tecnologias de controle de emissão implementadas ao longo
do tempo
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Inventário Nacional de Poluentes da Austrália. Manual de Técnica de Estimativa de Emissões para Combustão em Caldeiras. Versão 3.6, 2011

· Fatores de emissão (mais comumente usados para emissões fugitivas de operações) estão disponíveis por meio da USEPA para ajudar as operadoras a estimar
as emissões associadas aos componentes de suas operações.
Para demonstrar o papel dos depuradores úmidos nas emissões de material particulado (implementando uma produção mais limpa), os fatores de emissão para
caldeiras de bagaço são os seguintes (usados para demonstrar medição e monitoramento aprimorados):

• Purificador seco/não controlado
o
o
o
o
o
o

Monóxido de carbono 2,61
Óxidos de nitrogênio 0,76
Material particulado ≤10,0 μm 6,15
Material particulado ≤2,5 μm
3,51
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (B[a]Peq)
Dióxido de enxofre 0,25

0,0005

• Purificador úmido
o
o
o
o
o
o

Monóxido de carbono 2,61
Óxidos de nitrogênio 0,76
Material particulado ≤10,0 μm 0,22
Material particulado ≤2,5 μm
0,126
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (B[a]Peq)
Dióxido de enxofre 0,25

Voltar para o indicador

0,0005

5.2.3 Plano de resíduos não provenientes da produção para descarte ou reciclagem seguros
Orientação para a implementação:
De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (2020), os sistemas de gestão de resíduos são projetados para proteger o meio ambiente e melhorar as condições.
A gestão holística de resíduos inclui as seguintes práticas:
•
•
•
•
•

Eliminação de resíduos de forma responsável
Reciclagem de resíduos sólidos
Reutilização de resíduos
Minimização do uso
Prevenção de impactos negativos

A operadora deve desenvolver um programa documentado para reciclagem de pelo menos 50% das seguintes categorias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibra (incluindo papel),
Metal (incluindo aço),
Plástico (incluindo recipientes agroquímicos),
Óleo e lubrificantes,
Baterias,
Produtos químicos,
Borracha,
Madeira,
Resíduos perigosos,
Vidro,
Resíduos médicos, e
Eletrônicos.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (2020) 48, algumas atividades-chave que podem ajudar na implementação do plano são:
•

Avaliação das necessidades. Ao identificar cuidadosamente as suas necessidades fica mais fácil evitar compras excessivas e promover a redução do
excesso de materiais.

•

Minimização de impacto. Comprar produtos localmente significa que menos recursos são necessários. Além disso, alternativas de menor impacto devem ser
consideradas, bem como produtos biodegradáveis ou ecologicamente corretos.

•

Pedidos a granel. Encomendar produtos a granel garante que menos embalagem seja necessária para um único produto e menos remessas sejam
necessárias.

•

Reparo de produtos. Reparar produtos e materiais é uma forma de garantir que eles não acabem em aterros sanitários.

•

Venda de itens indesejados. O mercado de segunda mão é uma ótima maneira de garantir que seus itens vão para uma boa casa e não vão para o lixo.

•

Reaproveitamento de matérias-primas. Reutilize as matérias-primas sempre que possível: de embalagens a roupas velhas, as matérias-primas quase
sempre têm uma finalidade secundária.

•

Educação e conscientização.

A operadora deve identificar as ações de reciclagem, reutilização e descarte/armazenamento responsável para cada categoria. A operadora deve implementar as
práticas descritas no programa e manter os registros.
Voltar para o indicador
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Agência de Proteção Ambiental. (2020). Best Practices for Solid Waste Management: A Guide for Decision-Makers in Developing Countries. Estados Unidos: Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

Critério 5.3 - Treinar trabalhadores em todas as áreas de seu trabalho e desenvolver suas habilidades gerais
5.3.1 Tempo gasto pelos trabalhadores em sessões de treinamento vocacional
Orientação para a implementação:

Isso se aplica aos trabalhadores da usina e/ou da fazenda. A formação inclui toda a formação profissional direta, incluindo as exigidas por lei, a requalificação, a
alfabetização, bem como as competências transferíveis que vão além das exigidas na unidade de certificação. Observe que os treinamentos de Saúde e Segurança
não devem ser incluídos como treinamentos vocacionais, a menos que exigido por lei. O treinamento pode ser na forma de treinamento em sala de aula, treinamento
online e/ou treinamento de campo.
Um exemplo de formação profissional inclui a formação de trabalhadores permanentes e sazonais deslocados por planos de mecanização.
A operadora deve manter registros (incluindo material de treinamento, nome dos treinadores, duração do treinamento, lista de presença) relacionados ao
treinamento.
A operadora deve garantir que:
o
o
o

Os instrutores são competentes;
O treinamento é adaptado ao nível do público;
Todos os trabalhadores têm a mesma oportunidade de acessar o treinamento.

A usina deve verificar a eficiência global da formação ministrada. Isso pode ser feito por diversos meios (questionário, exame ou acompanhamento) para garantir que
o treinamento atinja o objetivo esperado. Se o feedback ou observações subsequentes mostrarem que o treinamento não foi suficiente, o programa de treinamento
deve ser revisado e deve-se considerar abordagens, metodologias ou treinadores alternativos, ou ainda aumentar a frequência.
A operadora deve registrar o número total de horas de treinamento vocacional para cada trabalhador, com um mínimo de 16 horas por trabalhador por ano (ou
proporcional ao dos trabalhadores em tempo parcial/sazonal, ou seja, o equivalente em tempo integral a 16 horas por trabalhador por ano).
Voltar para o indicador

Critério 5.4 - Melhoria contínua do bem-estar do trabalhador
5.4.1 - A saúde e segurança ocupacional são promovidas em toda a área de abastecimento de cana
Orientação para a implementação:
Consulte também a orientação para o critério 2.X para avaliação de riscos à saúde e segurança na unidade de certificação. As conclusões da avaliação de risco de
saúde e segurança nas próprias instalações da operadora e o subsequente desenvolvimento do plano de saúde e segurança devem informar quais riscos prováveis
também podem ocorrer na área de abastecimento mais ampla e como eles podem ser mitigados.
A operadora inclui cláusulas correspondentes nos contratos com seus fornecedores.
A avaliação deve usar a legislação nacional ao definir os riscos e medidas ou, na sua ausência, a recomendação 192 da Convenção C184 da OIT, que fornece
orientação para identificar os principais perigos potenciais sujeitos à avaliação:
1. produtos químicos e resíduos perigosos;
2. agentes biológicos tóxicos, infecciosos ou alergênicos e seus resíduos;
3. vapores irritantes ou tóxicos;
4. poeiras perigosas;
5. substâncias ou agentes cancerígenos;
6. ruído e vibração;
7. temperaturas extremas;
8. radiação ultravioleta solar;
9. contato com animais selvagens ou peçonhentos;
10. uso de máquinas e equipamentos (para fazendas mecanizadas e usinas);
11. movimentação ou transporte manual de cargas;
12. esforços físicos e mentais intensos ou sustentados, estresse relacionado ao trabalho e posturas de trabalho inadequadas;
13. riscos de novas tecnologias; e
14. produtos inflamáveis
15. transporte de trabalhadores
A operadora deve identificar as atividades de mitigação de risco com objetivos, atividades de mitigação, cronograma de implementação e responsabilidades. O plano
de mitigação de risco deve incluir divulgação, treinamento e um mecanismo de monitoramento e avaliação.
A operadora deve registrar evidências de atividades de conscientização e treinamento para as partes envolvidas e monitorar as melhorias no terreno.
Voltar para o indicador

5.4.2. Acomodação segura para trabalhadores na área de fornecimento de cana
Orientação para a implementação:
É recomendado que a operadora conduza um diagnóstico das instalações existentes. O diagnóstico deve abranger os padrões legais mínimos de acomodação,
como localização das instalações em relação a outras instalações de armazenamento de materiais perigosos e áreas de produção, materiais de construção, número
de quartos em relação ao número de usuários e distribuição por gênero, presença/ausência e número de banheiros e chuveiros em relação ao número de
beneficiários e distribuição por gênero, ventilação e iluminação suficientes, fornecimento de equipamentos para descanso e proteção de pertences, áreas para
cozinha e lavanderia, entre outros.
Na ausência de requisitos legais nacionais para acomodação de trabalhadores, a operadora deve consultar a Orientação da OIT sobre a Recomendação de
Habitação dos Trabalhadores nº 115[2], fornecendo especificamente:
•

A operadora deve desenvolver um plano documental para melhorar o acesso a acomodações que não atendam aos padrões mínimos.

Voltar para o indicador

5.4.3. Inclusão de gênero em cargos técnicos e de gestão

Orientação para a implementação:
De acordo com a ONU Mulheres (2011) 49 e seus princípios de empoderamento das mulheres, todas as empresas podem se beneficiar de uma maior igualdade para
as mulheres. Os princípios da ONU enfatizam o caso de negócios com base em ação corporativa para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das
mulheres. Este objetivo pode ser alcançado através da implementação de 7 princípios:
1. Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero
[2]

OIT (1961), Orientação para Recomendações de Habitação para Trabalhadores No. 115 Genebra: Organização Internacional do Trabalho.
ONU Mulheres. (21 de Out de 2011). Princípios de Empoderamento das Mulheres: Igualdade Significa Negócios. Retirado de:
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles-equality-means-business
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2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho - respeitar e apoiar os direitos humanos e a não discriminação
3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens trabalhadores
4. Promover educação, treinamento e desenvolvimento profissional para mulheres
5. Implementar o desenvolvimento empresarial, a cadeia de suprimentos e as práticas de marketing que capacitem as mulheres
6. Promover a igualdade por meio de iniciativas e defesa da comunidade
7. Medir e relatar publicamente o progresso para alcançar a igualdade de gênero
Exemplos de cargos técnicos no setor canavieiro incluem:
- Motoristas de máquinas agrícolas
- Agrônomas
Xxx
De acordo com o relatório de impacto da OIT (2014) 50, edição 8, um programa de treinamento para o empoderamento das mulheres pode incluir, mas não se limita
a: treinamentos para desenvolver habilidades empresariais, treinamentos vocacionais e de habilidades para a vida, direitos legais e educação cívica. A operadora
deve desenvolver um plano de treinamento para aumentar o empoderamento das mulheres.
De acordo com o guia da OIT (2014) sobre questões de gênero nas políticas de emprego e mercado de trabalho, garantia de igualdade de acesso a oportunidades
de emprego e renda para todas as mulheres e homens que estão disponíveis para trabalhar e têm as habilidades e conhecimentos para uma ocupação remunerada,
não é apenas um direito humano, mas também é bom para o crescimento econômico, a redução da pobreza e o progresso social. Para integrar uma estrutura de
inclusão e igualdade de gênero no negócio, a operadora deve desenvolver uma política de igualdade de gênero durante o processo de recrutamento e deve
desenvolver um plano para aumentar a presença das mulheres na força de trabalho para um mínimo de 15%. O plano deve abranger todas as posições técnicas da
unidade de certificação, incluindo usina e agricultura.
Com base na C100 da OIT, a operadora deve garantir tratamento e remuneração iguais para todos os trabalhadores em cargos semelhantes, independentemente de
gênero e origem étnica / social.
Voltar para o indicador
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ANNEX 3 GHG EMISSIONS CALCULATION FOR PRINCIPLE 3 ONLY
1. System Boundary
"The operational boundary includes growing and processing of sugarcane. It considers the boundary to include each individual mill and its growers as a
unit, rather than a company owning and operating more than one mill. In the case of IPPs (Independent Power Producers) providing steam and power to a
mill from bagasse that has been provided by the mill, the IPP is considered together with the mill concerned. The system boundary includes in addition the
energy embedded in the manufacture and supply of all fertilizers and chemicals, but excludes the energy embedded in agricultural and milling capital
equipment. All the activities of a plant on one site are considered, to reflect the sustainability of the total system producing food, fuel, energy and
chemicals.
This analysis represents a B2B analysis, considering the operation of a cane sugar processing facility, producing raw sugar and/or ethanol at the factory
gate. Stand-alone refineries are not considered to be within the boundary. It accounts for the provision of products to a third party that is not the end user
(cradle-to-gate). "
2. Direct and indirect effects
"The energy and GHG calculations are associated with direct energy inputs and at a second level by indirect inputs. Direct inputs are mainly fuel and power
inputs, expressed in terms of their primary energy value. Indirect inputs include, in addition, the energy required for the production of chemicals, fertilizers
and other materials used. The indirect inputs do not include the additional energy necessary for the manufacture and construction of farm, transport and
industrial equipment and buildings.
3. Land Use Change
Land use change can be separated into direct and indirect components:
• Direct land change refers to a change from the original state of the land to use for sugarcane production. Depending on the previous use of the land in
question, it is surmised that the land use change can unlock some of the carbon in the existing soil and vegetation.

• Indirect land use change concerns secondary effects induced by large scale expansion. This displaces existing crops, leading to expansion of crop land
elsewhere, either in the same country or in other parts of the world. The effects of these changes are very difficult to estimate.
If the product’s supply chain directly caused non-agricultural land to be converted to agricultural use on or after 1 January 2008, then GHG emissions
associated with the direct land use change are included in the carbon footprint calculation. The table of IPCC default land use change values for selected
countries published in the PAS 2050 are used in the calculation.
4. Handling of co-products and multiple products
Two approaches are possible:
• The “substitution” or “displacement” method attempts to model reality by tracking the likely fate of residues. Each co-product generates an energy and
emission credit equal to the energy and emissions saved by not producing the material that the co-product is most likely to displace.
• The “allocation” method allocates energy and emissions from a process to the various products according to mass or energy contents or monetary
values.
"In the case of sugarcane processing, a factory exporting power or bagasse achieves a credit in terms of energy and emissions saved, according to the
displacement of energy in that country. Some standards recommend the use the grid average GHG intensity to calculate the GHG credit for the exported
power, although it may be more realistic to use the marginal energy mix. Since the marginal energy provision is likely to be from fossil fuels, the saving
estimate is conservative when using the average generation mix. In this case, the approach aligned with the EU RED is adopted, which states that for
calculating exported power credits, the average factor shall be used. The country specific table of values used is given below.
Where a factory produces only sugar and molasses, the allocation in proportion to market value is adopted; in most cases the allocation to molasses is less
than 10 % of the total. Although the prices will change over time, the relative values will be far more stable. It is possible to use a displacement calculation,
assuming that molasses displaces certain ingredients in an animal feed. However this is likely to vary significantly in different countries.
In the case of a factory producing more or less equivalent quantities of sugar and ethanol, the split of energy input and GHG emissions between the two
products becomes a more difficult issue. The calculation assumes that allocation shall be by energy content of the products. Sugar has a calorific value of

16500 MJ/t and ethanol 21 MJ/L; on the basis that 600 L of ethanol are produced from one tonne of sucrose, this implies a sugar equivalent value of 27.5
MJ/L for sucrose. On this basis, 57 % of the emissions shall be allocated to sugar and 43 % to ethanol. As an alternative, the calculation procedure also
allocates the energy use and emissions on a mass basis on equivalent sugar, on the basis that 1 tonne sugar is equivalent to 600 L ethanol.
In the case of an autonomous distillery, where the only product is ethanol, energy use and emissions are related to litres of ethanol produced or to MJ in
ethanol."
5. Components contributing to emissions
"CO2 from sugarcane emitted in combustion and in ethanol fermentation is considered zero CO2 emission to the air, because this is the carbon taken in
from the air during sugarcane growth. CO and VOCs emitted in combustion are assumed to be converted to CO2 fairly rapidly, but methane and nitrous
oxides from burning bagasse are accounted for in GHG emissions. CO2 emissions arising from biogenic carbon sources are excluded from the calculation of
GHG emissions from the life cycle of products, except where the CO2 arises from direct land use change.
The greenhouse gases covered are CO2, N2O and CH4. Methane and N2O have global warming potentials 23 and 296 times that of CO2 respectively (IPCC
2007). Greenhouse gas emissions are aggregated on a carbon dioxide equivalent (CO2eq) basis.
Non-CO2 emissions arising from both fossil and biogenic carbon sources are included in the calculation of GHG emissions. In the case of burning bagasse in
sugar mill boilers, it is assumed that 30 g CH4 and 4 g N2O are produced per 1000 MJ of energy in the bagasse burnt, based on IPCC data for burning of
biomass. Changes in the carbon content of soils, either emissions or sequestration, other than those arising from direct land use change, are excluded from
the assessment of GHG emissions. Any GHG emissions arising from transport required during the product and raw materials life cycle are included in the
carbon footprint assessment. Emission factors for transport include emissions associated with creating and transporting the fuels required.
6. Calculation method
"A materiality threshold of 1 % has been suggested to ensure that very minor sources of life cycle GHG emissions do not require the same treatment as
more significant sources.

Both the energy usage and emissions are calculated in the same spreadsheet, since the latter are largely determined by the former. The calculation includes
the effects of the manufacture of fertilizer. Farming operations include chemicals application, irrigation, tillage and harvesting (and preparation of cane
setts for planting). Cane transport covers getting the cane to the mill. The cane is processed to sugar and molasses or ethanol, and may include export of
electric power or bagasse. The energy embedded in the manufacture of milling and other equipment is excluded. Inclusion of energy embedded in capital
goods and equipment generally has an effect of less than 10 % on calculated emissions and is excluded. No allowance for transport of products from the
factory is allowed for. Transport of workers is not included.
The primary energy is calculated. It differs from the direct energy input in that it takes into account the efficiency of generation and supply of the secondary
energy source e.g. using a conversion factor from energy in the fuel used to generate electricity to the energy in the power produced. This applies to power,
fuel, steam and any other energy input.
The GHG balance is particularly uncertain because of fertilizer nitrous oxide emissions and error margins can be enormous. The use of nitrogen fertilizers
results in GHG emissions in two stages: fertilizer manufacture (primarily CO2 emissions from energy used) and fertilizer application (primarily N2O emissions
from nitrification and denitrification processes in the soil). The assumption is made that 1.325 % of N in nitrogen fertilizer is converted to N in N2O through
nitrification and denitrification, following the IPCC recommendations.
In addition, agricultural lime application results in GHG emissions from both production energy use and in-soil reactions that release CO2. These latter
emissions are a further source of uncertainty. The model uses the IPCC factor of 0.44 kg CO2eq/kg lime, which assumes that all C in lime becomes CO2. This
is the upper limit; it is possible in weakly acidic soils that limestone results in a net sink of CO2.
The calculation approach adopted in this study is similar to that used in the EBAMM model (Farrell et al. 2006), which itself is similar to the GREET model
(Wang et al. 2008). These models have been used in the past mainly to model the production of biofuels from corn, and they have had to be modified for
sugarcane to incorporate additional issues as follows:
"1. Modifications to incorporate sugar manufacture as the major activity. This includes power, fuels and lubricants.
2. Emissions due to cane burning. This is based on IPCC emission factors for burning biomass of 0.07 kg N2O/t dry matter and 2.7 kg CH4/t dry matter.

3. Allowance for N2O emissions from filter cake, vinasse and cane residue left in the field. This assumes 1.225 % of N in the residue is converted to N in N2O
(Macedo et al. 2008).
4. Emissions of CH4 and N2O in burning bagasse in sugar mill boilers; values of 30 and 4 g /1000 MJ energy in bagasse respectively are used (Wang et al.
2008).
5. Energy value of process chemicals.
6. A credit for molasses (where produced) based on its economic value relative to that of sugar.
7. Emissions from anaerobic treatment of effluent in the case that methane is not captured and used as a fuel. IPCC guidelines suggest 0.21 t CH4 produced
per t COD removed.
8. Allowance for any imports of molasses, bagasse and/or other biomass.
7. Default and secondary data
Secondary data (obtained from sources other than direct measurement) are used to calculate emissions where primary data are not available or
inappropriate, to enable consistency and, where possible, comparability:
"• Global warming potential of greenhouse gases
• Electricity emissions (in kg CO2eq/kWh) from various energy sources
• Energy content of fertilizers per kg
• Energy use of pesticides and herbicides per kg
• Fuel emissions per litre
• Waste emissions per kg

• N2O and CH4 emissions from burning bagasse
• N2O and CH4 emissions from burning cane
• Energy embedded and emissions for process chemicals
• Direct land use change
• Agriculture emissions from soils
Default values used are given below
8. Presentation of results
The agricultural and processing phases are dealt with separately. Thus outputs are available as:
Net energy use in agriculture
Energy used in cane transport
Net energy use in processing
Total net energy use
Agricultural GHG emissions
Processing GHG emissions
Total net GHG emissions

MJ/ha or MJ/t cane
MJ/t cane
MJ/t cane of MJ/t sugar
MJ/t sugar or MJ/L ethanol
kg CO2eq/t cane
kg CO2eq/t cane or kg CO2eq/t sugar
g CO2eq/g sugar
g CO2eq/L ethanol and/or g CO2eq/MJ fuel
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DEFAULT VALUES USED

It is expected that some of these default values will change as more accurate or realistic values are published. Further fine tuning may also be incorporated
in future e.g. in allowing for different emissions from different types of nitrogenous fertilizer. It may also be necessary to introduce country specific default
values where they are seen to make a material difference to the calculations.
Most of the default values are obtained from the EBAMM model (Farrell et al. 2006), often based on the GREET model using data from Shapouri et al.
(2004) and Graboski (2002), or from Macedo et al. (2008).

Fertilizer and agricultural chemicals, in MJ/kg:
Energy
Demand
(MJ/kg)

Emissions Factor
(kg CO2eq/kg)

Emissions on
Application
(kg CO2eq/kg)

Nitrogen (elemental)

56,9

4

6,2

Potash (K2O)

7

1,6

Phosphate (P2O5)

9,3

0,71

Lime (CaCO3)

0,12

0,07

Herbicide

355,6

25

Insecticide

358

29

Data from EBAMM
Primary energy inputs and emissions:

Gasoline
Diesel
Fuel Oil

Energy
Demand
(MJ/MJ
fuel)
1,14
1,16
1,24

Natural Gas
Coal
Electricity

1,12
1
2,5

Total emissions
(g CO2eq/MJ)
85
91
96
66
107
150*

Energy demand data from Macedo et al. (2008), emissions from EBAMM

*Average value; country specific values should be used.
The energy value is multiplied by the Energy Demand factor to give the primary energy value.
Embedded energy and emissions for process chemicals:

0,44

1

Energy
Demand
(MJ/kg)

Emissions Factor
(g CO2eq/MJ)

Lime (CaO)
Biocide
Nitrogen
Caustic

0,11
3,02
56,33
75

951
951
951
951

Sulfuric acid

2,4

951

Anti-foam

10

951

Miscellaneous

50

95

Macedo et al. (2008); 2 Mortimer et al. (2004); 3 EBAMM

Emissions factor for electricity, in kg CO2/MJ:
Country/Region
Argentina
Australia
Brazil
Canada
China
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Mozambique
Netherlands

Grid
average
0,0763
0,241
0,022
0,062
0,214
0,0826
0,0228
0,139
0,253
0,216
0,165
0,137
0,0009
0,13

Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
South Africa
Spain
Sweden
Russia
Ukraine
United Kingdom
United States
Source: RFA, UK

0,103
0,128
0,184
0,115
0,237
0,106
0,016
0,091
0,095
0,131
0,16

ANNEX 4 DEFAULT LAND USE CHANGE VALUES FOR SELECTED COUNTRIES (FROM PAS 2050:2008) (IN T CO2EQ/(HA.YR))
FOR PRINCIPLE 3 ONLY
Country

Current Land Use

GHG Emissions of Change from Previous
Land Use (t/CO2e/ha/yr)

Argentina

Annual cropland

Forest land 17
Grassland 2.2

Perennial cropland

Forest land 15
Grassland 1.9

Australia

Annual cropland

Forest land 23
Grassland 2.2

Perennial cropland

Forest land 21
Grassland 1.9

Brazil

Annual cropland

Forest land 37
Grassland 10.3

Perennial cropland

Forest land 26
Grassland 8.5

Canada

Annual cropland

Forest land 17
Grassland 2.2

Perennial cropland

Forest land 16
Grassland 1.9

Finland

Annual cropland

Forest land 15
Grassland 7.3

Perennial cropland

Forest land 14
Grassland 6.9

France

Annual cropland

Forest land 18
Grassland 4.5

Perennial cropland

Forest land 14
Grassland 4.2

Germany

Annual cropland

Forest land 21
Grassland 7.0

Perennial cropland

Forest land 14
Grassland 6.7

Indonesia

Annual cropland

Forest land 33
Grassland 19.5

Perennial cropland

Forest land 31
Grassland 17.7

Malaysia

Annual cropland

Forest land 37
Grassland 10.3

Perennial cropland

Forest land 26
Grassland 8.5

Mozambique

Annual cropland

Forest land 24
Grassland 3.6

Perennial cropland

Forest land 22
Grassland 3.2

Pakistan

Annual cropland

Forest land 16
Grassland 3.6

Perennial cropland

Forest land 15
Grassland 3.2

Poland

Annual cropland

Forest land 21
Grassland 7.0

Perennial cropland

Forest land 14
Grassland 6.7

South Africa

Annual cropland

Forest land 26
Grassland 1.6

Perennial cropland

Forest land 25
Grassland 1.2

Ukraine

Annual cropland

Forest land 18
Grassland 6.2

Perennial cropland

Forest land 18
Grassland 5.8

United Kingdom

Annual cropland

Forest land 27
Grassland 7.0

Perennial cropland

Forest land 20
Grassland 6.7

United States

Annual cropland

Forest land 17
Grassland 1.9

Perennial cropland

Forest land 16
Grassland 1.5

