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#.# Critério

Descrição do
indicador

Usina
Agricultura

PADRÃO

Indicador
Métrico

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Descrição dos requisitos completos do indicador.

INDICADOR
ESSENCIAL

3
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ESCOPO
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INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
#.#.# INDICADOR
ESCOPO

Escopo definido no Guia

OBJETIVO

Escopo definido no Guia
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RESUMO DA DESCRIÇÃO DO GUIA
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GUIA DE AUDITORIA

#.#.# INDICADOR

Descrição dos
critérios do Guia

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO
Gerenciar a eficiência dos
insumos, produção e
processamento para
melhorar a sustentabilidade

PRINCÍPIO

Gerenciar a eficiência dos insumos, produção e
processamento para melhorar a sustentabilidade

CRITÉRIOS
3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo;
medir os impactos da produção e do processamento para
melhorias ao longo do tempo
3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a
minimizar os impactos das mudanças climáticas

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

A operadora
assegura-se de
que os
rendimentos da
produção estão
acima do limiar
estabelecido no
mapa das zonas
climáticas

Agricultura.

PADRÃO

Tc/ha
Depende
da zona
climática

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora deve registrar os rendimentos médios da cana-de-açúcar
sem irrigação e cana-de-açúcar irrigada.

A operadora também introduzirá as coordenadas GPS da usina no
Mapa de zonas climáticas da Bonsucro e registrará a zona climática. A
operadora deve assegurar que os rendimentos excedam o limite
estabelecido no mapa das zonas climáticas.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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3.1.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.1 A operadora assegura-se de que os rendimentos da produção estão acima do limiar
estabelecido no mapa das zonas climáticas
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador se aplica à área agrícola incluída na unidade de certificação
Este indicador visa garantir que o operador maximize o rendimento levando em conta as condições climáticas onde a cana é cultivada.

o Rendimento alvo adaptado ao clima sob o
qual a cana é cultivada.
o Mapa interativo no site da Bonsucro:
https:// www.Bonsucro.Com/Bonsucro-standardclimatic-zone-map/

© Bonsucro

o Os rendimentos a serem alcançados são:

9

DEMONSTRANDO A FERRAMENTA

GUIA DE AUDITORIA

3.1.1 A operadora assegura-se de que os rendimentos da produção estão
acima do limiar estabelecido no mapa das zonas climáticas

O auditor deve verificar se o operador identificou a
zona climática correta utilizando a ferramenta
Bonsucro acessível aqui:
https://www.Bonsucro.com/Bonsucro-standard-climaticzone-map/
A Calculadora Bonsucro deve ser preenchida com os
dados necessários para o cálculo.

Registros ou faturas usados para inserir os dados.

© Bonsucro

O procedimento de medição utilizado para os dados de
entrada devem ser informados.
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Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da
produção e do processamento para melhorias ao longo do tempo
3.1

A operadora
maximizará o
teor de açúcar
na cana

Usina
Agricultura

PADRÃO

>10%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O teor teórico de açúcar recuperável da cana é uma medida da
quantidade de açúcar presente na cana que pode ser extraída. É uma
medida da qualidade da cana, não da eficiência da recuperação do
açúcar na usina. O teor de fibra da cana e a pureza do suco cru têm
um efeito sobre a recuperabilidade do açúcar. Estes estão incluídos
neste parâmetro. Este indicador só é aplicável se não for produzido
etanol a partir de açúcar cristalizável.

Nos casos em que o açúcar e o etanol são produzidos (não a partir do
melaço final), o teor de açúcares totais Invertidos (TSAI) na cana é
importante e não apenas a sacarose recuperável. Esta é uma medida
da qualidade da cana, não da eficiência industrial da usina para
converter açúcares em etanol. O TSAI é a soma de açúcares
redutores e sacarose, na qual a sacarose é convertida em açúcares
redutores equivalentes dividindo-a por 0,95.
Para obter mais informações, consulte o Guia
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3.1.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.2 A operadora maximizará o teor de açúcar na cana

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e áreas de agricultura incluídas na unidade de certificação

Este indicador tem como objetivo garantir que a operadora melhore a qualidade da cana entregue à usina.

o O operador deve coletar os dados para o cálculo conforme requerido pela
calculadora Bonsucro.

o A recuperação total teórica OR*, utilizada se for produzido somente açúcar e
normalizada pela pureza do suco e o teor de fibra da cana, é calculada da
seguinte forma:

o

Os valores para o teor de fibras, pureza do caldo e teor de sacarose devem ser os do
período de relatório ou pode ser usada uma média móvel de 5 anos. Isto permite que o
efeito de uma inundação ou seca seja acomodado.

© Bonsucro

o É o teor de sacarose da cana em g/100 g.

Onde E* representa a
extração padrão, BHR*
a recuperação padrão
da caldeira, WF,C
representa o teor de
fibra da cana em
g/100g, e PJ
representa a pureza do
suco bruto.
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GUIA DE AUDITORIA

3.1.2 A operadora maximizará o teor de açúcar na cana

O auditor deve verificar:
o Proporção de açúcar produzido como açúcar branco refinado.
o Teor de fibra da cana (g/100 g de cana)
o Pureza do caldo.

o Testes de laboratório / dados de manutenção e
calibração do laboratório
o A calculadora Bonsucro com os dados necessários
o Procedimento de medição
© Bonsucro

o Registros ou faturas
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3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da

produção e do processamento para melhorias ao longo do tempo

A operadora
maximizará os
açúcares totais
invertidos
(TSAI)

Usina
Agricultura

PADRÃO

>120Kg/t
cana

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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.
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3.1.3

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.3 A operadora maximizará os açúcares totais invertidos (TSAI)

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador se aplica à usina e à área agrícola incluída na unidade de certificação
Este indicador visa garantir que a operadora melhore a qualidade da cana entregue à usina, no caso particular da
fermentação de açúcares fazer parte do processamento.

o Este indicador se aplica somente à produção de etanol.
o O operador deve coletar os dados utilizados para o cálculo, conforme requerido pela
Calculadora Bonsucro.

o Para determinar os açúcares totais fermentáveis, assumimos uma utilização padrão de
90,5% do TSAI a ser convertido em etanol.

© Bonsucro

o O valor do teor total de açúcares expresso como redutor e da relação açúcar/sacarose
deve ser o correspondente ao período de referência, ou pode ser utilizada uma média
móvel de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca seja acomodado.

16

GUIA DE AUDITORIA

3.1.3 A operadora maximizará os açúcares totais invertidos (TSAI)

O auditor deve estar ciente dos:
o Métodos
o Dados para a calculadora Bonsucro
o Procedimento de medição
o Registros e faturas.
O auditor deve verificar:

o Documentação e procedimentos
© Bonsucro

o Dados de manutenção e calibração
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3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da

produção e do processamento para melhorias ao longo do tempo

A operadora
realizará as
operações de
colheita de
forma
eficiente

Agricultura.

PADRÃO

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

<16H para
colheita
mecanizada

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).

<24H

No caso da cana queimada, é o período entre a queima do campo
antes da colheita e a moagem da cana (excluindo a queima acidental
e criminosa).

colheita
manual
<48H

Para obter mais informações, consulte o Guia.

colheita de
cana
queimada
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3.1.4

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.4 A operadora realizará as operações de colheita de forma eficiente

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à área agrícola incluída na unidade de certificação

Este indicador visa garantir que a qualidade da cana entregue à usina não diminua devido a operações de
colheita ineficientes.

o O objetivo deste indicador é garantir que a cana de açúcar não perca sua umidade
por atrasos na entrega da cana à usina.
o Comunicação e registro sobre o período de embarque e desembarque da cana
o O cálculo para o indicador não se aplica: acidentes na estrada / condições climáticas /
paradas por motivos não relacionados ao campo,

o Verificar o tipo de colheita de cada carga entregue

© Bonsucro

o Reter dados durante dos últimos 12 meses pelo menos
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A logística importa

GUIA DE AUDITORIA

3.1.4 A operadora realizará as operações de colheita de forma eficiente

O auditor deve:
o Pegar uma amostra de todas as áreas

o Verificar se o operador segrega os dados
o Calculadora Bonsucro com dados
o Procedimento de medição utilizado
o Todos os registros ou faturas

© Bonsucro

o Perguntar a opinião dos produtores
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3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da

produção e do processamento para melhorias ao longo do tempo

A operadora
tritura a cana
de forma
eficiente

Usina.

PADRÃO

>75%
Tempo de
processam
ento como
porcentage
m do
tempo total
de
britagem

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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
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3.1.5

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.5 A operadora tritura a cana de forma eficiente

OBJETIVO

Este indicador se aplica à usina
Este indicador destina-se a garantir que o tempo de funcionamento é maximizado.

o Duração de uma estação:

o No caso de uma usina com duas linhas de extração, o tempo de
parada de uma deve representar um número proporcional de horas
relacionadas com a capacidade daquela linha. Ele é calculado através
da fórmula.
o Pode ser usado o valor para o período do relatório ou a média móvel
de 5 anos. Isto permite que o efeito de uma inundação ou seca
catastrófica seja acomodado.

Por exemplo, para uma
usina com duas linhas
esmagando a 400 e 200
tC /h, se a linha menor
parar por 10 h e a outra
continuar funcionando, o
tempo perdido não será
10 h, mas 200/600 x 10
horas = 3,33 horas. A
parada total será
calculada pela soma de
todas as paradas prorata.
© Bonsucro

ESCOPO
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GUIA DE AUDITORIA

3.1.5 A operadora tritura a cana de forma eficiente

O auditor deve verificar
o Consistência
o Calculadora Bonsucro

o Medidas
o Registros ou faturas

© Bonsucro

o Entrevistas: no caso de paradas de máquinas
devido a inundações ou outras causas, o
auditor deve solicitar o boletim meteorológico
para demonstrar a veracidade das
informações.
24

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

produção e do processamento para melhorias ao longo do tempo

A operadora
maximiza a
recuperação
do açúcar

Usina.

PADRÃO

>90%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Este indicador só é aplicável se o açúcar e/ou o etanol forem
produzidos apenas a partir do melaço final. Esta relação é usada para
medir a recuperação real de açúcar a partir da recuperação teórica de
açúcar de cana.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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3.1.6

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.6 A operadora maximiza a recuperação do açúcar

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador se aplica à usina

Este indicador visa garantir que a operadora maximize suas operações para extrair a maior parte do açúcar
contido na cana.

o Não é um indicador de qualidade da cana.
o O Índice de Desempenho de Fábrica
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.

o Teórico de Recuperação Geral OU*:

o Espera-se que o refino de todo o açúcar em uma refinaria de açúcar branco aumente a
perda indeterminada em 0,4% do açúcar presente no caldo bruto. Assim, o fator 0,98
torna-se 0,976.

© Bonsucro

Onde E* representa a extração padrão, BHR* a
recuperação padrão da caldeira, WF,C representa o teor
de fibra da cana em g/100g, e PJ representa a pureza do
suco bruto
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GUIA DE AUDITORIA

3.1.6 A operadora maximiza a recuperação do açúcar

O auditor deve rever e verificar:
o Valores de entrada
o Calculadora Bonsucro

o Medidas
o Registros ou faturas

© Bonsucro

o Testes de laboratório para suportar os dados
mostrados.
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3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da

produção e do processamento para melhorias ao longo do tempo

A operadora
maximizará a
eficiência
industrial

Usina.

PADRÃO

>75%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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.
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3.1.7

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.1.7 A operadora maximizará a eficiência industrial

Este indicador se aplica à usina

ESCOPO

Este indicador visa garantir que a operadora maximize seus processos de fermentação.

OBJETIVO

o A eficiência industrial (expressa em %) é calculada da seguinte forma:
onde IE = Eficiência industrial

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

© Bonsucro

o As entradas necessárias para o cálculo são:

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.
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GUIA DE AUDITORIA

3.1.7 A operadora maximizará a eficiência industrial

O auditor deve se concentrar em
o Verificação dos dados principais para o cálculo
o Verificar todos os registros ou faturas
o Calculadora Bonsucro

© Bonsucro

o Medidas
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PRINCÍPIO

Gerenciar a eficiência dos insumos, produção e
processamento para melhorar a sustentabilidade

CRITÉRIOS
3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir
os impactos da produção e do processamento para melhorias
ao longo do tempo
3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com
vista a minimizar os impactos das mudanças climáticas

3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a minimizar os
impactos das mudanças climáticas

A operadora
garante que foi
estabelecido e
aplicado um
plano de
mitigação e
resistência às
mudanças
climáticas

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora monitorará os impactos das alterações climáticas
correspondentes e avaliará como elas afetarão suas operações e
trabalhadores ao longo do tempo.
A operadora deve elaborar e aplicar planos de mitigação e
adaptação às alterações climáticas. Como parte do plano de
mitigação das alterações climáticas, a operadora deve definir as
emissões de referência e os objetivos absolutos de redução de
GEE.
A operadora deve definir um plano que contenha ações e objetivos
alcançáveis, atividades de supervisão, responsabilidades
acordadas, prazos e recursos atribuídos. O plano de gestão reflete
a melhoria contínua e os princípios de aprendizagem da organização.
O plano é revisado pelo menos a cada 3 anos ou mais cedo de
acordo com os procedimentos da empresa.
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© Bonsucro

3.2.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.2.1 A operadora garante que foi estabelecido e aplicado um plano de mitigação e
resistência às mudanças climáticas
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
Este indicador visa assegurar que as operadoras estejam preparadas para se adaptarem e limitarem as
consequências das mudanças climáticas.

o Riscos=> remediação e oportunidades => práticas
o A mudança climática pode afetar seriamente a produtividade do campo

© Bonsucro

o Riscos climáticos que pode enfrentar.
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.2.1 A operadora garante que foi estabelecido e aplicado um plano de mitigação e
resistência às mudanças climáticas
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
Este indicador visa assegurar que as operadoras estejam preparadas para se adaptarem e limitarem as
consequências das mudanças climáticas.

Riscos e oportunidades:
o Política

O operador pode utilizar a saída dos seguintes
indicadores:

o Legal

o Avaliação de impacto (P4)

o Tecnologia

o Estudo de impacto ambiental e social (P5)

o Reputacional

o Rendimentos (P3)

o Econômico

o Emissões de GEE

o Físico
© Bonsucro

o O operador pode optar por se referir aos resultados dos dados primários da calculadora
(3.2.2, 3.2.3, 3.2.4) como uma linha de base e referenciar as fórmulas da calculadora
como sua forma oficial de calcular suas emissões (a menos que a Norma Bonsucro EU
RED seja aplicável).
34

Baseline de emissões e metas de redução
absoluta de GEE

GUIA DE AUDITORIA

3.2.1 A operadora garante que foi estabelecido e aplicado um plano de
mitigação e resistência às mudanças climáticas

o O auditor deve perguntar pelos riscos e oportunidades
identificados para a mudança climática :
a)
b)
c)

Mitigação e adaptação
Plano revisado há pelo menos 36 meses
Consistência da análise de risco
Meta de redução das emissões de GEE
Ações esperadas para mitigar o impacto
Identificação do impacto
Demonstração de consciência dos efeitos
Definição clara das ações
Verificar a natureza das ações

© Bonsucro

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avaliação de impacto
Estudo de impacto ambiental e social
Rendimentos
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3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a minimizar os
impactos das mudanças climáticas

A operadora
deve assegurar
que as
emissões de
GEE por
tonelada de
cana se situem
abaixo do limite
métrico

Agricultura.

PADRÃO

<40 kg
CO2
eq/t
cana

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Estima as emissões das atividades agrícolas. O resultado também é
usado no cálculo das emissões totais do campo à entrada da usina.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
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© Bonsucro

3.2.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a minimizar os
impactos das mudanças climáticas

A operadora
deve assegurar
que as emissões
de GEE por
tonelada de
açúcar estão
abaixo do limite
métrico

Usina

PADRÃO

Total <0,4 t
CO2eq/t
açúcar

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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.
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3.2.3

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a minimizar os
impactos das mudanças climáticas

A operadora
deverá
assegurar que
as emissões
de GEE por
MJ de etanol
estejam
abaixo do
limite métrico

Usina

PADRÃO

Total <24 g
CO2eq/MJ
combustível

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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

Para obter mais informações, consulte o Guia.
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3.2.4

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.2.2 A operadora deve assegurar que as emissões de GEE por tonelada de cana se situem
abaixo do limite métrico
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador se aplica à área agrícola incluída na unidade de certificação.

Este indicador visa garantir que as operadoras meçam e atuem para mitigar suas emissões de GEE.

o Para calcular as emissões de GEE, a calculadora Bonsucro utiliza
uma série de fatores de conversão padrão usados para converter o
uso de energia em emissões de GEE expressas em CO2 eq.
3 indicadores para este critério:
o Os registros de aplicações químicas e outras operações agrícolas
o Emissão de GEE para a produção de canacontribuintes precisam ser mantidos e disponibilizados.
o Valores médios para todas as fazendas fornecedoras são
de-açúcar
necessários para a estimativa das emissões de GEE
o GHG para a produção de açúcar
o Calcular a contribuição da usina
o GEE se o etanol também for produzido
o O cálculo das emissões de GEE é o seguinte:
A calculadora de emissões de GEE =>
• Exportação e importação de energia;
Bonsucro.
• Produção de cana-de-açúcar e recuperação da fábrica;
Notas:
• As emissões provenientes da produção de melaço exportado • Quantidade de fertilizantes e insumos químicos, particularmente
são incluídas no cálculo das emissões de GEE para a
fertilizantes nitrogenados;
produção de açúcar.
• A extensão da queima da cana;
• Estão excluídos o transporte de trabalhadores.
• As quantidades de qualquer combustível suplementar adquirido;
• O cálculo assume que o poder de exportação adicional
• Entrada de energia para irrigação; e
gerado nas turbinas de condensação também atrai um
• Distâncias de transporte de cana.
crédito.
• Um crédito é obtido pela exportação de bagaço e energia gerada
40
em cogeração.
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Implementação => coleta dos dados de
entrada

GUIA DE AUDITORIA

3.2.3 A operadora deve assegurar que as emissões de GEE por tonelada de
açúcar estão abaixo do limite métrico

© Bonsucro

O auditor deve:
o Verificar valores
o Verificar registros
o Verificar qualquer mudança direta no uso da terra
o Evidência de apoio (por exemplo, as emissões de GEE
da geração de eletricidade dependerão do mix de energia
de um país)
o Calculadora Bonsucro
o Documentos relacionados
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3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a minimizar os
impactos das mudanças climáticas

A operadora
maximiza o
retorno de
energia sobre
a energia
investida

Usina

PADRÃO

>9 Saída
de Energia
/ Entrada
de Energia

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Calcula a energia total necessária para gerar um MJ de energia aplica-se somente à produção de etanol ou eletricidade.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
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3.2.5

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
3.2.5 A operadora maximiza o retorno de energia sobre a energia invertida

Este indicador se aplica à usina

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador destina-se a garantir que a operadora seja eficiente na sua produção de biocombustíveis.

o O objetivo do indicador é aumentar a eficiência energética do sistema de moagem relacionado à produção de
etanol.
o O operador deve calcular o conteúdo de energia de todos os seus produtos
o a taxa proporcional deve ser aplicada à energia total consumida pela usina durante pelo menos os últimos 12
meses
o Para cada unidade de energia utilizada resultante do exercício anterior, pelo menos a usina deve ter 9 unidades de
energia contidas no etanol.

© Bonsucro

Exemplo: A empresa A se dedica à produção e comercialização de Açúcar e Etanol. Durante 12 meses, o operador
realiza o cálculo energético destes produtos, resultando em 30.000 MJ dos quais 20.000 MJ (66%) são provenientes
do conteúdo energético de açúcar e 10.000 MJ (34%) do conteúdo energético do etanol.
A empresa A utilizou um conteúdo energético para a operação da usina de 8.000 MJ em 12 meses, dos quais 34%
foram utilizados para produzir etanol. O cálculo para o presente indicador, neste caso, seria (30.000 x 34%) / (8.000 x
34%) = 3,75; de acordo com as normas Bonsucro, o indicador teria uma Não Conformidade
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GUIA DE AUDITORIA

3.2.5 A operadora maximiza o retorno de energia sobre a energia invertida

© Bonsucro

O auditor deve:
o Verificar valores
o Verificar registros
o Verificar evidências de apoio
o Calculadora Bonsucro
o Documentos
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Perguntas?

Sessões de Perguntas e Respostas
standards@bonsucro.com

