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GUIA DE AUDITORIA
#.#.# INDICADOR

Descrição da
orientação do
indicador.

INTRODUÇÃO
PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO 2
PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4
PRINCÍPIO 5

Gerir ativamente a
biodiversidade e os
serviços ecossistêmicos

PRINCÍPIO 4

Gerir ativamente a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos

CRITÉRIOS
4.1. Proteger e reabilitar a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos, bem como manter e melhorar os AVCs

4.2. Estabelecimento de um plano de manejo do solo para evitar
a erosão e manter e melhorar a saúde do solo

4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água
4.4. Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

4.5. Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não
tenham um impacto negativo na biodiversidade e nos serviços
ecossistêmicos

4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água

A operadora
identifica os
principais
recursos
hídricos e
áreas de
captação

Usina
Agricultura
Toda a área de
fornecimento

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora deve, na medida do possível:
Identificar os principais recursos hídricos (incluindo zonas de
captação, bacias hidrográficas, sub-bacias ou microbacias)
e definir o seu nível de disponibilidade (estresse água).
Identificar outros usuários do recurso hídrico das áreas de
captação mapeadas.

Identificar iniciativas da água locais e listar as organizações
envolvidas na gestão da água.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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4.3.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.1 A operadora identifica os principais recursos hídricos e áreas de captação

ESCOPO
OBJETIVO

o

este indicador visa garantir que a operadora identifique todos os recursos hídricos em toda a área de
abastecimento para servir de base para identificar e implementar um plano de abastecimento de água adequado.

Identificar em um mapa os principais
recursos hídricos encontrados em toda
a área de abastecimento de cana.
O mapa deve identificar as
comunidades vizinhas

© Bonsucro

o

este indicador aplica-se à usina e a toda a área de fornecimento..
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GUIA DE AUDITORIA
4.3.1 A operadora identifica os principais recursos hídricos e áreas de captação

O auditor deve solicitar:
• Mapa identificando os principais recursos hídricos
da área
• Identificação dos níveis de estresse hídrico
• Lista das principais ações ou iniciativas de cuidado
com a água na área.
O auditor verifica que o mapa cobre toda a área de
fornecimento de cana.

© Bonsucro

O auditor anota a fonte das informações incluídas nos
mapas
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4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água

4.3.2

Usina

A operadora
desenvolve e
implementa
um plano de
gestão da
água

Agricultura
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora desenvolve e implementa um plano de gestão
da água com ações e objetivos alcançáveis,
responsabilidades acordadas, prazos e recursos alocados.
O plano de gestão da água reflete a melhoria contínua e os
princípios de aprendizagem organizacional.

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.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.2 A operadora desenvolve e implementa um plano de gestão da água

OBJETIVO

Este indicador se aplica à usina e área agrícola da unidade de certificação.
Este indicador destina-se a garantir que a operadora gerencie de forma sustentável todos os recursos hídricos em
toda a unidade de certificação.

Plano de Gestão da Água (WSP):

•
•
•
•

ações realizáveis,
responsabilidades acordadas,
prazos e recursos atribuídos,
identificação de outras iniciativas

A operadora pode considerar a
definição de “bacia” fornecida pela
Alliance for Water Stewardship:

BACIA. Área geográfica em que a água é capturada, flui e,
eventualmente, descarregada em um ou mais pontos. O conceito
inclui a captação de águas superficiais e subterrâneas. Uma bacia
hidrográfica superficial é definida pela área de terra da qual todas as
chuvas recebem fluxos através de uma sequência de córregos e rios
para uma única foz, como afluente de um rio maior ou para o mar.
Uma bacia de água subterrânea é definida pela estrutura geológica
de um aquífero e das rotas de fluxo de água subterrânea. É
reabastecida com água que se infiltra da superfície. Tem uma
espessura vertical (de alguns metros a 100 metros), bem como área.
Dependendo das condições locais, as bacias de captação de águas
superficiais e subterrâneas podem ser fisicamente separadas ou
interconectadas. “Bacia de origem” refere-se a uma bacia, diferente
da bacia do sítio, na qual é fabricado ou obtido um produto ou
serviço. Pode estar em qualquer lugar, desde uma bacia hidrográfica
adjacente até o outro lado do mundo. Pode haver termos
alternativos.

© Bonsucro

ESCOPO
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.2 A operadora desenvolve e implementa um plano de gestão da água

ESCOPO
OBJETIVO

•

este indicador se aplica para a agricultura área incluído dentro a unidade do certificação.
Este indicador visa garantir que o operador gere de forma sustentável todos os recursos hídricos em toda a
unidade de certificação

Ao fazer isso, a operadora pode levar em consideração:

•
•
•
•

•
•
•

© Bonsucro

•
•

Identificação do perigo (qual é o motivo da escassez de água ou poluição da água),
A avaliação dos riscos (ambientais, sociais ou de produtividade) ou do impacto,
A classificação de riscos e impactos (alto, médio, baixo),
Os planos e medidas implementados para mitigar os riscos identificados, eliminar o
impacto negativo e melhorar os impactos positivos.
Para a execução do plano deve ser estabelecida uma estrutura e arranjos de gestão eficazes.
O objetivo deve ser SMART, o que significa: específico, mensurável, alcançável, realista e limitado
no tempo.
Atender a ação imediata em caso de urgência
Os funcionários devem conhecer o Plano
Responsável pela implementação e execução do plano
14

GUIA DE AUDITORIA
4.3.2 A operadora desenvolve e implementa um plano de gestão da água

o

O plano de verificação foi atualizado há pelo
menos 36 meses.

o

Plano de administração da água (WSP)

o

Verifica as atividades de cobertura realizadas

o

Cruza o plano com o mapeamento dos recursos
hídricos

o

Evidência da implementação do WSP
© Bonsucro

O auditor deve solicitar:
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4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água

4.3.3

Usina

A operadora
promove o uso
sustentável da
água através
da participação
em ações
colaborativas

Agricultura

PADRÃO

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

sim
Especialmente quando o estresse hídrico ocorre, a
operadora documenta seu compromisso em ações
colaborativas e coletivas para promover o uso sustentável
da água e sua participação com outros usuários de água,
governo e sociedade civil na captação ou planejamento e
gestão de água de aquífero, incluindo como alocar a água
de forma justa e sem conflitos.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.3 A operadora promove o uso sustentável da água através da participação em
ações colaborativas
ESCOPO
OBJETIVO

este indicador se aplica à usina e área agrícola da unidade de certificação
este indicador visa garantir que a operadora colabore com todos os utilizadores da água para acelerar a gestão
sustentável dos recursos hídricos.

o

Demonstrar participação ativa nas iniciativas e processos da comunidade local

o

Manter registros da medição do estresse hídrico e tomar ações de colaboração para reduzi-lo.

o

Planejar e implementar planos ou programas internos de uso sustentável da água

o

Registrar qualquer evidência da implementação

© Bonsucro

O operador deve:
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GUIA DE AUDITORIA
4.3.3 A operadora promove o uso sustentável da água através da participação
em ações colaborativas

© Bonsucro

O auditor deve solicitar:
1. Evidência da implementação de planos ou
programas internos
2. Registro de participação ativa nas iniciativas e
processos da comunidade local
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4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água

A operadora
maximiza a
eficiência da
água por
massa de
produto

Usina

PADRÃO

<20 para
açúcar
apenas ou
<30 para
etanol

Kg de
água / kg
de massa
do produto

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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.

19
19

© Bonsucro

4.3.4

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.4 A operadora maximiza a eficiência da água por massa de produto

ESCOPO
OBJETIVO

este indicador se aplica à usina..
Este indicador visa assegurar que a operadora gere de forma sustentável todos os recursos hídricos em toda a unidade de
certificação.

o

manter e manter registros das quantidades de água capturadas para uso na usina.

o

O efluente da moagem deve ser devolvido às culturas para irrigação, o operador o calcula
como água devolvida ao meio ambiente.

o

Se os medidores de água não forem facilmente acessíveis na área de produção, o auditor
deverá avaliar se a metodologia utilizada pelo produtor para estimar o volume de água é
adequada e se é possível dar confiança à quantidade total de água consumida.

© Bonsucro

O operador deve:
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GUIA DE AUDITORIA
4.3.4 A operadora maximiza a eficiência da água por massa de produto

© Bonsucro

O auditor deve:
1. Verificar se o usina possui os medidores de
fluxo de água necessários.
2. Solicitar registros de coleta de água
3. Caso o usina reutilize o efluente do usina
para irrigação de culturas => solicitar os
respectivos registros
4. verificar a fonte dos dados informados na
calculadora.
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4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água

A operadora
maximiza a
produtividade
da irrigação

Agricultura

PADRÃO

WPa≥W
Po

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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.
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4.3.5

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.5 A operadora maximiza a produtividade da irrigação

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador se aplica à área agrícola da unidade de certificação.
Este indicador visa assegurar que a operadora gere de forma sustentável todos os recursos hídricos em toda a
unidade de certificação.

O operador deve manter registros para todo o ciclo de cultivo da chuva diária em suas culturas,
expressos em mm e registros de todas as entradas de água nas culturas, incluindo água captada,
água reciclada, vinhaça diluída e efluentes diluídos.
Nota: 1 mm = 10 m³/ha

Onde:
Rain (chuva) = precipitação total durante o ciclo de crescimento em mm
Irr = irrigação líquida aplicada durante a estação típica de crescimento em mm
CY = o rendimento da cana na colheita em t/ha (cana colhida / área colhida) Estes dois
valores podem então ser comparados:
WPa >= WPo é aceitável WPa < WPo não é aceitável
O cálculo assume a irrigação líquida (interceptação, drenagem e perdas de
evaporação do solo incluídas, perdas de transporte excluídas no montante da
irrigação)

© Bonsucro

A produtividade da água de referência (WPo) e a produtividade real da água (WPa) para a
fazenda pode então ser calculada (em unidades de kg/ha/mm) como:

23

GUIA DE AUDITORIA
4.3.5 A operadora maximiza a produtividade da irrigação

O auditor deve revisar:
1. Registros de pluviosidade expressos em mm.
2. Registros de entradas de água para as culturas
3. Solicitar registros de coleta de água

© Bonsucro

O auditor deve verificar a fonte dos dados informados
na calculadora.
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4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água

A operadora
minimiza os
efeitos
prejudiciais da
descarga de
resíduos

Usina

PADRÃO

>2,5 PPM
Ou

≤ 1 Kg DQO / t
produto ou

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O oxigênio dissolvido é um indicador da quantidade de
oxigênio disponível no fluxo receptor para manter a vida. A
amostragem deve ser realizada no ponto de descarga.
Para obter mais informações, consulte o Guia

≤ 0,25 kg DBO/t

25
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4.3.6

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.3.6 A operadora minimiza os efeitos prejudiciais da descarga de resíduos

este indicador se aplica à usina.

ESCOPO

Este indicador visa garantir que a operadora evite a contaminação dos riachos de água.

OBJETIVO

O operador deve:

Realizar análises da água efluente da usina
–

Garantir que os resultados do oxigênio dissolvido no ponto de efluente estejam de
acordo com os parâmetros definidos pelo Bonsucro: >2,5 PPM ou ≤1 kg DQO / t produto
ou ≤ 0,25 kg DBO5/t produtos.

–

Quantidade DQO ou DBO

–

Alguns países e indústrias baseiam as especificações de efluentes em DQO e outros
em DBO. Podem ser utilizados DQO ou DBO.
© Bonsucro

Implementar medidas corretivas caso os resultados do teste de oxigênio dissolvido não sejam o
mínimo exigido pelo Bonsucro.
26

GUIA DE AUDITORIA
4.3.6 A operadora minimiza os efeitos prejudiciais da descarga de resíduos

o

Solicitar registros de análise de água
efluente

o

A metodologia utilizada para a amostragem
e análises laboratoriais.

© Bonsucro

O auditor deve revisar:
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PRINCÍPIO 4

Gerir ativamente a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos

CRITÉRIOS
4.1. Proteger e reabilitar a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos, bem como manter e melhorar os AVCs

4.2. Estabelecimento de um plano de manejo do solo para evitar
a erosão e manter e melhorar a saúde do solo

4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água
4.4. Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

4.5. Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não
tenham um impacto negativo na biodiversidade e nos serviços
ecossistêmicos

4.4 Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

A operadora
identifica e
monitora
pragas e
doenças
atuais,
históricas e
potenciais

Agricultura

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O operador identifica pragas atuais, históricas e potenciais,
incluindo ervas daninhas que afetam os campos e, quando
apropriado, definindo para cada um o limite para quando o
controle de pragas se torna necessário.
O operador realiza o monitoramento de campo da saúde
das plantas, pragas e organismos benéficos.

Para mais informações, consulte GUIA
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4.4.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.4.1 A operadora identifica e monitora pragas e doenças atuais, históricas e
potenciais
este indicador se aplica à área agrícola incluída na unidade de certificação.

ESCOPO

Este indicador visa garantir que a operadora identifique as ameaças às áreas produtivas.

OBJETIVO

O operador deve:

Criar e implementar um plano de monitoramento de pragas e doenças

–

Registros de pragas históricas, atuais e potenciais

–

Registros da implementação de metodologias de monitoramento de campo

–

Registros de campo da sintomatologia vegetal causada por pragas ou doenças.

–

Registros históricos de monitoramento de pragas e doenças
© Bonsucro

O operador deve manter:
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GUIA DE AUDITORIA
4.4.1 A operadora identifica e monitora pragas e doenças atuais, históricas e
potenciais

o

Pestes históricas, atuais e potenciais

o

Implementação de metodologias de
monitoramento de campo

o

Sintomatologia de plantas causada por
pragas ou doenças.

o

Monitoramento de pragas e doenças, assim
como monitoramento de ervas daninhas e
sintomas apresentados em cada cultura.
© Bonsucro

O auditor deve solicitar registros de:
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4.4 Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

A operadora
implementa
práticas de
manejo de
ervas
daninhas,
pragas e
doenças

Agricultura

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O plano identificará as estratégias agronômicas, biológicas e
químicas adequadas à espécie-alvo e ao sistema de
criação, limiares em que é necessário o controlo de ervas
daninhas e pragas para minimizar o impacto económico e
minimizar os impactos fora do local de cultivo.
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.
Para obter mais informações, consulte o Guia
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4.4.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.4.2 A operadora implementa práticas de manejo de ervas daninhas, pragas e
doenças

OBJETIVO

Este indicador se aplica à área agrícola incluída na unidade de certificação
Este indicador visa garantir que a operadora promova práticas de manejo integrado de pragas.

•

Minimizar o impacto econômico e reduzir o acúmulo de pragas e doenças ao mesmo tempo em que
minimiza qualquer impacto fora do local.

•

As estratégias agroecológicas de manejo podem variar de acordo com cada tipo de praga ou doença

•

Diferentes ervas daninhas têm diferentes ecologias, distribuições, impactos potenciais e diferentes
controles...

•

Algumas estratégias úteis podem incluir:
–
–
–
–
–
–
–

Remoção manual
Lavoura seletiva
Aplicação seletiva de herbicidas
Retenção de lixo e cobertura de culturas
Agentes de controle biológico
Uso de variedades de cana que fecham rapidamente a copa das árvores e sombreiam as ervas daninhas
Higiene de campo para evitar a propagação de ervas daninhas

© Bonsucro

ESCOPO
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.4.2 A operadora implementa práticas de manejo de ervas daninhas, pragas e
doenças

OBJETIVO

Este indicador se aplica à área agrícola incluída na unidade de certificação.
Este indicador visa garantir que a operadora promova práticas de manejo integrado de pragas.

•

O uso de herbicidas deve basear-se em limiares de ação ou abordagens baseadas no risco
(por exemplo, para herbicidas pré-emergentes)

•

Planejar como agir para enfrentar os riscos derivados de suas pragas

•

Ao fazer isso, o operador pode levar em conta:

•

• Identificação de pragas,
• Avaliação de riscos
• Classificação de riscos e impactos
• Planos e medidas implementadas
Estrutura e acordos de gestão

•

Prevenir ações imediatas em caso de problema urgente

•

Os funcionários devem conhecer o plano

•

Registros

© Bonsucro

ESCOPO
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GUIA DE AUDITORIA
4.4.2 A operadora implementa práticas de manejo de ervas daninhas, pragas e
doenças

•

Plano de manejo de ervas daninhas, pragas
e doenças

•

Demonstração sobre como o plano minimiza
o impacto econômico

•

Plano de monitoramento de ervas daninhas,
pragas e doenças

•

Observações de campo da implementação
no campo das estratégias de manejo e
monitoramento de pragas, doenças e ervas
daninhas, de acordo com as atividades
estipuladas no plano.

© Bonsucro

O auditor deve verificar se o plano foi
atualizado pela última vez há no máximo 36
meses e solicitar:
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4.4 Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

A operadora
maximiza a
eficiência dos
agroquímicos
aplicados

Agricultura

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

< 5 kg de
ingrediente
ativo/ha/ ano

Minimizar a poluição do ar, do solo e da água, em particular
os impactos externos. A operadora deve contabilizar as
quantidades de ingredientes ativos de produtos
agroquímicos (incluindo pesticidas, herbicidas, inseticidas,
fungicidas, nematicidas e maturadores) aplicados. O
Operador deve utilizar apenas produtos registados para uso
e taxas registadas e de acordo com as instruções do rótulo.
A operadora calculará a média da taxa de aplicação na
superfície total tratada.
Para obter mais informações, consulte o Guia
© Bonsucro

4.4.3

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

36
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.4.3 A operadora maximiza a eficiência dos agroquímicos aplicados

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador visa garantir que a operadora minimize a dependência dos agroquímicos.

As informações mínimas a serem registradas são:
•

Data da aplicação

•

Ingrediente ativo

•

Quantidade de produto

•

Área de aplicação

•

Responsável

•

Causa da aplicação (pragas de insetos, fungos, bactérias, identidades, nematoides)

•

O operador deve manter registros das quantidades de ingredientes ativos aplicados e não deve
exceder 5 kg de ingrediente ativo / ha/ano

•

Normalmente é medido com o registro de aplicação de agrotóxicos por talhão. O modelo deve
permitir registrar quanto de cada substância ativa é usada. Ao final do período é adicionada a
quantidade total de quilogramas ou toneladas utilizadas na área total e o cálculo por hectare é
feito.

© Bonsucro

•

Este indicador se aplica à área agrícola incluída na unidade de certificação.
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GUIA DE AUDITORIA
4.4.3 A operadora maximiza a eficiência dos agroquímicos aplicados

o

Registros de aplicações de campo de
agroquímicos

o

Registros das quantidades de ingredientes
ativos aplicados

o

Lista de agroquímicos

o

Fonte dos dados informados na calculadora
© Bonsucro

O auditor deve rever:
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4.4 Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

A operadora
aplica apenas
agroquímicos
legais e
seguros

Agricultura

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

0 kg de
ingrediente
ativo/ha/ ano

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora não usará ingredientes ativos de produtos agroquímicos
incluídos em:
1. 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,
2. 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),
3. 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),
4. 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,

© Bonsucro

4.4.4

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR
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4.4 Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

A operadora
aplica apenas
agroquímicos
legais e
seguros

Agricultura

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

0 kg de
ingrediente
ativo/ha/ ano

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR
5. 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,
6. ingredientes ativos e formulações de pesticidas listados pela Convenção de
Rotterdam em seu Anexo III,
7. pesticidas listados no Protocolo de Montreal.
Nos casos em que não se disponha de alternativas não proibidas legalmente
registradas para a sua utilização, investigações serão realizadas e serão
documentadas para determinar isto, tendo em conta que podem ser utilizados
controlos químicos ou não químicos alternativos. Se esta investigação confirmar
que não existem alternativas químicas ou não químicas não proibidas, será
tolerada a utilização de um agroquímico proibido. Nesses casos, os planos de
gerenciamento de risco devem ser atualizados para controlar os riscos
decorrentes da aplicação de um produto químico potencialmente perigoso, bem
como um plano para eliminar gradualmente ou eliminar o uso de agroquímicos
proibidos.

Para obter mais informações, consulte o Guia

© Bonsucro

4.4.4

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

40
40

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.4.4 A operadora aplica apenas agroquímicos legais e seguros

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

ESCOPO

Este indicador visa garantir que a operadora proteja seus trabalhadores e o meio ambiente contra
os agroquímicos mais perigosos.

OBJETIVO

O operador não deve aplicar os agroquímicos proibidos listados abaixo:
•
•
•

•
•
•
•

•

Formulações de pesticidas que satisfazem os critérios das classes Ia (extremamente perigosas) ou Ib (altamente
perigosas) da Classificação Recomendada de Pesticidas por Perigo da OMS39;
Princípios ativos pesticidas e suas formulações que atendem aos critérios de carcinogenicidade Categorias 1A e 1B do
Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)40;
Princípios ativos pesticidas e suas formulações que atendem aos critérios de mutagenicidade das Categorias 1A e 1B
do Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)41;
Princípios ativos de pesticidas e suas formulações que atendem aos critérios de toxicidade reprodutiva Categorias 1A
e 1B do Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)42;
Ingredientes ativos pesticidas listados pela Convenção de Estocolmo43 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 III44;
Pesticidas listados sob o Protocolo de Montreal

Observe que quando a legislação nacional vai contra uma das convenções internacionais, protocolo ou
listas da OMS, ao permitir apenas agroquímicos proibidos e, portanto, quando nenhuma alternativa
não proibida é permitida pela legislação, a legislação nacional deve ser cumprida.

© Bonsucro

•

41

GUIA DE AUDITORIA
4.4.4 A operadora aplica apenas agroquímicos legais e seguros

o

Registros de agroquímicos

o

Agroquímico proibido => provas para
argumentar

o

Revisar a pesquisa

o

Verifica que existe um plano para eliminar
gradualmente o agroquímico proibido.

o

Registre o nome do(s) agroquímico(s)
proibido(s) utilizado(s) e a razão de seu uso.
© Bonsucro

O auditor deve pedir:
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PRINCÍPIO 4

Gerir ativamente a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos

CRITÉRIOS
4.1. Proteger e reabilitar a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos, bem como manter e melhorar os AVCs

4.2. Estabelecimento de um plano de manejo do solo para evitar
a erosão e manter e melhorar a saúde do solo

4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água
4.4. Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas
estabelecidos e aplicados

4.5. Garantir que produtos químicos e materiais perigosos
não tenham um impacto negativo na biodiversidade e nos
serviços ecossistêmicos

4.5 Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não tenham
um impacto negativo na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos

Usina
Agricultura
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

100%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

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 bacia 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.
A operadora deve assegurar que estes materiais sejam
manuseados e eliminados de forma segura.
Para obter mais informações, consulte o Guia

© Bonsucro

4.5.1 A operadora
gerencia com
segurança as
instalações de
armazenamento e
remove com
segurança
produtos
químicos,
combustíveis,
lubrificantes e
outros materiais
perigosos

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

44
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.5.1 A operadora gerencia com segurança as instalações de armazenamento e
remove com segurança
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídos na unidade de certificação.
Este indicador visa garantir que a operadora proteja os trabalhadores e o meio ambiente contra
derramamentos de materiais perigosos.

•

Garantir condições seguras de armazenamento e manuseio

•

Características dos locais de armazenamento

•

Ter um leito biológico adequado para a disposição final dos agroquímicos derramados para evitar
danos graves aos aquíferos e águas subterrâneas.

•

O operador deve limitar o acesso a pessoal autorizado e adequadamente treinado.
© Bonsucro

O operador deve:
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GUIA DE AUDITORIA
4.5.1 A operadora gerencia com segurança as instalações de armazenamento e
remove com segurança

O auditor deve fazer inspeções visuais de:
o Áreas fechadas e trancadas
o Pisos, paredes e prateleiras
o Insumos químicos
o Os agrotóxicos devem ser separados
o Possíveis derramamentos
o O armazenamento deve ser ventilado
o Sinalização apropriada
o O material perigoso é armazenado com segurança,

© Bonsucro

O auditor deve comprovar:
o Pessoal designado autorizado a ingressar nas
instalações de armazenamento de agroquímicos
o Registros de treinamento
o O pessoal designado é adequadamente
o Ver também 4.5.2 abaixo.
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4.5 Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não tenham
um impacto negativo na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos

4.5.2

Usina

A operadora
treina os
trabalhadores
no manuseio e
uso correto de
produtos
químicos
agrícolas,
combustível e
materiais
perigosos.

Agricultura

PADRÃO

Sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR
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.
1. O treinamento é específico e relevante para as tarefas realizadas.
2. Uma explicação dos nomes, formulações, toxicidade, riscos à saúde e outras
informações relevantes da FISQ relacionadas a produtos químicos agrícolas,
combustível, materiais perigosos, e todas as substâncias a serem usadas.
3. Técnicas para o correto manuseio dessas substâncias.
4. Uso correto de EPI.
5. Medidas preventivas para redução de possíveis danos à saúde e ao meio ambiente
causados pelas substâncias.
6. Procedimentos de emergência, primeiros socorros e atendimento médico para
casos de envenenamento ou contato indevido com essas substâncias.
7. Registros de treinamento são mantidos, quando apropriado para cada trabalhador.
Os registros de todos os usos de agroquímicos, combustíveis, materiais perigosos e
relatórios são precisos, completos, acessíveis e atualizados.
8. Todos os registros devem ser mantidos por um período mínimo de dois anos.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

© Bonsucro

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

4.5.2 A operadora treina os trabalhadores no manuseio e uso correto de produtos
químicos agrícolas, combustível e materiais perigosos.
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídos na unidade de certificação.
Este indicador visa garantir que a operadora proteja os trabalhadores e o meio ambiente contra
derramamentos de materiais perigosos.

•

Fornece treinamento adequado para o manuseio e manipulação de agroquímicos e materiais
perigosos

•

Temas de treinamento

•

Fornecer equipamento de proteção pessoal (EPI) apropriado

•

Ter registros fotográficos e documentais

•

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 mantidos pelo operador por um período mínimo de dois anos.

© Bonsucro

O operador deve:
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GUIA DE AUDITORIA
4.5.2 A operadora treina os trabalhadores no manuseio e uso correto de
produtos químicos agrícolas, combustível e materiais perigosos.

O auditor deve verificar os registros de
treinamento sobre o uso seguro de
agroquímicos e sobre o uso adequado de

equipamentos de proteção individual

© Bonsucro

(EPI).

49

INTRODUCCIÓN
PRINCIPIO 1

PRINCIPIO

PRINCIPIO 2
PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4
PRINCIPIO 5

Melhorar continuamente
outras áreas-chave do
negócio

PRINCIPIO 5

Melhorar continuamente outras áreaschave do negócio

CRITÉRIOS
5.1 Promover a sustentabilidade econômica e social
5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover a
reciclagem dos fluxos de resíduos sempre que tal seja
prático.
5.3 Treinar seus trabalhadores e outros trabalhadores em
todas as áreas de seu trabalho e desenvolver suas
habilidades gerais
5.4 Melhoria contínua do bem-estar dos trabalhadores

5.1 Promover a sustentabilidade económica e social

5.1.1

Usina

A operadora
garante que o
valor por
tonelada de
cana seja
maximizado

Agricultura

PADRÃO

Usina >14;
US$/t cana
Agricultura
>10; US$/t
cana

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O valor acrescentado pela operação é o valor das vendas menos o
custo das mercadorias, matérias primas (incluindo energia elétrica) e
serviços adquiridos.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

© Bonsucro

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

of farm
chemicals, garante
fuel & hazardous
material
5.1.1
A operadora
que o valor
por tonelada de cana seja maximizado

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídos na unidade de certificação.
Este indicador visa garantir que a operadora promova a sustentabilidade econômica de suas operações.

o

O valor acrescentado não é o mesmo que o lucro. Não inclui depreciação.

o

O operador deve estimar o valor agregado de suas operações

o

No caso dos produtores, o valor agregado é calculado da seguinte forma:
(vendas de cana - o custo dos insumos)
Toneladas produzidas

O cálculo deve excluir todos os subsídios, salários, impostos e repartição de benefícios
© Bonsucro

o
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GUIA DE AUDITORIA
5.1.1 A operadora garante que o valor por tonelada de cana seja maximizado

o

O cálculo deve excluir todos os subsídios, salários, impostos e repartições de benefícios.

o

O cálculo precisa incluir:

(venda de açúcar, etanol, melaço, bagaço, energia) - (custos de mercadorias, matérias-primas, serviços adquiridos)
Toneladas produzidas

o

O valor precisa ser superior a 14 $/ton

o

O cálculo precisa incluir:

o

O valor precisa ser superior a 10 dólares/tonelada.

o

O auditor deve verificar a fonte dos dados informados na calculadora

© Bonsucro

Vendas de cana-de-açúcar - custo dos insumos
Toneladas produzidas.
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PRINCIPIO 5

Melhorar continuamente outras áreaschave do negócio

CRITÉRIOS
5.1 Promover a sustentabilidade económica e social
5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover
a reciclagem dos fluxos de resíduos sempre que tal
seja prático.
5.3 Treinar seus trabalhadores e outros trabalhadores em
todas as áreas de seu trabalho e desenvolver suas
habilidades gerais
5.4 Melhoria contínua do bem-estar dos trabalhadores

5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover a reciclagem dos fluxos de
resíduos sempre que tal seja prático

A operadora
está em
conformidade
com a
legislação
sobre
emissões
atmosféricas
de fontes
pontuais

Usina

PADRÃO

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Sim

A operadora medirá e notificará as emissões de fontes pontuais e
demonstrará que está em conformidade com a legislação aplicável em
termos de PM10, PM2,5, SO2 e NOx.
Para obter mais informações, consulte o Guia.

© Bonsucro

5.2.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

56
56

IMPLEMENTATION GUIDANCE

5.2.1 A operadora está em conformidade com a legislação sobre emissões
atmosféricas de fontes pontuais
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador se aplica à usina.
Este indicador visa garantir que a operadora promova o ar limpo em suas operações e em torno deles.

1.

PM10, NOx e SOx devem ser monitorados através de amostragem passiva.

2.

Quando esses parâmetros não forem atendidos, o operador 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).

3.

•

O plano de ação deve incluir a gestão de emissões associadas a

•

Deve envolver a gestão por meio de soluções tecnológicas e comunitárias.

•

Soluções baseadas na comunidade

O monitoramento pode ser feito pelos próprios operadores ou por meio de recursos de dados
disponíveis publicamente, como autoridades nacionais ou locais.

© Bonsucro

Siglas: PM: Material Particulado, SO2: dióxido de enxofre, NO2: dióxido de nitrogênio
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GUIA DE AUDITORIA
5.2.1 A operadora está em conformidade com a legislação sobre emissões
atmosféricas de fontes pontuais

Os auditores devem ter acesso a:
o

exigência legal sobre emissões pontuais de fontes
•

PM10

•

PM2,5

•

SO2

•

NOx

o

documento e/ou mapa

o

Evidência de que as emissões de fontes pontuais

© Bonsucro

em termos de:
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5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover a reciclagem dos fluxos de
resíduos sempre que tal seja prático

5.2.2

usina

A operadora
recicla ou
remove com
segurança
resíduos não
produzidos

Agricultura

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

PADRÃO

Mínimo
50%

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fibra,
metal,
plástico,
borracha,
madeira,
vidro,
elementos eletrônicos.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
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© Bonsucro

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

5.2.2
A operadora
recicla
ou remove
segurança
resíduos
5.2
Reduzir
emissões
e efluentes.
Para com
promover
a reciclagem
de não produzidos

este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídos na unidade de certificação.

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador visa garantir que a operadora promova a eliminação segura de resíduos e a economia
circular.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (2020):
o Eliminação de resíduos de forma responsável

o Desenvolver um programa documentado de reciclagem de pelo menos 50% das
seguintes categorias:
o As principais atividades que podem ajudar na implementação do plano são:
Avaliar as necessidades.
Minimizar o impacto.
Pedido a granel.
Produtos de reparo.
Vender Itens Indesejados.
Reapropriar as matérias primas
Educação e conscientização.

O operador deve: identificar as ações e implementar as práticas.

© Bonsucro

•
•
•
•
•
•
•
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GUIA DE AUDITORIA
5.2.2 A operadora recicla ou remove com segurança resíduos não produzidos

Operador:
•

Programa documentado

•

Registros das práticas implementadas de
reciclagem-reutilização e

descarte/armazenamento
•

Acesso ao registro que confirma a reciclagem
© Bonsucro

ou o descarte seguro dos resíduos

O auditor deve:
•

Verificar os contratos
61

PRINCIPIO 5

Melhorar continuamente outras áreaschave do negócio

CRITÉRIOS
5.1 Promover a sustentabilidade económica e social
5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover a
reciclagem dos fluxos de resíduos sempre que tal seja
prático.
5.3 Treinar seus trabalhadores e outros
trabalhadores em todas as áreas de seu trabalho e
desenvolver suas habilidades gerais
5.4 Melhoria contínua do bem-estar dos trabalhadores

5.3 Treinar seus trabalhadores e outros trabalhadores em todas as áreas de seu
trabalho e desenvolver suas habilidades gerais

5.3.1

Usina

A operadora
fornece
formação
profissional
aos
trabalhadores

Agricultura

PADRÃO

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

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora oferece uma média de 16 horas de treinamento para
habilidades vocacionais e/ou ocupacionais para todos os
trabalhadores (excluindo o treinamento em saúde e segurança). 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.
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© Bonsucro

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

5.3.1
A operadora
fornece
formação
aos trabalhadores
5.2
Reduzir
emissões
e efluentes.
Paraprofissional
promover a reciclagem
de

OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídos na unidade de certificação .
Este indicador visa garantir que a operadora promova a atração e retenção de talento
o

Isto se aplica aos trabalhadores da usina e/ou da fazenda.

o

Treinamento

o

Treinamento vocacional

o

Manter registros e garantir que:

–

Os instrutores são competentes;

–

O treinamento é feito sob medida para o nível do público;

–

Todos os trabalhadores têm a mesma oportunidade de ter acesso
ao treinamento.

o

Eficiência geral do treinamento fornecido.

o

Registrar o número total de horas de treinamento vocacional
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ESCOPO
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GUIA DE AUDITORIA
5.3.1 A operadora fornece formação profissional aos trabalhadores

Programa documentado para a formação
profissional

•

Incluir os trabalhadores e as pessoas relevantes

•

Demonstrar a competência dos treinadores

•

Nível educacional do público

•

Acesso aos treinamentos

•

Horas de treinamento de pelo menos 16 horas por
ano por trabalhador

•

Igualdade de oportunidades de acesso à formação
profissional

•

Certificado ou prova documentada de presença
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•

O auditor deve verificar a fonte dos dados informados
na calculadora
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PRINCIPIO 5

Melhorar continuamente outras áreaschave do negócio

CRITÉRIOS
5.1 Promover a sustentabilidade económica e social
5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover a
reciclagem dos fluxos de resíduos sempre que tal seja
prático.
5.3 Treinar seus trabalhadores e outros trabalhadores em
todas as áreas de seu trabalho e desenvolver suas
habilidades gerais
5.4 Melhoria contínua do bem-estar dos
trabalhadores

5.4 Melhoria contínua do bemestar dos trabalhadores

usina
Agricultura

PADRÃO

> = 15%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e
fazendas incluídas na unidade de certificação. A operadora realiza
treinamento para o empoderamento das mulheres com base na
comunidade. As operações de recrutamento aumentam a presença
das mulheres em cargos de gestão e de empregos qualificados em
toda a operação, a fim de atingir os objetivos fixados na operação de
pelo menos 15%.
Para mais informações, consulte GUIA
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5.4.1 A
operadora
promove a
inclusão de
gênero em
cargos
gerenciais e
qualificados

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

5.4.1
A operadora
promove
a inclusão
de gênero
em cargosde
gerenciais e
5.2
Reduzir
emissões
e efluentes.
Para promover
a reciclagem
qualificados
ESCOPO

este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídos na unidade de certificação

OBJETIVO

Este indicador visa garantir que a operadora promova a igualdade de gênero.

o

ONU Mulheres (2011) - 7 princípios.

o

posições qualificadas no setor canavieiro

o

Relatório de impacto da OIT (2014), número 8

o

Guia da OIT (2014) sobre questões de gênero nas políticas de emprego e mercado de trabalho
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De acordo com:
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GUIA DE AUDITORIA
5.4.1 A operadora promove a inclusão de gênero em cargos gerenciais e qualificados

•

Plano para aumentar a presença da mulher

•

Coletar provas da implementação do plano

•

Cobrir todas as posições da unidade / usina / agricultura

•

Proporção de mulheres em posição de liderança e qualificação

•

A proporção de mulheres aumentou ao longo do tempo

•

Confirmar resultados
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igual ou superior a 15%
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Perguntas?

Sessões de Perguntas e Respostas
standards@bonsucro.com

