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introdução

A cadeia produtiva do algodão garante
a sobrevivência de milhares de trabalhadores e produtores rurais no país. Além
da fibra, o algodão gera importantes
sub-produtos, como óleo, biodiesel, farelo para alimentação animal e outros.
Fazer bons negócios, garantir o sustento e o desenvolvimento da família, ter
um bom relacionamento com a comunidade e preservar o meio ambiente
exigem do produtor cada vez mais cuidado com a gestão da propriedade. É
preciso estar atento a todas as etapas
da produção, desde o plantio até a
comercialização. Trabalhar com satisfação também é ser sustentável. Os
bons resultados financeiros devem ser
acompanhados do cuidado com a natureza, do cumprimento da legislação e
da garantia das boas relações sociais.
Compradores e financiadores da cotonicultura estão começando a exigir que
os produtores adotem práticas mais
sustentáveis. O sistema Better Cotton
Initiative – BCI (Iniciativa Por um
Algodão Melhor) é um exemplo dessa
tendência.

Este guia de autoavaliação foi desenvolvido exatamente para ajudar os cotonicultores a caminharem na direção de
uma produção cada vez mais sustentável. Ele tem como objetivo estimular
a reflexão sobre como administrar sua
propriedade, sobre quais as práticas
adotadas e sobre os resultados que vêm
sendo alcançados.
Ao terminar esta autoavaliação, você
receberá um relatório com o balanço das
suas práticas de produção e de gestão,
comparadas com as práticas de outros
produtores da sua região. Receberá também orientações para um melhor planejamento da sua propriedade de acordo
com a legislação brasileira e com os critérios de produção Better Cotton.
Esperamos que este guia o ajude a
melhorar sua produção, a proteção
ambiental e as condições de vida de
todos e desejamos muito sucesso a sua
propriedade.

Solidaridad Brasil, Abrapa e Amipa
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COMO USAR este GUIA
O guia do produtor de algodão está dividido em duas partes:
• o guia de autoavaliação que
você tem em mãos agora;

• a caderneta de
respostas com um bolso.
O guia de autoavaliação traz um conjunto de temas divididos em quatro grandes
blocos: gestão, produção, meio ambiente, trabalho e comunidade.
Cada tema aborda um aspecto específico da produção de algodão e está apresentado da seguinte forma:
Título do tema
Descrição de quatro
estágios, que correspondem a quatro
níveis de prática.
Lista de perguntas
que detalham essas
práticas.
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Parte destacável para
você marcar suas
respostas com um “x”.

Responda somente
se for arrendatário

Alguns temas são identificados com uma frase
circulada em marrom e um ponto de exclamação.
Esse ponto de exclamação significa que o tema
não se aplica a todos os casos.

Quando você finalizar o preenchimento de todas as respostas, você precisará
destacar essas páginas com as suas respostas e colocá-las no bolso da caderneta. Uma vez completada, a caderneta deverá ser entregue para sua cooperativa,
sua associação ou para a Solidaridad, mas o guia de autoavaliação ficará com
você, para que você possa sempre consultar ou compartilhar as informações
com seus funcionários, sua família ou outros produtores.
Ressaltamos que as suas respostas individuais serão comunicadas apenas
para a Fundação Solidaridad e usadas apenas para a geração e o envio do
relatório de recomendações para você. Os dados agregados e anônimos de
todos os produtores irão alimentar um banco de dados sobre as práticas de
produção de algodão na região, mantido pela Solidaridad, e que será de uso
dos produtores e associações parceiras.
Agora pegue a sua caderneta de respostas e, para começar, preencha as informações gerais sobre a sua propriedade.
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GESTÃO

Responda somente se for
proprietário da área de
produção, mesmo que
apenas de uma parte

1. Situação Fundiária
PROPRIETáRIO

Estágio

1

Sou proprietário,
mas não tenho
documentos para
comprovar.

Estágio

2

Eu tenho
documentos da
propriedade,
mas não tenho
cadastro no
INCRA e ITR
atualizado.

Estágio

3

Eu tenho cadastro
no INCRA e
ITR atualizado,
mas a minha
propriedade ainda
não está certificada
junto ao INCRA
(georreferenciada).

Estágio

1. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
PROPRIETÁRIO
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Minha propriedade está no estágio:

Tenho a
documentação
completa e minha
propriedade está
georreferenciada e
certificada junto ao
INCRA.

1.

2.

Sim
1.1

Eu tenho a escritura da propriedade registrada em cartório.

1.1

1.2

Eu tenho contrato de compra e venda da propriedade em meu nome.

1.2

1.3

Eu tenho título de domínio da propriedade em meu nome.

1.3

1.4

Eu tenho o CCIR atualizado (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural).

1.4

1.5

Eu faço a declaração do ITR (Imposto Territorial Rural) todo ano.

1.5

1.6

A minha propriedade é georeferenciada e certificada junto ao INCRA.

1.6

1.7

Os documentos da minha propriedade estão guardados de forma organizada.

1.7

7

3.

4.

Não

Não se
aplica
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2. Situação Fundiária
ARRENDATÁRIO OU PARCEIRO

2. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
ARRENDATÁRIO OU PARCEIRO

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

1

Eu tenho um
acordo verbal
com o proprietário
da terra.

4.

Estágio

2

Eu tenho
contrato de
arrendamento
ou parceria*
por escrito.

Responda somente se
for arrendatário ou
parceiro

Estágio

3

O contrato de
arrendamento foi
reconhecido no banco
ou revisado por um
contador.

Estágio

4

Meu contrato de
arrendamento está
registrado em cartório de registro de
imóveis.

*Nos contratos de arrendamento, o arrendatário paga um aluguel para o proprietário, que não participa dos riscos do
negócio. Já nos contratos de parceria, as partes dividem o resultado e os riscos do negócio.

Sim
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Não

Não se
aplica

2.1

2.1

Eu fiz um acordo verbal com o proprietário da área que arrendo ou da qual sou parceiro.

2.2

2.2

Tenho contrato por escrito.

2.3

2.3

Meu contrato de arrendamento ou parceria está registrado em cartório.

2.4

2.4

Meu contrato de arrendamento ou parceria foi revisado por um contador.

2.5

2.5

Meu contrato de arrendamento ou parceria foi aceito no banco para conseguir financiamento.
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3. Situação Fundiária
assentado

Estágio

1

Não possuo
o contrato de
concessão de uso
da terra* ou o
título de domínio
do lote rural*.

Estágio

3. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
ASSENTADO

Responda somente
se for assentado

2

Não possuo o contrato de concessão
de uso da terra * ou
o título de domínio
do lote rural*, mas
já iniciei o processo
para regularização
ou transferência do
imóvel para meu
nome.

Estágio

3

Possuo a concessão
de uso da terra *
devidamente regularizada e em meu
nome.

Estágio

4

Minha propriedade está no estágio:

Possuo o título de
domínio do imóvel
rural * devidamente
regularizado e em
meu nome.

1.

2.

3.

4.

*O contrato de concessão de uso transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e

assegura aos assentados o acesso à terra, aos créditos disponibilizados pelo INCRA e a outros programas do Governo
Federal.

*O título de domínio é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo.
É garantido pela Lei 8.629/93, quando verificado que foram cumpridas as cláusulas do contrato de concessão de uso e o
assentado tem condições de cultivar a terra e de pagar o título de domínio em 20 (vinte) parcelas anuais.

Sim
3.1

O processo para regularização ou transferência da posse do imóvel foi iniciado.

3.1

3.2

Possuo a concessão de uso do imóvel rural (lote).

3.2

3.3

Possuo o título de domínio do imóvel rural (lote).

3.3

3.4

Estou pagando as parcelas do título de domínio do imóvel rural (lote).

3.4
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Não
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4. receitas e gastos

4. receitas e gastos

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim

10

3.

1

Não tenho ideia
de quanto gasto
para produzir
o algodão.

4.

Estágio

2

Faço anotações
simples do que
gasto e de quanto
ganho com a
produção de
algodão (entradas e saídas).

Estágio

3

Sei exatamente o
quanto gasto em cada
fase da produção de
algodão.

Estágio

Planejo a próxima
safra com base nos
meus custos de
produção.

Não

Guardo os comprovantes das compras que faço para a produção de algodão
(nota fiscal, cupom, recibos).
Anoto o quanto ganho e o quanto gasto para a produção de algodão separado
dos gastos da família.

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

4.3

Sei exatamente o quanto gasto para produzir um hectare de algodão.

4.4

4.4

Sei exatamente o quanto ganho por hectare de algodão plantado.

4.5

4.5

Tenho anotados os gastos com cada etapa da produção (preparo do solo, plantio,
tratos culturais e colheita).

4.6

4.6

Antes da safra, faço uma previsão das despesas que vou ter com a produção.

4.7

4.7

Faço um balanço entre o custo previsto e o realizado durante a safra.

4.8

4.8

Planejo a utilização da minha terra de acordo com o que ganho com cada atividade.

10

4

5. Situação Financeira

Estágio

1

Produzir algodão
não é um bom
negócio. Minha
situação financeira é muito difícil.
Não consigo pagar
as contas que
estão atrasadas.

Estágio

2

Minha situação
financeira é
difícil. Consigo
pagar os
empréstimos
e contas, mas
sempre com
muita dificuldade.

5. SITUAÇÃO Financeira

Estágio

3

Minha situação
financeira é estável.
Tenho planos
de continuar
produzindo algodão
por muito tempo.

Estágio

4
Minha propriedade está no estágio:

A produção de
algodão é um bom
negócio. Estou
investindo para
melhorar ainda mais
minha produtividade.

1.

2.

Sim
5.1

Eu consigo pagar todos os custos da produção do algodão em dia.

5.1

5.2

O que ganho com o algodão é suficiente para pagar os custos da produção e as despesas familiares.

5.2

5.3

Estou com dívidas atrasadas.

5.3

5.4

Estou negociando as dívidas atrasadas.

5.4

5.5

Preciso ter outras atividades fora da propriedade para complementar a minha renda (ex:
trabalhar como safrista em outras fazendas).

5.5

5.6

Pretendo continuar produzindo algodão nos próximos anos.

5.6

5.7

Estou investindo na ampliação da produção de algodão (arrendando, comprando terras,
implantando novas áreas).

5.7

5.8

Estou investindo em mais tecnologia para ampliar a produção de algodão.

5.8
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3.

Não

4.

Não se
aplica
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6. comercialização

6. comercialização

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim
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3.

1

Vendo todo o
meu algodão
em caroço para
atravessadores.

4.

Estágio

2

Antes de vender,
consigo beneficiar
o algodão, mas
não faço parte de
uma cooperativa.
Não sei o que
é feito com o
caroço depois do
beneficiamento.

Estágio

3

Faço parte de uma
cooperativa que
beneficia e vende
diretamente para
a indústria têxtil.
Aproveito o caroço
para uso próprio
ou comercialização.

Estágio

4

Planejo minhas
vendas em longo
prazo. Costumo
vender parte da
minha safra de forma
antecipada com
garantia de preço.
Aproveito o caroço
para uso próprio ou
comercialização.

Não

6.1

6.1

Faço a pesagem do algodão em caroço na minha propriedade.

6.2

6.2

A cooperativa ou a algodoeira me informa o peso da pluma do algodão.

6.3

6.3

Faço parte de uma cooperativa que beneficia e comercializa o algodão.

6.4

6.4

Vendo meu algodão em caroço para um atravessador.

6.5

6.5

Vendo meu algodão em caroço para um beneficiador (não é cooperativa).

6.6

6.6

Vendo meu algodão em pluma.

6.7

6.7

Eu sempre acompanho os preços da pluma e do caroço.

6.8

6.8

Fecho contratos de venda antecipada (mercado futuro) no inicio da safra.

6.9

6.9

Analiso os preços da pluma e do caroço para escolher a melhor forma de comercialização.

6.10

6.10

Aproveito o caroço para uso próprio ou comercialização.
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PRODUÇÃO

7. cuidados com o solo

Estágio

1

Na minha propriedade existem
pontos de erosão
e/ou compactação. Não utilizo
nenhuma prática
de conservação
(terraço e plantio
em nível).

Estágio

2

Não tenho práticas
convencionais de
conservação, mas
evito transitar
com o maquinário
quando o solo está
úmido para evitar a
compactação.

7. cuidados com o solo

Estágio

3

Adoto práticas
convencionais de
conservação do solo
(terraço, plantio em
nível e manutenção
de estradas). Evito
a compactação, mas
ainda tenho pontos
de erosão.

Estágio

4
Minha propriedade está no estágio:

Adoto todas as práticas convencionais de
conservação do solo
(terraço, plantio em
nível e manutenção
de estradas) e minha
área não tem pontos
de erosão e nem
de compactação.

1.

2.

3.

Sim
7.1

Faço mais de três operações com máquinas no preparo de solo.

7.1

7.2

Existem pontos de erosão na minha propriedade.

7.2

7.3

Existem pontos com compactação na minha área de produção.

7.3

7.4

Realizo plantio em curva de nível.

7.4

7.5

Utilizo terraço na minha propriedade.

7.5

7.6

Identifico as áreas mais sujeitas à erosão e não faço plantio nas mesmas.

7.6

15

4.

Não
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8. plantio

8. plantio

Estágio

Utilizo as sementes
que estão disponíveis na minha
região sem me
preocupar se são
adequadas para a
minha área. Não
faço a manutenção
regular da máquina
para o plantio.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim
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3.

1

4.

Estágio

2

Compro semente
com atestado
de origem, mas
não avalio se a
variedade é a
mais adequada
para as condições
da minha região.
Aguardo as
primeiras chuvas
para plantar.

Estágio

3

Escolho o sistema
de plantio mais
adequado à minha
necessidade (semente
com origem, variedade
correta, plantio adensado ou convencional).
Monitoro a quantidade
de chuva através de
pluviômetros para definir o melhor momento
para plantar.

Estágio

4

Escolho o sistema
adequado (origem,
variedade, plantio
adensado ou convencional) e faço as
regulagens frequentes
dos equipamentos
para o plantio.

Não

8.1

8.1

Uso semente salva na minha produção de algodão.

8.2

8.2

Escolho as variedades considerando as necessidades da minha área (seca, pragas, doenças).

8.3

8.3

Uso a variedade adequada ao meu sistema de plantio (adensado ou convencional).

8.4

8.4

Utilizo apenas semente com atestado de origem (legal).

8.5

8.5

Faço a regulagem da máquina antes do plantio.

8.6

8.6

Observo a velocidade em que o plantio está sendo realizado para garantir a boa
distribuição da semente.

8.7

8.7

Uso pluviômetros.
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9. fertilidade e adubação

Estágio

1

Não preciso fazer
análise de solo
porque sei que o
meu solo é fértil.

Estágio

9. fertilidade e adubação

2

Sigo recomendações de calagem e
adubação normalmente utilizadas
na região ou de
acordo com a minha
experiência prática.

Estágio

3

Utilizo calcário e/
ou adubos de acordo
com recomendações
técnicas baseadas
em análise de solo da
minha propriedade.

Estágio

4

Minha propriedade está no estágio:

Faço análise de solo
anualmente para
definir se necessito de
calagem e/ou adubação e tenho como
prática registrar as
quantidades aplicadas.

1.

2.

3.

Sim
9.1

Realizo adubação de plantio.

9.1

9.2

Tenho problemas com acidez de solo.

9.2

9.3

A acidez do meu solo está corrigida.

9.3

9.4

Adubo de acordo com minha experiência prática.

9.4

9.5

Utilizo fórmulas prontas existentes no mercado nas mesmas doses todos os anos.

9.5

9.6

As recomendações de aplicação de adubo são feitas com base em análise de solo.

9.6

9.7

Fiz a análise do solo na minha propriedade.

9.7

9.8

A cada safra faço uma nova análise de solo.

9.8

9.9

Anoto o tipo de produto aplicado, a quantidade e a área que foi aplicado.

9.9
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4.

Não
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10. plantas daninhas

10.plantas daninhas

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

Sim
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1

Na minha produção de algodão,
existe muita
competição com
plantas daninhas
e não sei como
combatê-las.

4.

Estágio

2

Adoto práticas
de controle de
plantas daninhas,
mas elas ainda
comprometem a
minha produção
de algodão.

Estágio

3

Adoto práticas de
controle de plantas
daninhas de forma
que elas não comprometem a minha
produção de algodão.

Estágio

4

Faço análise de solo
anualmente para
definir se necessito de
calagem e/ou adubação e tenho como
prática registrar as
quantidades aplicadas.

Não

10.1

10.1

A competição com plantas daninhas está prejudicando a produção de algodão.

10.2

10.2

Faço levantamento de plantas daninhas antes de aplicar herbicidas.

10.3

10.3

Faço controle (mecânico ou químico) das plantas daninhas que ocorrem na propriedade.

10.4

10.4

O controle químico é feito de acordo com a orientação de um profissional.

10.5

10.5

Efetuo o controle no estágio inicial (de duas ou três folhas) da planta daninha.

10.6

10.6

Anoto o tipo de produto aplicado, a quantidade e a área em que foi aplicado.

10.7

10.7

A quantidade de produto aplicada está de acordo com o recomendado na bula.

10.8

10.8

Faço as aplicações nas condições climáticas recomendadas no rótulo (horário, vento etc.).

10.9

10.9

Respeito o período de carência informado no rótulo.
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11. controle de pragas e doenças
Estágio

1

Escolho os
produtos para
controle de
pragas e doenças
de acordo com o
preço e não verifico se os produtos têm registro
para o cultivo do
algodão.

Estágio

2

Faço o controle de pragas
e doenças de
acordo com a
fase de desenvolvimento
da planta e
minha experiência prática.

Estágio

3

Ao identificar a
ocorrência de pragas
ou doenças faço
aplicação em área
total. Faço a destruição da soqueira e
uso armadilhas para
o bicudo.

Estágio

4

11.controle de pragas e doenças

Minha propriedade está no estágio:

Faço amostragens de
pragas e doenças seguindo
um Programa de Manejo
Integrado de Pragas (MIP).
Com isso, busco reduzir as
quantidades de produtos
utilizados. Faço a destruição
da soqueira e uso armadilhas
para o bicudo.

1.

2.

3.

Sim

11.1

Verifico se os produtos agroquímicos são registrados para uso no cultivo do algodão.

11.1

11.2

Faço aplicações de acordo com as fases de desenvolvimento da planta.

11.2

11.3

Aplico os produtos agroquímicos de acordo com as instruções de dosagem e manuseio.

11.3

11.4

Tenho o costume de anotar tudo o que aplico em cada área.

11.4

11.5

Eu uso agroquímicos como metamidofós, endossulfan ou carbuforam na minha propriedade.

11.5

11.6

Tenho um Programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP).

11.6

11.7

Conheço os insetos benéficos para a cultura do algodão e utilizo inseticidas seletivos.

11.7

11.8

Faço rotação de produtos.

11.8

11.9

Faço destruição de soqueira.

11.9

11.10

Uso armadilhas para o bicudo.

11.10

11.11

Quando planto algodão BT, adoto refúgio na propriedade.

11.11
19

4.

Não
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12. Armazenamento e descarte de produtos químicos

12. Armazenamento e descarte
de produtos químicos

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim

20

3.

1

Os produtos
químicos ficam
armazenados
em um local
improvisado e não
tenho regra para
o descarte das
embalagens.

4.

Estágio

2

O armazenamento
de produtos
químicos segue
regras de segurança
e as embalagens
vazias de agroquímicos passam pela
tríplice lavagem,
são inutilizadas e
armazenadas para
a devolução.

Estágio

3

O armazenamento
de produtos químicos segue regras
de segurança e as
embalagens vazias de
agroquímicos passam
pela tríplice lavagem,
são inutilizadas, armazenadas e devolvidas.

Estágio

4

O armazenamento de
produtos químicos
segue todas as regras
de segurança e, além
disso, armazeno os
fertilizantes em local
seco, protegido da
chuva, sem contato
com o solo e separado de outros materiais e ferramentas.

Não

12.1

12.1

O local onde armazeno os agroquímicos é de alvenaria, com boa ventilação, piso cimentado e sem
goteiras.

12.2

12.2

O local onde armazeno os agroquímicos fica a mais de 30 metros de residências e fontes d’água.

12.3

12.3

Existem placas com símbolos de perigo na porta no local de estocagem ou em local de boa
visibilidade.

12.4

12.4

Os agroquímicos e fertilizantes são armazenados no mesmo local onde armazeno algodão colhido.

12.5

12.5

Eu faço a tríplice lavagem e inutilizo as embalagens de agroquímicos antes de serem
devolvidas.

12.6

12.6

As embalagens vazias são armazenadas no mesmo local do algodão colhido.

12.7

12.7

As embalagens de agroquímicos são queimadas.

12.8

12.8

Todas as embalagens de agroquímicos utilizadas são devolvidas aos postos autorizados.

12.9

12.9

Os EPIs velhos são devolvidos junto com as embalagens de agroquímicos.

12.10

12.10

Os fertilizantes são armazenados em local seco, protegido da chuva, sem contato com o solo e
ficam separados de outros materiais e ferramentas.
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Armazenamento de agroquímicos

Mesmo para estocagem de pequenas quantidades de produtos
fitossanitários em propriedades rurais, algumas regras básicas devem
ser observadas para garantir um correto armazenamento:
• O depósito deve ficar num local livre de
inundações e separado de fontes d’água
e de outras construções, como residências e instalações para animais;
• A construção deve ser de alvenaria, com
boa ventilação e iluminação natural,
não permitindo o acesso de animais.
• Devem ter afixados placas ou cartazes
com símbolos de perigo.
• O piso deve ser cimentado e sem fissuras e o telhado resistente e sem goteiras
• As portas devem permanecer trancadas para evitar a entrada de crianças,
animais e pessoas não autorizadas;

• As embalagens devem ser colocadas sobre
estrados, evitando contato com o piso. Pode ser
aceita a colocação de embalagens isoladas
em prateleiras de metal;
• Não armazenar produtos fitossanitários
junto com alimentos, rações, sementes ou
medicamentos
• Todos os produtos devem ser mantidos nas
embalagens originais.
• Nunca armazenar restos de produtos em
embalagens sem tampa, com vazamentos ou
sem identificação;
• Todos os produtos devem ser mantidos nas
embalagens originais e com a data de validade.
21
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13. Cuidados na colheita e pós-colheita
– COLHEITA MECANIZADA

13. Cuidados

na colheita e pós-colheita – COLHEITA MECANIZADA

Estágio

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim

22

3.

4.

1

Colho meu algodão com máquina,
mas desconheço
as adaptações
necessárias quanto
às variedades, ao
espaçamento e aos
tratos culturais.

Estágio

2

A colheita em
minha propriedade
é mecanizada e iniciei as adaptações
necessárias (variedade, espaçamento,
tratos culturais).

Estágio

3

A variedade, o espaçamento e os tratos
culturais são os ideais
para colheita mecanizada. Faço a regulagem
da máquina para garantir uma boa colheita.

Responda apenas
se fizer colheita
mecanizada

Estágio

4

A variedade, o espaçamento e os tratos
culturais são os ideais
para colheita mecanizada. A colhedora
está bem regulada.
Além disso, tenho
cuidados no armazenamento do algodão
em caroço para evitar
a contaminação.

Não

14.1

14.1

Uso variedade adequada para colheita mecanizada.

14.2

14.2

O plantio foi feito no espaçamento adequado para o tipo de colhedora utilizada (strippers ou fusos).

14.3

14.3

Uso desfolhante e/ou maturadores visando a uma fibra mais limpa.

14.4

14.4

Quando faço uso do maturador ou desfolhante, sigo as recomendações técnicas.

14.5

14.5

Faço uso de regulador de crescimento.

14.6

14.6

Faço a regulagem da máquina de acordo com as condições de campo.

14.7

14.7

O operador da máquina é capacitado para a função.

14.8

14.8

O local onde armazeno o algodão antes do beneficiamento está limpo, seco e livre de
contaminação.
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14. Cuidados na colheita e
pós-colheita – COLHEITA MANUAL
Estágio

1

Realizo a
colheita
manual do
algodão em
sacos de ráfia.

Estágio

2

A colheita
manual de
algodão é
feita somente
utilizando
sacarias e
amarrios de
algodão.

Estágio

3

Utilizo somente sacarias e
amarrios de algodão para
a colheita. Além disso,
peso o algodão colhido
na minha propriedade
e tenho cuidados no
armazenamento para
evitar a contaminação
(óleo, graxa, poeira).

14. Cuidados na colheita e
pós-colheita – COLHEITA MANUAL

Responder apenas se fizer
colheita manual

Estágio

4

Minha propriedade está no estágio:

Além dos cuidados
adotados durante a
colheita (sacaria e
armazenamento), realizo
a colheita do algodão
em função da maturação da fibra (quando as
maçãs estão abertas e
a fibra seca). Não colho
capulhos com carimã.

1.

2.

3.

Sim
13.1

Uso espaçamento maior que 70 cm.

13.1

13.2

Uso variedades recomendadas para colheita manual.

13.2

13.3

Uso saco de ráfia para colheita e armazenamento do algodão.

13.3

13.4

Uso amarrios de juta, sisal ou plástico nas sacarias.

13.4

13.5

Uso sacarias de algodão para colheita e armazenamento.

13.5

13.6

Faço a pesagem do algodão dentro da minha propriedade antes do beneficiamento.

13.6

13.7

Mantenho um registro dos volumes colhidos.

13.7

13.8

Armazeno o algodão colhido em local seco, limpo (livre de óleo, graxa e poeira) e sem
risco de incêndio.

13.8

13.9

Inicio a colheita quando no mínimo 70% das maçãs estão abertas.

13.9

13.10

Evito colher capulhos com carimã.

13.10
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4.

Não
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15. QUALIDADE DA FIBRA

15 . Qualidade da fibra

Estágio

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

Sim

24

4.

1

Desconheço
as práticas que
influenciam na
qualidade da fibra.

Estágio

2

Adoto medidas
na colheita para
garantir a qualidade da fibra.

Estágio

3

Além de adotar
medidas na colheita
para garantir a qualidade da fibra, separo
a bordadura (algodão
mais sujo) do resto da
roça (algodão mais
limpo).

Estágio

4

Adoto práticas que
garantem a melhor
qualidade de fibra.
Na colheita e no armazenamento, separo a
bordadura do resto
da roça.

Não

15.1

15.1

Sei quais são as práticas de manejo que garantem e maximizam a qualidade da fibra.

15.2

15.2

Levo em consideração a qualidade da fibra quando escolho a variedade.

15.3

15.3

Colho o algodão somente em períodos secos (ausência de chuva).

15.4

15.4

A variedade e o espaçamento estão de acordo com o tipo de colheita (manual, mecânica de fusos,
mecânica de strippers).

15.5

15.5

Consigo manter a minha lavoura livre de pragas e doenças que afetam a maçã.

15.6

15.6

Colho no limpo (sem plantas daninhas no período da colheita).

15.7

15.7

Faço a colheita da bordadura e separo esse produto do restante do algodão colhido, que é
mais limpo.

15.8

15.8

Quando armazeno minha produção, separo o algodão da bordadura do restante.

15.9

15.9

Mantenho os níveis de fertilidade do solo visando à qualidade da fibra.
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3

26

26

MEIO AMBIENTE

16. lixo

Estágio

1

Não é realizada
coleta de lixo na
minha propriedade. Todo o lixo
é queimado ou
fica espalhado na
propriedade.

16. lixo

Estágio

2

Todo o lixo recolhido na minha
propriedade é
colocado em valas
e os resíduos
domésticos são
queimados.

Estágio

3

Resíduos como óleo
queimado, pilhas, baterias e lixos eletrônicos
são separados para dar
destinação adequada,
e o lixo doméstico é
colocado em valas ou
entregue à empresa de
coleta de lixo municipal.

Estágio

4
Minha propriedade está no estágio:

Realizo a coleta e a
separação de lixos
e resíduos. Faço
compostagem e não
queimo lixo. Procuro
reduzir, reutilizar e
reciclar ao máximo
todos os resíduos e
o lixo produzidos na
minha propriedade.

1.

2.

3.

Sim
16.1

Costumo recolher o lixo produzido na minha propriedade.

16.1

16.2

Todo o lixo da minha propriedade é queimado.

16.2

16.3

Todo o lixo é depositado em valas.

16.3

16.4

Queimo apenas o lixo doméstico.

16.4

16.5

No caso do lixo doméstico, separo o que é seco (embalagens) do que é úmido (restos de alimento).

16.5

16.6

Faço a compostagem dos resíduos orgânicos e uso como adubo.

16.6

16.7

Levo todo papel, plástico e metais acumulados na minha propriedade para postos de reciclagem.

16.7

16.8

Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus e óleo queimado são separados para serem levados a postos
de coleta específicos para esse fim.

16.8
27

4.

Não
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17. Conservação da Vegetação Nativa

17. Conservação da
Vegetação Nativa

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

1

Na minha propriedade, as Áreas
de Preservação
Permanente
(APPs*) estão
ocupadas com
pasto ou cultivos
agrícolas.

4.

Estágio

2

Existem áreas de
preservação permanente a serem
recuperadas.

Estágio

3

Preservo integralmente as Áreas
de Preservação
Permanente (APPs)
da propriedade.
Essas áreas não se
encontram cercadas
(protegidas do gado
e do fogo).

Estágio

4

Todas as Áreas
de Preservação
Permanente (APPs)
da propriedade são
nativas ou estão
protegidas (cercadas e isoladas) e
regeneradas.

*Área de Preservação Permanente (APP) é, segundo o Código Florestal Brasileiro, toda área coberta ou não por vegetação
Sim

28

Não

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a
fauna e a flora; proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (por exemplo: margem de corpos d’água,
nascentes, encostas, topo de morros, restingas, dunas, mangues, chapadas).

Não se
aplica

17.1

17.1

Tenho área com vegetação nativa na minha propriedade.

17.2

17.2

Existem rios, nascentes, encostas, chapadas ou topos de morro na minha propriedade.

17.3

17.3

Tenho gado ou cultivo agrícola em todas as áreas de preservação permanente (APP) da
propriedade.

17.4

17.4

Tenho gado ou cultivo agrícola em parte da área de preservação permanente (APP).

17.5

17.5

Todas as áreas de preservação permanente da propriedade estão totalmente regeneradas.

17.6

17.6

Parte das áreas de preservação permanente estão recuperadas ou em processo de regeneração.

17.7

17.7

17.8

17.8
28

As Áreas de Preservação Permanente (APP) da propriedade estão cercadas e protegidas por aceiros.
Mantenho corredores ecológicos para facilitar o trânsito dos animais silvestres entre as áreas
florestadas (da propriedade ou entre a propriedade e a vizinhança).

18. biodiversidade

Estágio

1

É costume na
região caçar e
coletar plantas e
animais silvestres.
Essas atividades
ocorrem dentro
da minha
propriedade.

Estágio

18. biodiversidade

2

É costume na região
caçar e coletar
plantas e animais
silvestres, mas essas
atividades não são
permitidas na minha
propriedade.

Estágio

3

Além de não permitir a
caça e coleta de plantas
e animais silvestres
na minha propriedade,
procuro melhorar
as condições para o
aumento da biodiversidade. Mantenho as
matas que possuo.

Estágio

4

Minha propriedade está no estágio:

Além de não permitir
a caça e coleta de
animais silvestres na
minha propriedade e
de manter a vegetação
nativa, sei quais são
as plantas e animais
silvestres que ocorrem
na minha propriedade
e protejo as espécies
ameaçadas de
extinção.

1.

2.

3.

Sim
18.1

Ocorre caça dentro da minha propriedade.

18.1

18.2

Dentro da minha propriedade é comum encontrar arapucas ou pessoas caçando ou coletando plantas.

18.2

18.3

Proíbo e controlo qualquer tipo de atividade predatória como caçar, capturar passarinho ou outro
animal e coletar plantas dentro da minha propriedade.

18.3

18.4

Sei quais são as plantas e animais silvestres que ocorrem na minha propriedade.

18.4

18.5

Oriento as pessoas que trabalham e vivem na minha propriedade sobre os animais e plantas em
extinção e sobre a importância de protegê-los.

18.5

29

4.

Não
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4

30

30

TRABALHO E
COMUNIDADE

19. educação e trabalho

Estágio

1

Toda a minha
família ajuda
na produção de
algodão. Meus
filhos também têm
muito trabalho a
fazer e não têm
tempo de estudar.

Estágio

2

Toda a minha
família ajuda na
produção. Os
meus filhos estudam e trabalham
na produção de
algodão nas horas
vagas.

19. educação e trabalho

Responda somente se tiver
filhos com menos de 18 anos

Estágio

3

A prioridade dos meus
filhos é estudar e eles
ajudam apenas em
algumas atividades que
não oferecem riscos
e não comprometem
os seus estudos.

Estágio

4
Minha propriedade está no estágio:

Meus filhos conseguem dedicar
tempo aos estudos
e ao lazer.

1.

2.

3.

Sim
19.1

Meus filhos em idade escolar ajudam na produção de algodão em tempo integral.

19.1

19.2

Meus filhos frequentam a escola e ajudam na produção de algodão nas horas vagas.

19.2

19.3

Meus filhos com menos de 16 anos estão na escola.

19.3

19.4

Meus filhos estão se dedicando exclusivamente aos estudos.

19.4

19.5

Meus filhos menores de 18 anos realizam atividades como operação de máquina e/ou
aplicação de agroquímicos.

19.5

19.6

Meus filhos conseguem dedicar tempo aos estudos e ao lazer.

19.6

31

4.

Não
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20. trabalho NA PROPRIEDADE

20. trabalho NA PROPRIEDADE

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim

32

3.

Quando é
necessário,
chamo outras
pessoas, inclusive
jovens e adolescentes menores
de 18 anos, para
trabalharem na
produção de
algodão.

4.

Não

1

Estágio

2

Quando é
necessário,
chamo pessoas
maiores de 18
anos para ajudar
na produção de
algodão, mas não
costumo assinar
a carteira
de trabalho.

Estágio

3

Quando é necessário,
contrato pessoas
maiores de 18 anos
para ajudar na produção de algodão com
carteira assinada.

Estágio

4

Quando é necessário,
contrato pessoas
maiores de 18 anos
para ajudar na produção de algodão com
carteira assinada e
ofereço benefícios.

Não se
aplica

20.1

20.1

Todos os trabalhadores da minha propriedade têm carteira assinada.

20.2

20.2

Para trabalhos de curta duração, chamo trabalhadores sem contrato.

20.3

20.3

Para trabalhos de curta duração, chamo jovens e adolescentes menores de 18 anos.

20.4

20.4

Para trabalhos de curta duração, chamo apenas maiores de 18 anos.

20.5

20.5

Estou devendo pagamento para algumas pessoas que trabalharam na minha propriedade.

20.6

20.6

Consigo oferecer benefícios, além do salário, para quem trabalha para mim.
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21. saúde e segurança

Estágio

1

Na minha
propriedade
não é um
costume usar
equipamentos
de proteção
individual
(EPIs) durante
a aplicação de
agroquímicos.

Estágio

21. saúde e segurança

2

Eu sempre oriento
os meus familiares e
ajudantes a trabalharem de forma segura.

Estágio

3

A aplicação de
agroquímicos é
realizada por pessoa
treinada e com o uso
de todos os equipamentos de proteção
individual (EPIs)
recomendados.

Estágio

4

Minha propriedade está no estágio:

Além de seguir as
recomendações de
segurança para a
aplicação de agroquímicos, eu e os
meus familiares já
realizamos treinamento em primeiros
socorros e/ou em
saúde e segurança
no trabalho rural.

1.

2.

3.

Sim
21.1

Quem faz aplicação de agroquímico sempre usa equipamentos de proteção individual.

21.1

21.2

Quem faz aplicação de agroquímico na minha propriedade passou por uma capacitação.

21.2

21.3
21.4

Existem trabalhadores menores de 18 anos e/ou maiores de 60 anos e/ou mulheres grávidas realizando
aplicação de produtos químicos na minha propriedade.
Quando utilizo agroquímicos, eu identifico a área onde a aplicação foi realizada para evitar
o acesso de pessoas.

4.

Não

21.3
21.4

21.5

Eu sempre oriento meus familiares e ajudantes sobre como executar as tarefas de forma segura.

21.5

21.6

Eu e meus familiares já fizemos treinamentos em primeiros socorros ou em saúde e segurança.

21.6

21.7

Todas as pessoas expostas a produtos químicos realizam exames médicos para avaliar suas condições
de saúde.

21.7
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22. Relacionamento com vizinhos e comunidades do entorno

22. Relacionamento com vizinhos
e comunidades do entorno

Estágio
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

Sim

34

3.

Tenho conflitos
com os meus
vizinhos, com
posseiros ou
quilombolas.

4.

Não

1

Estágio

2

Quando identifico um problema
ou conflito com
algum vizinho,
procuro resolver
da maneira
mais amigável
possível.

Estágio

3

Tomo todas as
medidas possíveis
para evitar que
as atividades na
minha propriedade
prejudiquem os meus
vizinhos (deriva de
agroquímicos, gado
solto etc).

Estágio

4

Evito que minhas atividades prejudiquem
os meus vizinhos e
estou engajado em
atividades da comunidade. Participo de
atividades de associações ou cooperativas
que visam encontrar
soluções para as
questões coletivas.

Não se
aplica

22.1

22.1

Tenho conflitos de terras com vizinhos, quilombolas ou posseiros.

22.2

22.2

Tenho conflitos com meus vizinhos.

22.3

22.3

Meus vizinhos já reclamaram de problemas causados pela minha propriedade.

22.4

22.4

22.5

22.5

22.6

22.6

22.7

22.7

34

Sempre que identifico um problema com vizinhos, tento resolver da maneira mais
amigável possível.
Sempre verifico as condições da cerca para evitar que os animais da minha propriedade causem
prejuízos para o meu vizinho.
Sempre verifico as condições de aplicação para que não haja deriva de agroquímicos sobre a
lavoura do meu vizinho.
Participo de atividades de associações ou cooperativas que visam encontrar soluções coletivas.

Parabéns!
Você finalizou a sua autoavaliação.
Esperamos que o preenchimento tenha
sido útil para você identificar os passos
necessários para que a sua produção
seja sustentável e mais eficiente.
Agora destaque as páginas picotadas
e coloque a parte com as páginas
preenchidas no bolso da caderneta
de respostas.
Em breve, você receberá seu relatório
com o balanço das suas práticas e
sugestões de melhoria.
Muito obrigado pela participação!
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INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da cana-de-açúcar
responde por 1,5% do PIB brasileiro e
garante a sobrevivência de milhares de
trabalhadores e produtores rurais no país.
Seu papel é fundamental para a melhoria
da qualidade de vida no planeta e, para
isso, é essencial uma produção cada vez
mais sustentável.
Preocupações com questões ambientais
e sociais demandam dos produtores a
adoção de novas práticas de produção.
Um exemplo é a determinação, para os
próximos anos, da eliminação da queimada para o corte da cana, uma questão
que vem mobilizando o setor na busca
de soluções.
Mais recentemente, a inclusão de critérios
sociais e ambientais na compra de produtos derivados da cana-de-açúcar também
vem ganhando força. Existe uma forte
tendência de que compradores e ﬁnanciadores passem a cobrar dos produtores que
trabalhem cada vez mais atentos à proteção da natureza, às boas relações sociais
e ao cumprimento da legislação.

Este guia foi elaborado para ajudar produtores de cana a pensarem sobre as
práticas adotadas em suas propriedades
e identiﬁcarem aquelas que necessitam
ser aprimoradas. Trata-se de um convite
à reﬂexão, de uso do produtor. Por esse
motivo, as respostas individuais serão
processadas pela Solidaridad e mantidas anônimas.
Ao terminar desta autoavaliação, você
receberá um relatório com o balanço das
suas práticas de produção e de gestão,
comparadas com as práticas de outros
produtores da sua região. Receberá também orientações para um melhor planejamento da sua propriedade de acordo com
a legislação e com padrões internacionais
de sustentabilidade.
Esperamos que este guia o ajude a melhorar sua produção, a proteção ambiental e
as condições de vida de todos e desejamos
muito sucesso a sua propriedade.
Equipe Solidaridad Brasil

5

COMO USAR ESTE GUIA?
O guia do produtor de cana-de-açúcar
está dividido em duas partes:
ĕ o guia de autoavaliação que você
tem em mãos agora;
ĕ a caderneta de
respostas com um bolso.
O guia de autoavaliação traz um conjunto de temas divididos em três grandes blocos: econômico, ambiental e social.
Cada tema aborda um aspecto especíﬁco da produção de cana-de-açúcar e está
apresentado da seguinte forma:
Título do tema
Descrição de quatro
estágios, que correspondem a quatro
níveis de prática.
Lista de perguntas
que detalham essas
práticas.
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Parte destacável para
você marcar suas
respostas com um “x”.

Responda somente
se for arrendatário

Arrendo a área total ou parte da área
de produção de cana.
SIM

NÃO

Alguns temas são identiﬁcados com uma frase
circulada em amarelo e um ponto de exclamação.
Esse ponto de exclamação signiﬁca que o tema
não se aplica a todos os casos. Para saber se o
tema se aplica ao seu caso, responda à pergunta
no quadro amarelo e siga a orientação em função
da sua resposta.

Quando você ﬁnalizar o preenchimento de todas as respostas, você precisará
destacar essas páginas com as suas respostas e colocá-las no bolso da caderneta. Uma vez completada, a caderneta deverá ser entregue para a sua associação
ou para a Solidaridad, mas o guia de autoavaliação ﬁcará com você, para que
você possa sempre consultar ou compartilhar as informações com seus funcionários, sua família ou outros produtores.
Ressaltamos que as suas respostas individuais serão comunicadas apenas
para a Fundação Solidaridad e usadas apenas para a geração e o envio do
relatório de recomendações para você. Os dados agregados e anônimos de
todos os produtores irão alimentar um banco de dados sobre as práticas de
produção de cana-de-açúcar na região, mantido pela Solidaridad, e que será
de uso dos produtores, das usinas e associações parceiras.
Agora pegue a sua caderneta de respostas e, para começar, preencha as informações gerais sobre a sua propriedade.
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TEMAS

ECONÔMICOS

Todos os documentos da sua propriedade estão organizados? A
tomada de decisões é feita com base em um planejamento prévio?
Estes e outros temas fazem parte deste primeiro capítulo do
guia de autoavaliação. O objetivo é avaliar a sustentabilidade
econômica da produção de cana-de-açúcar na sua propriedade.
Avaliar se a produção consegue pagar todos os seus custos e
proporcionar o retorno adequado dos investimentos é ponto central para a manutenção do negócio no longo prazo. Ao mesmo
tempo, somente a sustentabilidade econômica da propriedade
permitirá a disponibilidade de recursos para os investimentos
necessários para as melhorias ambientais e sociais.
Nas próximas páginas vamos tentar analisar junto com você
se produzir cana-de-açúcar está sendo um bom negócio, em
função das suas práticas de controle e gestão dos custos, de
planejamento de despesas e investimentos e também da segurança jurídica do uso e/ou posse da terra.
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1. RECEITAS E GASTOS
Estágio 1
Não tenho o
hábito de fazer
o controle das
despesas e
receitas que tenho
com a produção
de cana-de-açúcar.

1. RECEITAS E GASTOS

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Faço um registro
simples das principais despesas e
receitas que tenho
com a produção de
cana-de-açúcar.

Conheço exatamente
os meus custos de
produção de forma
a avaliar o que teve
mais impacto no
lucro ou prejuízo.

Tenho um sistema
de controle dos
custos de produção
e avaliação da
lucratividade,
considerando o ciclo
do canavial.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

SIM

1.1

Guardo os comprovantes das compras que faço para a propriedade (notas ﬁscais, cupons, recibos etc.).

1.1

1.2

Registro as despesas e receitas da propriedade separadas das contas particulares.

1.2

1.3

Conheço os itens mais importantes do custo de produção da cana-de-açúcar.

1.3

1.4

Tenho uma planilha (ou outro sistema de registro) onde registro detalhadamente os custos de
todas as atividades que realizo para a produção de cana-de-açúcar.

1.4

1.5

Classiﬁco as despesas da propriedade de acordo com o destino do gasto (custos ﬁxos, variáveis, diretos
etc.).

1.5

1.6

Tenho um sistema de controle do estoque de insumos (fertilizantes, agroquímicos, óleo diesel etc.) e
programo com antecedência as compras dos insumos que utilizo na propriedade.

1.6

1.7

Incluo o custo ﬁnanceiro de empréstimos (taxas de juros e parcelas) no cálculo dos custos de produção
da propriedade.

1.7.

1.8

Faço uma avaliação da lucratividade do canavial considerando o ciclo produtivo do canavial
(custo médio de produção e produtividade média no ciclo de produção).

1.8

9

3.

4.

NÃO

NÃO SE
APLICA
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estágio 1
Produzir cana tem
se mostrado um
negócio pouco
lucrativo. Em
muitos anos, eu
tenho prejuízo.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

SIM
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3.

4.

NÃO

NÃO SE
APLICA

Estágio 2

Estágio 3

Consigo pagar os
custos de produção
da cana, mas não
tenho conseguido
fazer a reforma do
canavial no prazo
recomendado e/ou
planejado.

Consigo pagar todos os
custos de produção da
cana e fazer a reforma
do canavial nos prazos
recomendados, mas
não sobram recursos
ﬁnanceiros para realizar
investimentos ou fazer
ampliação na atividade
produtiva.

Estágio 4
Produzir cana é
um ótimo negócio.
Estou planejando
ampliar a minha
área de produção
e /ou investir
para aumentar a
produtividade.

2.1

2.1

As minhas receitas cobrem todos os custos de produção da atividade.

2.2

2.2

Pretendo permanecer na atividade nos próximos anos.

2.3

2.3

Obtenho lucro suﬁciente para aplicação em investimentos e/ou para ampliação da produção.

2.4

2.4

Fiz algum tipo de ﬁnanciamento para ajudar a cobrir as despesas da produção (com a cooperativa,
com o banco, com o fornecedor de insumos, ou outros).

2.5

2.5

Fiz algum tipo de ﬁnanciamento para promover investimentos e/ou ampliação da produção.

2.6

2.6

Consigo pagar os ﬁnanciamentos relativos ao custeio da produção.

2.7

2.7

Consigo pagar os ﬁnanciamentos aplicados em investimento e/ou ampliação da produção.

2.8

2.8

Tenho uma poupança para ﬁnanciar a reforma do canavial e/ou investir no futuro

2.9

2.9

Faço a reforma do canavial de acordo com as recomendações agronômicas.
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3. PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO
Estágio 1
Sei quais atividades vou realizar
na minha propriedade nesta safra,
mas não calculei
o valor exato
dos recursos
necessários.

3. PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO

Estágio 2

Estágio 3

Faço um planejamento anual
prevendo quanto
vou gastar para a
minha produção de
cana (insumos, mão
de obra e outras
despesas).

Tenho programado
o que pretendo fazer
na propriedade e
quanto vou precisar
investir durante
todo o ciclo do
canavial.

Estágio 4
Planejo o desenvolvimento do meu negócio a partir de uma
análise de viabilidade
no médio e longo
prazo, considerando
o potencial lucrativo
de outras atividades
produtivas.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

3.1

Faço uma previsão das despesas que vou ter com a produção de cana-de-açúcar antes de cada safra.

3.1

3.2

Programo as atividades para todo o ciclo produtivo do canavial, prevendo os recursos necessários
para realizar cada atividade.

3.2

3.3

Incluo na previsão das despesas anuais o custo da reforma parcial do canavial (depreciação do
canavial).

3.3

3.4

Eu troco as ferramentas, máquinas e os equipamentos utilizados na produção de cana de acordo com
a vida útil dos mesmos.

3.4

3.5

Faço uma análise de viabilidade do meu negócio no médio e longo prazo, considerando
as perspectivas do mercado.

3.5

3.6

Tenho calculado o tempo necessário para que os investimentos sejam pagos pela atividade.

3.6

3.7

Tenho um seguro rural.

3.7

3.8

Planejo as datas de colheita em função da análise da quantidade de sacarose (POL).

3.8

3.9

Negocio com a usina o cronograma de colheita em função das variedades de cana que plantei
na minha propriedade e da análise de POL.

3.9
11

4.

NÃO
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4. DOCUMENTAÇÃO DA TERRA
- PROPRIETÁRIO

4. DOCUMENTAÇÃO DA TERRA - PROPRIETÁRIO

Sou proprietário da área total ou de
parte da área de produção de cana.
SIM

NÃO

Estágio 1
Se você não for proprietário
da área de produção de
cana, siga para o tema 5

Sou proprietário,
mas não tenho
documentos para
comprovar.

Estágio 2
Tenho documentos
da propriedade, mas
ela não está completamente legalizada.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

12

Responda somente se for
proprietário da área de
produção, mesmo que
apenas de uma parte

4.

Estágio 3
Tenho escritura
da propriedade e o
cadastro no INCRA
atualizado, mas minha
propriedade ainda não
está certiﬁcada junto
ao INCRA.

Estágio 4
Tenho a documentação completa e
minha propriedade
é certiﬁcada junto
ao INCRA.

NÃO

4.1

4.1

Eu tenho contrato de compra e venda da propriedade (ou título de domínio) em meu nome.

4.2

4.2

Eu tenho a escritura da propriedade registrada em cartório de registro de imóveis.

4.3

4.3

Eu tenho o Certiﬁcado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) atualizado.

4.4

4.4

A minha propriedade é georreferenciada e certiﬁcada junto ao INCRA.

4.5

4.5

Eu faço a declaração do ITR todo ano.

4.6

4.6

Eu tenho todos os documentos que comprovam a propriedade da terra organizados e atualizados.

4.7

4.7

Eu tenho problemas de conﬂitos de terra com grupos indígenas, quilombolas ou posseiros.
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5. DOCUMENTAÇÃO DA TERRA - ARRENDATÁRIO

5. DOCUMENTAÇÃO DA TERRA
- ARRENDATÁRIO

Responda somente
se for arrendatário

Arrendo a área total ou parte da área
de produção de cana.
SIM

Estágio 1
Tenho um
acordo verbal
com o proprietário da terra.

Estágio 2
Tenho contrato
por escrito de
arrendamento
e parceria.

Estágio 3
Meu contrato de
arrendamento ou
parceria foi reconhecido no banco e/ou
revisado por advogado ou contador.

NÃO

Estágio 4
Se você for proprietário da
área total de produção de
cana, siga para o tema 6

Meu contrato de arrendamento ou parceria foi
reconhecido no banco
e/ou revisado por advogado ou contador e está
registrado no cartório de
registro de imóveis.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

SIM

5.1

Fiz um acordo verbal com o proprietário da área que arrendo ou da qual sou parceiro.

5.1

5.2

Tenho contrato por escrito de arrendamento ou parceria.

5.2

5.3

Meu contrato de arrendamento ou parceria está registrado em cartório.

5.3

5.4

Já tive diﬁculdade de ﬁnanciamento devido à documentação da terra.

5.4

5.5

Meu contrato de arrendamento foi apresentado no banco e aceito no processo de ﬁnanciamento.

5.5

5.6

Meu contrato foi formulado ou revisado por um advogado ou por um contador.

5.6

5.7

Eu tenho problemas de conﬂitos de terra com grupos indígenas, quilombolas ou posseiros

5.7

3.

NÃO

4.

NÃO SE
APLICA

Nos contratos de arrendamento, o arrendante (proprietário ou usufrutuário do imóvel) recebe como contraprestação pela cessão do
imóvel, retribuição certa, na forma de aluguel, sem participar dos riscos do negócio. Já nos contratos de parceria, o parceiro-outorgante (aquele que cede o direito de uso do imóvel), divide, com o parceiro-outorgado, o resultado e os riscos do empreendimento.
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6. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Os serviços ambientais são funções
prestadas pelos recursos naturais,
essenciais para a vida na Terra, a
exemplo da regulação de gases (produção de oxigênio e sequestro de
carbono), conservação da biodiversidade, proteção dos solos, regulação do clima e das funções hídricas,
dentre outros.
Os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) são mecanismos que
remuneram ou recompensam quem
conserva a natureza e assim fornece
esses serviços.
O mercado de créditos de carbono é,
atualmente, o projeto de PSA mais
difundido no mundo, mas existem
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vários outros tipos de pagamentos por serviço ambiental: isenções
ﬁscais para quem protege o meio
ambiente, remuneração de produtores que protegem a biodiversidade
ou bacias hidrográﬁcas. Por exemplo,
o Programa Produtor de Água, da
Agência Nacional de Águas (ANA),
remunera proprietários de terras que
preservam suas propriedades em
algumas bacias hidrográﬁcas do país.
Está em votação no Congresso Nacional um Projeto de Lei que cria o
Programa Federal de Pagamento
por Serviços Ambientais para regulamentar as práticas neste sentido,
além de criar um Fundo Federal de
Pagamento por Serviços Ambientais.

6. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS
AMBIENTAIS

Estágio 1
Nunca ouvi falar
em pagamentos
por serviços
ambientais.

Estágio 2
Já fui informado que
existem mecanismos de
pagamento por serviços
ambientais, mas não
tenho conhecimento
sobre o que fazer para
ter acesso a eles.

Estágio 3

Estágio 4

Já ﬁz curso ou
recebi orientação
técnica sobre pagamento por serviços
ambientais.

Recebo recursos
econômicos para
preservação
ambiental.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

6.1

Já ouvi falar sobre pagamento por serviços ambientais.

6.1

6.2

Eu participo ou já participei de um projeto de preservação da biodiversidade ou de bacias hidrográﬁcas.

6.2

6.3

Eu recebo pagamento para a preservação de recursos ambientais.

6.3

6.4

Eu já ﬁz curso sobre crédito de carbono ou pagamento por serviços ambientais.

6.4

6.5

Eu já recebi orientação técnica sobre projetos de crédito de carbono ou pagamento por serviços
ambientais.

6.5
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4.

NÃO
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TEMAS

AMBIENTAIS

Você adota medidas para controlar e limitar os riscos de contaminação do meio ambiente e da água? Você protege a vegetação nativa e as espécies presentes na sua propriedade?
As boas práticas ambientais na propriedade são fundamentais
para que os recursos naturais necessários à produção sejam preservados. Isso garante uma produção estável, de baixo custo e
por um longo tempo. As práticas mais eﬁcientes e consistentes
também são importantes para reduzir os impactos da produção
sobre o meio ambiente e o clima, ajudando no desenvolvimento
de toda a comunidade.
Nos próximas páginas, vamos abordar não só as suas práticas relacionadas à conservação dos recursos naturais, mas
também as suas práticas de produção, porque a adoção de
boas práticas agronômicas ajudam a garantir a sustentabilidade ambiental da propriedade.

16

7. USO DE AGROQUÍMICOS

7. USO DE AGROQUÍMICOS

Responda somente
se fizer uso de
agroquímicos

Minha produção de cana-de-açúcar
é orgânica.
SIM

Estágio 1
Escolho os
agroquímicos
de acordo com
o preço e não
costumo veriﬁcar
se os produtos
têm registro
para o cultivo da
cana-de-açúcar.

Estágio 2
Faço a aplicação
de agroquímicos
de acordo com
uma observação
das pragas e
doenças presentes na minha
propriedade.

Estágio 3
Faço a aplicação de
agroquímicos com
base em manejo
integrado de pragas
e doenças (MIP) .
Faço o registro
das quantidades
de agroquímicos
aplicadas e não uso
produtos proibidos
internacionalmente.

NÃO

Estágio 4
Caso não use nenhum
agroquímico na sua produção
de cana-de-açúcar, siga para
o tema 10

Procuro reduzir a
quantidade utilizada
de agroquímicos,
substituindo-os por
produtos de baixa
toxicidade e utilizo
técnicas alternativas
(quebra vento, controle
biológico, controle de
plantas daninhas com
roçadeiras).

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

7.1

Eu aplico agroquímicos com base na observação das pragas e doenças.

7.1

7.2

O meu controle de pragas e doenças leva em consideração os índices de controle recomendados.

7.2

7.3

Utilizo apenas agroquímicos registrados para o cultivo de cana-de-açúcar.

7.3

7.4

Eu uso agroquímicos como: Metamidofós, Endossulfan, Paraquat (Gramoxone 200), Carbofuram
(chumbinho) na propriedade.

7.4

7.5

Eu tenho um registro dos produtos e das quantidades (kg de ingrediente ativo/ha/ano) de agroquímicos
utilizados.

7.5

7.6

Eu adoto práticas para reduzir a quantidade e a toxicidade do uso de agroquímicos (quebra vento,
controle biológico).

7.6

4.

NÃO

Manejo Integrado de Pragas (MIP) é a técnica que tem como ferramentas de trabalho, basicamente, o monitoramento da população
de insetos, pragas e doenças; o controle biológico de pragas com o intuito de favorecer o aparecimento de inimigos naturais; a
utilização de controle químico somente quando o ataque à lavoura atinge o nível de dano econômico, ou seja, para um inseto ser
chamado de praga é necessário que haja prejuízo para a lavoura. (Fonte: Agência de Informação da Embrapa).
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8. SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO, PREPARO E DESCARTE DE
EMBALAGEM DE AGROQUÍMICOS

8. SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO, PREPARO
E DESCARTE DE EMBALAGEM DE AGROQUÍMICOS

Estágio 1
Caso não use nenhum
agroquímico na sua
produção de cana-de-açúcar,
siga para o tema 10

Os produtos
químicos ﬁcam
armazenados
em um local
improvisado
e não tenho
regra para o
descarte das
embalagens.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM
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4.

NÃO

Estágio 2
O armazenamento
de produtos químicos segue regras
de segurança e as
embalagens vazias
de agroquímicos
passam pela
tríplice lavagem,
são inutilizadas e
devolvidas.

Estágio 3
O armazenamento
de agroquímicos e o
descarte de embalagens vazias atendem
ás regras de segurança.
Além disso, oriento
os trabalhadores que
manipulam agroquímicos sobre segurança no
preparo de calda para
evitar contaminação
humana e ambiental.

Responda somente
se fizer uso de
agroquímicos

Estágio 4
O armazenamento de
agroquímicos e o descarte
de embalagens vazias
atendem às regras de
segurança. Os trabalhadores são orientados sobre
segurança no preparo de
calda. Existem sinalizações
de segurança, barreiras
e outros recursos visuais
para garantir a segurança
de trabalhadores, moradores e vizinhos.

NÃO SE
APLICA

8.1

8.1

O local onde armazeno agroquímicos ou guardo as sobras dos produtos utilizados é improvisado.

8.2

8.2

O local onde os agrotóxicos são armazenados é de alvenaria, com boa ventilação, com sinalização
de segurança, piso cimentado, sem goteiras, longe de fontes d’água e residências.

8.3

8.3

Existem sinalizações de segurança, cartazes, barreiras e outros recursos visuais para garantir a
segurança de trabalhadores, moradores e vizinhos.

8.4

8.4

Eu faço a tríplice lavagem e inutilizo as embalagens de agroquímicos antes de serem devolvidas.

8.5

8.5

Oriento as pessoas que manipulam agroquímicos sobre como proceder para o preparo da calda,
visando evitar a contaminação humana ou ambiental.

8.6

8.6

Quando a calda é preparada em um local diferente do lugar da aplicação, o transporte é feito em
uma caixa de compartilhamento fechada e com orientações para o risco de vazamento.
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Armazenamento de agroquímicos

Mesmo para estocagem de pequenas quantidades de produtos
ﬁtossanitários em propriedades rurais, algumas regras básicas devem
ser observadas para garantir um correto armazenamento:
ĕ O depósito deve ﬁcar num local livre de
inundações e separado de fontes d’água
e de outras construções, como residências e instalações para animais;
ĕǍA construção deve ser de alvenaria, com
boa ventilação e iluminação natural,
não permitindo o acesso de animais.
ĕǍDevem ter aﬁxados placas ou cartazes
com símbolos de perigo.
ĕǍO piso deve ser cimentado e sem ﬁssuras e o telhado resistente e sem goteiras
ĕ As portas devem permanecer trancadas para evitar a entrada de crianças,

animais e pessoas não autorizadas;
ĕ As embalagens devem ser colocadas sobre
estrados, evitando contato com o piso.
Pode ser aceita a colocação de embalagens isoladas em prateleiras de metal;
ĕǍNão armazenar produtos ﬁtossanitários
junto com alimentos, rações, sementes ou
medicamentos
ĕǍTodos os produtos devem ser mantidos nas
embalagens originais.
ĕǍNunca armazenar restos de produtos em
embalagens sem tampa, com vazamentos
ou sem identiﬁcação;
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9. SEGURANÇA DOS TRABALHADORES
NO USO DE AGROQUÍMICOS

9. SEGURANÇA DOS
TRABALHADORES NO USO
DE AGROQUÍMICOS

Responda somente
se fizer uso de
agroquímicos

Cuidados no uso de agroquímicos são fundamentais para garantir a segurança e a saúde de todas as
pessoas que trabalham e vivem na sua propriedade. Por isso é importante que você responda sobre os
cuidados que são adotados durante a aplicação de agroquímicos na sua propriedade por quem realiza
a aplicação de agroquímicos, seja você, um funcionário ou ainda um vizinho ou trabalhador temporário
contrato exclusivamente para isso.

Caso não use nenhum
agroquímico na sua
produção de cana-de-açúcar,
siga para o tema 10

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Todos os
trabalhadores
que aplicam
agroquímicos
são treinados
e utilizam
equipamentos
de proteção.

Todos os trabalhadores
que aplicam agroquímicos são treinados e
utilizam equipamentos
de proteção. Procuro
reduzir o tempo de
exposição dos aplicadores/manipuladores aos
riscos da aplicação.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM
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A aplicação de
agroquímicos
é realizada
por todos os
trabalhadores.
Nem sempre sua
aplicação é feita
com o uso de
equipamentos de
proteção.

4.

Na minha
propriedade
existem regras
para garantir a
segurança dos
trabalhadores
que manipulam
agroquímicos.

NÃO

9.1

9.1

Todos os trabalhadores que manipulam agroquímicos estão capacitados conforme exigências
legais .

9.2

9.2

Existem trabalhadores menores de 18 anos e/ou maiores de 60 anos e/ou mulheres grávidas
realizando aplicação de produtos químicos na minha propriedade.

9.3

9.3

Os trabalhadores que estão expostos a produtos químicos realizam exames médicos especíﬁcos
para avaliar suas condições de saúde.

9.4

9.4

Todos os trabalhadores que manipulam agroquímicos utilizam os EPI’s recomendados .

9.5

9.5

Procuro reduzir o número de horas a que os trabalhadores são expostos a produtos agroquímicos.

9.6

9.6

Existe um local para a higiene pessoal (com água, sabão e toalhas) e guarda das roupas de uso
pessoal dos trabalhadores.
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De acordo com a NR 31, os trabalhadores que são expostos diretamente aos agrotóxicos devem passar por capacitação com carga horária mínima de 20 horas, distribuídas em no máximo oito horas diárias, durante o expediente normal de trabalho,
com o seguinte conteúdo mínimo:
ĕǍǍǍconhecimento das formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos;
ĕǍǍǍconhecimentos de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros;
ĕǍǍǍrotulagem e sinalização de segurança;
ĕǍǍǍmedidas higiênicas durante e após o trabalho;
ĕǍǍǍuso de vestimentas e equipamentos de proteção individual;
ĕǍǍǍlimpeza e manutenção das roupas e dos equipamentos de proteção individual.

EPI’s são Equipamentos
de Proteção Individual.
Os principais EPI’s
recomendados para a
aplicação de agrotóxicos
são os seguintes:

TOUCA ÁRABE

VISEIRA FACIAL

RESPIRADOR
JALECO

LUVA

AVENTAL

CALÇA
BOTA
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10. CONSERVAÇÃO DO SOLO

10. CONSERVAÇÃO DO SOLO

10. CONSERVAÇÃO DO SOLO

Estágio 1

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM
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Na minha propriedade existem
pontos com erosão. Não utilizo
nenhuma prática
de conservação.

4.

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Existem pontos de
erosão na minha
propriedade e adoto
práticas convencionais para recuperação do solo (plantio
em curva de nível,
bacia de contenção,
lombadas, uso de
terraços).

Existem pontos de
erosão na minha
propriedade. Além das
técnicas convencionais
para conservação do
solo, adoto técnicas
alternativas, tais como:
cultivo mínimo, adubação verde, rotação de
cultura.

Na minha propriedade não existem
pontos de erosão
e adoto todas as
práticas de conservação do solo.

NÃO

10.1

10.1

Tenho pontos de erosão na minha propriedade.

10.2

10.2

Utilizo terraços na minha propriedade.

10.3

10.3

Faço plantio de cana-de-açúcar em curva de nível na minha propriedade.

10.4

10.4

Faço uso de coberturas verdes e/ou cultivo de cultura de rotação para evitar a erosão.

10.5

10.5

Tenho bacia de contenção nas estradas internas e carreadores.

10.6

10.6

Identiﬁco as áreas mais suscetíveis à erosão da minha propriedade e não faço plantio nessas
áreas.
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11. USO DE FERTILIZANTES

11. USO DE FERTILIZANTES

Estágio 1
Aplico sempre
a mesma
quantidade de
fertilizantes em
todos os talhões,
sem fazer análise
de solo.

Estágio 2
Realizo a minha
adubação baseada
em análise química do solo.

Estágio 3
Sigo as recomendações de adubação e tenho como
prática registrar
as quantidades
de fertilizantes
aplicadas.

Estágio 4
Minha propriedade está no estágio:

Eu tenho controle
de toda a quantidade de fertilizante aplicado e
procuro reduzir
ou substituir o
uso de fertilizantes minerais por
orgânicos.

1.

2.

SIM

11.1

Faço análise de solo por talhão na minha propriedade.

11.1

11.2

Faço aplicação de fertilizante mineral diferenciada por talhão e com base nas recomendações dos
boletins do laboratório.

11.2

11.3

Faço análise de solo a cada reforma do canavial.

11.3

11.4

Faço análise de solo a cada corte.

11.4

11.5

Eu tenho um registro das quantidades (kg/ha/ano) de fertilizantes utilizadas por talhão.

11.5

11.6

Substituo parte da minha adubação mineral pela utilização de compostos orgânicos.

11.6

23

3.

NÃO

4.

NÃO SE
APLICA
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12. ELIMINAÇÃO DA QUEIMADA

12. ELIMINAÇÃO DA QUEIMADA

Estágio 1
Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

A colheita em
minha propriedade é manual. Não
tenho um plano
para a eliminação
da queimada.

4.

Estágio 3

Estágio 4

A colheita em minha
propriedade é manual. Tenho um plano
para eliminação da
queimada.

A colheita em minha
propriedade é manual.
Iniciei algumas
ações para eliminar a
queimada da cana-de-açúcar e mecanizar a
minha produção.

Minha propriedade eliminou a
queimada e só
realizo colheita de
cana-de-açúcar crua
mecanizada.

NÃO

12.1

12.1

Responda às demais perguntas
apenas se ainda realiza queimadas
em sua propriedade
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Estágio 2

Eliminei a queimada e todas as áreas de plantio da minha propriedade estão niveladas e realizo
colheita mecanizada de cana-de-açúcar crua.
Responda às demais perguntas
apenas se ainda realiza queimadas
em sua propriedade

12.2

12.2

Tenho um plano para a eliminação da queimada dentro dos prazos estabelecidos pela legislação.

12.3

12.3

Assinei (sozinho ou por meio da minha associação) o Protocolo Agroambiental.

12.4

12.4

Utilizo variedades de cana-de-açúcar adequadas à corte mecanizado.

12.5

12.5

Realizei adequações nos talhões, nas estradas e no espaçamento da cultura para a utilização das
máquinas de colheita.
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13. CUIDADOS COM OS
RESÍDUOS E LIXOS

13. CUIDADOS COM OS RESÍDUOS E LIXOS

Estágio 1
Não tenho regra
para o descarte
de resíduos como
óleo queimado,
estopa, embalagem
de agroquímicos,
pneus, lâmpadas e
demais lixos produzidos na minha
propriedade.

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Resíduos como óleo
queimado, estopa,
embalagem de agroquímicos, pneus e
lâmpadas são destinados corretamente.
Todos os resíduos
domésticos são
queimados.

Todo o lixo gerado na
minha propriedade
é recolhido. O lixo
seco é reutilizado e/
ou reciclado quando
possível e o material
orgânico é depositado
em vala ou entregue
à empresa de coleta
de lixo municipal.

Todo o lixo seco
(plástico, vidro e
papel) gerado na
minha propriedade é reciclado.
O lixo orgânico
é destinado à
compostagem.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

13.1

Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus e óleo queimado são separados para serem levados a postos
de coleta especíﬁcos para esse ﬁm.

13.1

13.2

Eu faço a separação do lixo doméstico, separando o que é orgânico do que é reciclável.

13.2

13.3

Eu faço compostagem com o lixo orgânico.

13.3

13.4

Todo o lixo doméstico produzido na minha propriedade é queimado.

13.4
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4.

NÃO
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14. AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO

As atividades humanas requerem
o uso intenso de fontes de energia,
que, em muitos casos, liberam gases
(CO2- gás carbônico, NOx - óxido
nitroso, CH4 - metano etc.) causadores de aquecimento global. A
Agricultura de Baixo Carbono tem
como objetivo promover a redução
das emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) geradas pela agricultura e pecuária e se baseia em
métodos de produção e tecnologias
voltadas para a sustentabilidade,
tais como:

ĕǍ+')/$*Ǎ$- /*Ǎ)Ǎ+'#Ē
ĕǍ- 0+ -SM*Ǎ Ǎ7- .Ǎ "-.Ē
ĕǍ$)/ "-SM*Ǎ'1*0-Ħ+ 07-$Ħô*- ./Ē
ĕǍ+')/$*Ǎ Ǎô*- ./.Ǎ*( -$$.Ē
ĕǍñ3SM*Ǎ$*'"$Ǎ Ǎ)$/-*"a)$*Ē
ĕǍ/-/( )/*Ǎ Ǎ- .w0*.Ǎ)$($.Ē
ĕǍǍ- 0SM*Ǎ *Ǎ *).0(*Ǎ  Ǎ *(0./w1 $.Ǎ
fósseis através da manutenção dos
maquinários;
ĕǍǍ.0./$/0$SM*Ǎ Ǎ!*)/ .Ǎ Ǎ ) -"$ĐǍ/$.Ǎ
como combustíveis fósseis, lenha e
energia elétrica, por fontes mais limpas, como etanol, energia hidráulica,
eólica, solar.

As práticas agrícolas consideradas grandes emissoras de gases de efeito estufa (GEE) são: utilização de
fertilizantes nitrogenados, desmatamento, uso de combustíveis fósseis (diesel para os maquinários), uso de
lenha; colheita da cana-de-açúcar com queimada, fermentação entérica dos ruminantes e resíduos animais.
Você conhece quais são as atividades realizadas na
sua propriedade que são grandes emissoras de GEE?
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14. AGRICULTURA DE BAIXO
CARBONO

Estágio 1
Desconheço
como gases de
efeito estufa ou
agricultura de
baixo carbono
têm aplicação
na minha
propriedade.

Estágio 2
Uso técnicas simples para reduzir as
emissões de gases
de efeito estufa,
como economia de
energia e manutenção de máquinas.

Estágio 3
Realizo medidas
para acompanhar a
emissão de gases de
efeito estufa na minha
propriedade. Faço
um levantamento das
fontes de energia e
das quantidades de
fertilizantes utilizadas
na produção de cana-de-açúcar.

Estágio 4
Minha propriedade está no estágio:

Substituo práticas
consideradas
grandes emissoras de gases de
efeito estufa por
agricultura de
baixo carbono.

1.

14.1

Tenho conhecimento das atividades que causam emissão de gases de efeito estufa.

14.1

14.2

Tenho um levantamento da quantidade de energia e combustível utilizado nos equipamentos na
produção da cana-de-açúcar (irrigação, tratores, máquinas agrícolas, caminhões etc.).

14.2

14.3

Tenho um registro da quantidade de fertilizantes e insumos químicos, principalmente o fertilizante
à base de N.

14.3

14.4

Adoto práticas de economia de combustível nos equipamentos (por exemplo, manutenção das
máquinas) utilizados na produção de cana-de-açúcar.

14.4

14.5

Aumento o teor de matéria orgânica do solo como estratégia de conservação e sequestro de
carbono.

14.5

14.6

Eu utilizo técnicas alternativas de produção de energia, como biodigestores, para abastecer parte
das minhas instalações.

14.6

14.7

Faço agricultura de baixo carbono, por exemplo, com redução gradativa do uso de adubos (N, P, K e
micronutrientes), corretivos de solo e herbicidas; deixo a palha sobre o solo (colheita mecanizada).

14.7
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2.

3.

SIM

NÃO

4.

NÃO SE
APLICA
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15. RECURSOS HÍDRICOS

Responda somente se fizer uso de
um grande volume de água (mais de
cinco metros cúbicos por dia)

Esse tema tem como objetivo avaliar os cuidados que a sua propriedade
adota ao usar os recursos hídricos disponíveis e necessários para a produção de cana-de-açúcar.
Se uma pessoa (ou uma propriedade) quiser fazer uso das águas de um
rio, lago ou mesmo de águas subterrâneas, precisa solicitar uma autorização, concessão ou licença ao poder público. Essa licença é chamada de
outorga e é dada pelo órgão ambiental para que seja feito uso da água
para uma ﬁnalidade e por um determinado tempo. Se, por exemplo, em
sua propriedade houver a necessidade de captar água para irrigação ou
se for necessário canalizar um rio, construir uma barragem ou abrir poços,
será necessário obter a outorga.
Se a água utilizada na propriedade é proveniente de águas subterrâneas
ou superﬁciais, mas é usada apenas para as necessidades domésticas e
se o volume não ultrapassa cinco metros cúbicos por dia (cerca de 5 mil
litros), não é necessário obter a outorga. Porém, de qualquer forma, a
partir do momento em que há captações subterrâneas e/ou superﬁciais,
é preciso comprovar junto ao órgão ambiental que o uso de água na propriedade é insigniﬁcante e receber uma dispensa de outorga.
Se toda a água utilizada na propriedade é proveniente da rede de distribuição de água do município, não é preciso nenhuma licença.
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Estágio 1

Estágio 2

Ainda não tenho
todas as autorizações necessárias
para a utilização
dos recursos
hídricos na minha
propriedade.

Possuo as devidas outorgas para
utilização dos
recursos hídricos.
Tenho uma ideia
do volume de
água consumido
em minha propriedade, mas
não conheço o
volume exato.

Estágio 3
Possuo as devidas
outorgas para a utilização dos recursos
hídricos e conheço
o volume de água
consumido na minha
propriedade. Faço o
registro da quantidade
de água utilizada
(número de dias e
horas de captação).

15. RECURSOS HÍDRICOS

Estágio 4

Faço uso de um grande volume de água
(mais de 5m 3 por dia).

Além de possuir
as outorgas e de
registrar a quantidade de água utilizada,
adoto práticas para
reduzir o uso da
água (faço manutenção nas instalações,
reúso de água).

NÃO

SIM

Caso use apenas água proveniente da rede
de distribuição do município ou menos de
5m3 por dia, siga para o tema 16

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

SIM

15.1

Tenho a outorga válida de recursos hídricos em minha propriedade.

15.1

15.2

Conheço a quantidade de água utilizada na minha propriedade. Sei quantas horas a minha motobomba funciona e acompanho o volume consumido regularmente.

15.2

15.3

Adoto medidas para reduzir o consumo de recursos hídricos (melhoria de eﬁciência de equipamentos, alterações no modelo de produção, bombeamento em horário alternativo etc.).

15.3

15.4

Realizo irrigação na minha propriedade.

15.4

Responda às demais
perguntas apenas se realizar irrigação
em sua propriedade

15.5

3.

NÃO

4.

NÃO SE
APLICA

Responda às demais
perguntas apenas se realizar irrigação
em sua propriedade

Veriﬁco vazamentos e realizo manutenção do meu sistema de irrigação.

15.5

15.6 A quantidade de água utilizada na irrigação leva em conta dados climáticos (manejo de irrigação).

15.6

15.7

Tenho anotada a quantidade de água consumida nos processos e nas atividades da minha
propriedade.

15.7

15.8

Utilizo técnicas de reutilização da água (água de qualidade inferior) na irrigação.

15.8
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16. CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA

Esse tema tem como objetivo avaliar o estado de conservação
das áreas naturais existentes na sua propriedade, em especial
das áreas que por lei devem ser preservadas ou recuperadas,
como, por exemplo, as margens dos rios que são consideradas
como áreas de preservação permanente (APPs).
No momento da elaboração deste guia, o Novo Código Florestal
brasileiro estava em plena votação e, por esse motivo, não
foram abordados os temas que aguardam deﬁnição, tais como
a largura das áreas das matas ciliares e exceções de ocupação
de APPs e de recomposição da reserva legal, entre outros.
No entanto, ressaltamos que o Novo Código Florestal mantém
a obrigação de preservação das matas ciliares. A ﬂexibilização
que o novo código traz para o cumprimento de APPs e reservas
legais só se refere a áreas que já foram desmatadas, e não a áreas que ainda estão preservadas. Assim, caso a largura da APP a
ser preservada diminua, o excedente de mata ciliar poderá ser
usado para a compensação de deﬁcit de reserva legal de outras
propriedades, por exemplo, mas jamais poderá ser desmatado.
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Estágio 1

Estágio 2

Na minha propriedade as áreas
de mata ciliar
estão ocupadas
com cultivos
agrícolas (cana-de-açúcar ou
outros).

As áreas de matas
ciliares na minha
propriedade
não possuem
cultivos agrícolas,
porém não estão
totalmente
regeneradas.

Estágio 3
As áreas de matas
ciliares da minha
propriedade
estão protegidas
e em processo de
regeneração.

16. CONSERVAÇÃO DA
VEGETAÇÃO NATIVA

Estágio 4
Todas as minhas
áreas de mata ciliar
são nativas ou
estão protegidas e
regeneradas.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

SIM

16.1

Tenho áreas destinadas à reserva legal.

16.1

16.2

Existem rios ou nascentes na minha propriedade

16.2

Responda apenas às próximas
perguntas se você tiver rios ou nascentes
na sua propriedade

3.

4.

NÃO

NÃO SE
APLICA

Responda apenas às próximas
perguntas se você tiver rios ou nascentes
na sua propriedade

16.3

Tenho cultivo de cana-de-açúcar em área de preservação permanente.

16.3

16.4

Na minha propriedade, as nascentes e/ou cursos d’água estão protegidos (cercados e sem gado, por
exemplo).

16.4

16.5

Na minha propriedade as matas ciliares são nativas ou estão totalmente regeneradas.

16.5

16.6

Na minha propriedade as áreas de matas ciliares estão em processo de regeneração.

16.6
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17. NOVAS OBRAS

17 . NOVAS OBRAS

Eu ﬁz obras de infraestrutura com
intervenção em áreas de preservação
permanente (APP) nos últimos anos
(por exemplo: construção de galpão,
depósito, ponte, barragens, desvio de
cursos d’água, infraestrutura para
irrigação etc.).
SIM

Estágio 1

NÃO

As obras de
infraestrutura
em minha propriedade foram
realizadas sem
licenciamento
ambiental.

Se você não realizou obras
com intervenção em APP nos
últimos anos, siga para
o tema 18

Minha propriedade está no estágio:
1.
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2.

3.

SIM

NÃO

Responda somente se realizou
novas obras dentro da érea de
preservação permanente (APP)

Estágio 2
As obras realizadas em minha
propriedade
possuem licenciamento ambiental
(agenda verde e
outorga).

Estágio 3
As obras realizadas
em minha propriedade possuem
licenciamento
ambiental. Mesmo
não sendo exigido
por lei, ﬁz um
estudo de impactos
sociais e ambientais
das novas obras.

Estágio 4
Mesmo não sendo exigido
pela lei, ﬁz um estudo de
impacto, com pessoal qualiﬁcado, envolvi a comunidade e discuti com ela os
resultados antes de iniciar
a obra. Eu implantei todas
as medidas para reduzir os
impactos identiﬁcados na
avaliação.

4.

NÃO SE
APLICA

17.1

17.1

Para todas as obras realizadas, obtive todas as licenças ambientais necessárias.

17.2

17.2

Cumpri todas as etapas exigidas para obtenção da licença ambiental: agenda verde e outorga
de uso de recurso hídrico.

17.3

17.3

Para todas as obras realizadas, além das licenças ambientais, ﬁz uma avaliação de impactos.

17.4

17.4

Para a avaliação de impactos, envolvi a comunidade de maneira participativa.

17.5

17.5

Apresentei os resultados da avaliação de impacto para a comunidade.

17.6

17.6

Eu implantei todas as medidas para reduzir os impactos identiﬁcados na avaliação.
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18. EXPANSÃO DO CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

18. EXPANSÃO DO CULTIVO
DE CANA-DE AÇÚCAR

Responda somente
se estiver realizando
expansão do cultivo

Estou expandindo áreas para cultivo
de cana-de-açúcar na minha propriedade ou adquirindo novas áreas para
o plantio.

Estágio 4

SIM

Quando amplio a
área de produção
de cana-de-açúcar, escolho as
melhores terras,
mesmo que tenha
que abrir mais
áreas de vegetação nativa.

Quando amplio a
área de produção
de cana-de-açúcar
em áreas com
vegetação nativa
(ou em regeneração), sempre
o faço com
licenciamento
ambiental.

Se tiver que abrir
mais vegetação
nativa em regeneração, faço sempre com
licença ambiental
e realizo estudo de
impacto ambiental.

Quando amplio a produção de cana-de-açúcar, utilizo sempre aquelas áreas
que não têm vegetação
nativa, como antigas áreas
de pastagem ou de outros
cultivos. Realizo estudo
de impacto ambiental
e desenvolvo ações de
compensação para os
impactos identiﬁcados.

NÃO

Se você não está expandindo
a sua área de produção de
cana, siga para o tema 19

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

18.1

As áreas de expansão de cultivo que demandam supressão de vegetação nativa estão licenciadas
junto aos órgãos ambientais.

18.1

18.2

Faço expansão do cultivo orientado por mapas oﬁciais de uso da terra, tais como zoneamento
ecológico-econômico. A expansão só ocorre em áreas recomendadas pelo zoneamento.

18.2

18.3

As minhas áreas de expansão para cultivo de cana-de-açúcar estão localizadas em áreas exclusivamente desprovidas de vegetação nativa.

18.3

18.4 Para as áreas de expansão para produção de cana-de-açúcar, realizo estudo de impacto ambiental.

18.4

18.5

18.5

Realizei ações de compensação para os impactos identiﬁcados nas áreas de expansão.

18.6 Fiz expansão em áreas de vegetação nativa após 2008.

4.

NÃO

18.6
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TEMAS

SOCIAIS

Você está atento à segurança de todas as pessoas
que trabalham na sua propriedade? Você atua para
reduzir os riscos e melhorar as condições de trabalho na sua propriedade?
A sustentabilidade social é a garantia do equilíbrio
entre o fortalecimento da produção e a melhoria
contínua da qualidade de vida de todos os envolvidos na produção.
Se as atividades na sua propriedade são realizadas
apenas por você e sua família, você precisará responder apenas aos temas 19 (trabalho familiar) e
25 (prestadores de serviço). Boa parte da legislação
trabalhista não se aplica à agricultura familiar, mas
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ressaltamos que todas as exigências relativas à saúde
e à segurança de quem trabalha na produção de cana-de-açúcar devem ser cumpridas.
Se a produção de cana-de-açúcar na sua propriedade envolve a contratação de trabalhadores, você precisa ﬁcar atento ao cumprimento da
legislação trabalhista. Oferecer boas condições de
trabalho aos trabalhadores ﬁxos e temporários, cuidar das condições de moradia, alimentação, transporte, remuneração, saúde e segurança, mais do que
o estrito cumprimento da legislação nacional, têm o
grande potencial de melhorar a qualidade de vida
dos trabalhadores que colaboram com a produção
de cana-de-açúcar e de suas famílias.

19. TRABALHO FAMILIAR

19. TRABALHO FAMILIAR

Responda somente se você
não contrata pessoas para
trabalhar na produção de
cana-de-açúcar

A produção de cana-de-açúcar em minha propriedade é realizada apenas
com trabalho familiar.
SIM

Estágio 1
Toda a minha
família ajuda
na produção de
cana-de-açúcar,
inclusive meus
ﬁlhos e/ou outras
crianças menores
de 16 anos.

Estágio 2
Toda a minha
família ajuda
na produção de
cana-de-açúcar.
As crianças com
menos de 16 anos
estão estudando
regularmente.

Estágio 3
Toda a minha família
ajuda na produção de
cana-de-açúcar. Adoto
alguns cuidados para
garantir a segurança,
como, por exemplo,
no uso de máquinas
agrícolas.

NÃO

Estágio 4
Eu e meus familiares
somos treinados em
saúde e segurança no
trabalho e tenho plano
de saúde para toda a
minha família

Se você tiver pessoas
contratadas para a produção
de cana-de-açúcar na sua
propriedade, mesmo que apenas
por alguns períodos do ano,
siga para o tema 20

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

SIM

19.1

Há jovens com menos de 16 anos na minha família (ﬁlhos ou outras crianças).

19.1

19.2

Os ﬁlhos (ou outras crianças) que ajudam na produção de cana-de-açúcar têm mais de 16 anos.

19.2

19.3

Os ﬁlhos com menos de 16 anos estão na escola.

19.3

19.4

A operação de máquinas agrícolas é feita exclusivamente por pessoas maiores de 18 anos e
devidamente capacitadas.

19.4

19.5

Eu e/ou meus familiares já ﬁzemos treinamento em primeiros socorros.

19.5

19.6

Eu tenho plano de saúde para os meus familiares.

19.6
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3.

4.

NÃO

NÃO SE
APLICA
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
E TERCEIRIZAÇÃO

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E TERCEIRIZAÇÃO

Há pessoas contratadas trabalhando
na sua propriedade?
SIM

NÃO

O atendimento à legislação trabalhista é muito importante
quando se fala em boas práticas agrícolas. A legislação trabalhista brasileira tem como objetivo proteger os trabalhadores, mas atendê-la protege também a sua propriedade. Uma
propriedade que atende à legislação muito provavelmente
não será multada e não estará envolvida em escândalos
sobre práticas trabalhistas ruins.

Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para o tema 25

Você conhece a legislação trabalhista? Como anda o atendimento da legislação na sua propriedade? Você conhece as
práticas dos prestadores de serviço que atuam dentro da sua
propriedade?
Nesta seção convidamos você a avaliar a sua propriedade
em relação à:
ĕ Contratação
ĕ Remuneração
ĕ Jornada
ĕ Idade mínima dos trabalhadores
ĕ Trabalhadores migrantes
ĕ Terceirização
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20. CONTRATAÇÃO

Estágio 1
Nem todos os
trabalhadores
da minha propriedade estão
registrados.

20. CONTRATAÇÃO

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 2
Na minha propriedade, todos os
trabalhadores são
registrados, mas
não tenho toda
a documentação
organizada.

Estágio 3
Todos os trabalhadores são registrados e passam por
exames médicos
antes do início
das atividades.
Tenho todos os
comprovantes
arquivados.

Estágio 4
Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para o tema 25.

Registro todos os
trabalhadores e tenho
todos os comprovantes
arquivados. Além disso,
tenho como prática
informar todos os trabalhadores sobre seus
direitos e seus deveres,
sobre pagamento e
outras informações
necessárias.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

20.1

Todos os trabalhadores da minha propriedade têm carteira assinada.

20.1

20.2

Todos os trabalhadores antes de serem contratados realizam os exames médicos admissionais.

20.2

20.3

Para trabalhos de curta duração, chamo alguns trabalhadores sem contrato.

20.3

20.4

Faço o recolhimento de todos os encargos (INSS, FGTS).

20.4

20.5

Tenho arquivados todos os comprovantes dos registros dos trabalhadores (contratos, livro de registros, cópia dos exames médicos).

20.5

20.6

Informo todos os trabalhadores sobre seus direitos e deveres (sobre como funciona o sistema de
pagamento, o que prevê a legislação etc.).

20.6
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4.

NÃO
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Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para o tema 25

Estágio 1
O pagamento dos
trabalhadores
é feito por produção, às vezes
o valor pago é
menor do que o
salário mínimo
nacional.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

21. REMUNERAÇÃO

21. REMUNERAÇÃO

4.

Estágio 2

Estágio 3

Nenhum trabalhador na minha
propriedade recebe
abaixo do salário
mínimo nacional,
mas o valor está
abaixo do salário
deﬁnido na convenção coletiva de
trabalho.

Os salários pagos
aos trabalhadores
estão de acordo com
a convenção coletiva
de trabalho e tenho
arquivados todos os
comprovantes de
pagamentos.

Estágio 4
Minha propriedade é reconhecida por pagar salários
acima da média da região.
Além disso, ofereço benefícios adicionais aos trabalhadores (plano de saúde,
alimentação, seguro de vida).
Tenho arquivados todos os
comprovantes do pagamento
aos trabalhadores.

NÃO

21.1

21.1

Todos os trabalhadores da minha propriedade recebem um salário mínimo ou mais.

21.2

21.2

O valor de salário pago está de acordo com as convenções e acordos coletivos de trabalho.

21.3

21.3

Os salários pagos estão acima da média da região.

21.4

21.4

Tenho todos os registros e comprovantes de pagamentos arquivados (holerites, recolhimento
de encargos INSS, FGTS).

21.5

21.5

Ofereço benefícios adicionais a todos os meus trabalhadores (plano de saúde, alimentação,
seguro de vida).

Convenção Coletivas de Trabalho (CCT): são acordos entre sindicatos de trabalhadores e empregadores que devem ocorrer uma vez por ano, na
data-base. Nessa data, reajustes, pisos salariais, benefícios, direitos e deveres de empregadores e trabalhadores são objeto de negociações. Se os
sindicatos estiverem de acordo com as condições estipuladas na negociação, assinam a Convenção Coletiva de Trabalho, o documento que deverá
VHUUHJLVWUDGRQR²UJ¢RUHJLRQDOGR0LQLVW¨ULRGR7UDEDOKR '57 HSRUHOHKRPRORJDGR$&RQYHQ¦¢R&ROHWLYDGH7UDEDOKRQXQFDSRGHGHƪQLUSD
drões abaixo do que está previsto na legislação.
Acordo Coletivo de Trabalho: é o acordo direto entre o sindicato que representa os trabalhadores e um determinado empregador. O acordo coletivo, em geral, oferece maior detalhe em relação à Convenção Coletiva de Trabalho. O acordo nunca pode estabelecer condições abaixo da Convenção Coletiva de Trabalho.
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22. JORNADA

Estágio 1
Não acompanho
o número de
horas trabalhadas na minha
propriedade. Em
algumas ocasiões,
os trabalhadores
fazem mais de dez
horas de trabalho
por dia.

22. JORNADA

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 2
O número de
horas trabalhadas
é registrado
diariamente. Em
algumas ocasiões,
os trabalhadores
fazem mais de dez
horas de trabalho
por dia.

Estágio 3
O número de horas
trabalhadas é registrado diariamente.
Quando necessário,
são realizadas
horas extras, não
mais que duas
por dia. As horas
extras são pagas ou
compensadas.

Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para o tema 25

Estágio 4
O número de horas trabalhadas é anotado diariamente. Os trabalhadores
não fazem mais que duas
horas extras por dia. As
horas extras são pagas ou
compensadas. Além disso,
para evitar excesso de
horas extras, contrato mais
pessoas quando necessário.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

22.1

Registro as horas que cada trabalhador faz por dia (anotação, cartão de ponto ou ponto
eletrônico).

22.1

22.2

Em algumas ocasiões, alguns trabalhadores fazem mais de dez horas por dia.

22.2

22.3

Todos os trabalhadores fazem pausas de pelo menos uma hora para alimentação e descanso.

22.3

22.4

Entre um dia de trabalho e outro, existe um intervalo de pelo menos onze horas.

22.4

22.5

Todos os trabalhadores conseguem folgar pelo menos uma vez por semana (descanso semanal
remunerado).

22.5

22.6

Tenho arquivado os comprovantes dos registros diários de jornada, com número total de horas
normais e horas extras realizadas por trabalhador.

22.6

22.7

As horas extras são pagas ou compensadas.

22.7

22.8

Quando necessário, para evitar muitas horas extras, contrato mais pessoas.

22.8
39

4.

NÃO
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23. IDADE MÍNIMA PARA
CONTRATAÇÃO

23. IDADE MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO

Estágio 1

Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para o tema 25

Na minha propriedade, trabalham
jovens com menos
de 16 anos de
idade.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

40

NÃO

4.

Estágio 2
Na minha propriedade, trabalham jovens
com idade entre
16 e 18 anos para
realizar todo tipo de
atividades.

Estágio 3
Na minha propriedade,
existem regras que
proíbem o uso do
trabalho infantil
(menores de 16 anos).
Jovens entre 16 e 18
anos não trabalham
em atividades perigosas, insalubres ou em
horário noturno.

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 4
Além de não fazer uso
de trabalho de menores
de idade, participo de
projetos para beneﬁciar
os ﬁlhos de funcionários
e as crianças das comunidades locais.

N ÃOS E
APLICA

23.1

23.1

Tenho jovens com menos de 16 anos trabalhando em minha propriedade.

23.2

23.2

Controlo os tipos de atividades realizadas por jovens com menos de 16 anos na minha propriedade.

23.3

23.3

Existem trabalhadores menores de 18 anos no corte de cana-de-açúcar ou realizando trabalho
noturno na minha propriedade.

23.4

23.4

Tenho regras formais que proibem o trabalho infantil.

23.5

23.5

Faço controle das contratações para garantir que nenhum menor de idade seja contratado.

23.6

23.6

Participo de projetos de educação e saúde para beneﬁciar os ﬁlhos de funcionários e as crianças
das comunidades locais.

40

24. TRABALHADORES MIGRANTES

24. TRABALHADORES
MIGRANTES

Responda somente se
contratar trabalhadores
migrantes

Costumo contratar trabalhadores
migrantes para a produção de cana.
SIM

Estágio 1
Contrato trabalhadores de
outras regiões do
Brasil, mas não
conheço as regras
do Ministério do
Trabalho.

Estágio 2
Conheço e aplico as
regras do Ministério
do Trabalho sempre
que contrato trabalhadores de outras
regiões do Brasil,
mas não tenho
os comprovantes
organizados.

Estágio 3
Aplico todas as
regras do Ministério
do Trabalho para
a contratação de
trabalhadores de
outras regiões e tenho
todos os comprovantes das contratações
arquivados.

NÃO

Estágio 4
Além de contratar
trabalhadores migrantes de acordo com a
lei, participo de iniciativas para melhorar
a qualidade de vida
desses trabalhadores e
de suas famílias (saúde
e educação).

Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para o tema 25

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

24.1

Conheço as regras do Ministério do Trabalho em relação à contratação de trabalhadores migrantes.

24.1

24.2

Os trabalhadores de outras regiões são contratados e têm a carteira de trabalho assinada nos locais
de origem.

24.2

24.3

Tenho arquivados todos os documentos que comprovam a contratação dos trabalhadores migrantes
(certidão de transporte, exames médicos, contratos de trabalho).

24.3

24.4

Nos municípios de origem, os trabalhadores são informados sobre as condições de alojamento,
salário, alimentação e retorno.

24.4

24.5

Minha propriedade é responsável pelo alojamento e pela alimentação dos trabalhadores migrantes.

24.5

24.6

Participo de iniciativas e campanhas de saúde e de incentivo à educação para trabalhadors
migrantes.

24.6
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4.

NÃO
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25. TERCEIRIZAÇÃO

Além de cuidar do atendimento aos direitos dos
trabalhadores diretamente contratados pela sua
propriedade, é muito importante atentar para a
situação de todos os trabalhadores que exercem
atividades dentro da sua propriedade, como, por
exemplo, funcionários de prestadores de serviços
tais como corte manual, capina, preparo de alimento, aplicação de agroquímicos, transporte de
trabalhadores etc.
Se alguma irregularidade trabalhista for cometida por algum prestador de serviço dentro de sua
fazenda, a lei entende que sua propriedade responde solidariamente por essa irregularidade, ou
seja, ao contratar esse prestador de serviço, sua
propriedade colaborou para que a irregularidade
trabalhista ocorresse, devendo, portanto, também
responder por ela. Por esse motivo, é muito importante acompanhar de perto as práticas dos prestadores de serviço.
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25. TERCEIRIZAÇÃO

Responda somente se
você contratar
prestadores de serviços

Tenho prestadores de serviço
realizando atividades em minha
propriedade.

Estágio 1

Estágio 2

Não costumo
veriﬁcar se os
meus prestadores de serviço
cumprem as leis
trabalhistas.

Antes de contratar
um prestador de
serviço, procuro me
informar se é uma
empresa correta
e sem problemas
trabalhistas, mas,
nos contratos, não
constam cláusulas
que exigem o cumprimento de aspectos trabalhistas.

Estágio 3
Nos contratos com
os prestadores de
serviços, existem
cláusulas que exigem
o cumprimento da
legislação trabalhista.
Solicito documentação que comprove
o cumprimento.

Estágio 4

SIM

Nos contratos com
prestadores de serviço,
existem cláusulas que
exigem o cumprimento
da legislação trabalhista.
Além disso, oriento
todos que trabalham na
minha propriedade sobre
as regras trabalhistas e
ambientais. Acompanho
se, durante a execução
do serviço, não existem
irregularidades.

NÃO

Caso não tenha prestadores
de serviços contratados, siga
para o tema 26

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

25.1

Antes de contratar um prestador de serviço, procuro me informar sobre a idoneidade da empresa.

25.1

25.2

Nos contratos com prestadores de serviço, existem cláusulas que exigem o cumprimento da
legislação trabalhista e de saúde e segurança.

25.2

25.3

Solicito dos prestadores de serviço cópias das documentações que comprovam o cumprimento
da legislação trabalhista.

25.3

25.4

Faço visitas no campo e converso com funcionários das empresas prestadoras de serviço para
veriﬁcar se a legislação está sendo cumprida.

25.4

25.5

Antes da realização de qualquer atividade dentro da minha propriedade, os funcionários de
empresas prestadoras de serviço recebem orientações sobre as regras ambientais, trabalhistas e
de saúde e segurança da minha propriedade.

25.5

25.6

Ofereço aos trabalhadores das empresas contratadas para a prestação de serviços as mesmas
condições de higiene, conforto e alimentação oferecidas aos meus empregados.

25.6
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4.

NÃO
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO RURAL

A legislação trabalhista brasileira tem
uma lista extensa de exigências em
relação à Saúde e Segurança no trabalho rural. A Norma Regulamentadora
31 (NR 31) é a lei que trata sobre os
temas de saúde e segurança no meio
rural e se aplica independentemente
do número de funcionários (a partir de
um funcionário).
As atividades realizadas em uma
propriedade rural podem representar
alguns riscos para as pessoas que nela
trabalham, por exemplo: picadas de
animais peçonhentos, quedas, excesso
de ruídos (para quem opera máquinas),
acidentes com tratores, intoxicação etc.
É obrigação do empregador cuidar da
saúde e da segurança de seus trabalhadores, ou seja, deve adotar todas as
medidas necessárias para evitar que o
trabalho possa causar doenças, acidentes ou até mesmo vitimar os trabalhadores que atuem em sua propriedade.
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As medidas de saúde e segurança
visam justamente prevenir, evitar ou
reduzir a possibilidade de ocorrências
de acidentes ou doenças que resultem
do trabalho.
Você conhece o que precisa ser feito
em relação à saúde e segurança na
sua propriedade?
Nesta seção convidamos você a avaliar a sua propriedade em relação à:
ĕǍǍAvaliação de riscos e acidentes de
trabalho
ĕǍǍEquipamentos de proteção individual
ĕǍǍTreinamentos
ĕǍǍLocais para alimentação
ĕǍǍAlimentação
ĕǍǍFornecimento de água
ĕǍǍAlojamento
ĕǍǍTransporte

26. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)

Estágio 1
Nem sempre é
possível comprar
todos os EPIs,
mas exijo que os
trabalhadores
usem roupas e
sapatos que os
protejam durante
as atividades
(calças, camisas
de manga longa e
sapato).

Estágio 2
Forneço todos os
EPIs recomendados sem custo
para os trabalhadores e oriento
os trabalhadores
para que os utilizem de maneira
correta, mas
não tenho como
prática registrar a
entrega.

Estágio 3
Forneço todos
os EPIs recomendados sem
custo e oriento os
trabalhadores para
que os utilizem de
maneira correta.
Tenho todas as
ﬁchas de entrega
de EPI arquivadas.

26. EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 4
Se você não tiver nenhuma
pessoa contratada para a
produção de cana-de-açúcar,
siga para a página 54

Forneço todos os EPIs
recomendados sem custo
e oriento os trabalhadores
para que os utilizem de
maneira correta. Tenho
todas as ﬁchas de entrega
de EPI arquivadas. Além
disso, veriﬁco regularmente se os trabalhadores
estão utilizando corretamente os EPIs.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

26.1

Forneço equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores gratuitamente.

26.1

26.2

Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores têm CA (Certiﬁcado de Aprovação).

26.2

26.3

Oriento meus trabalhadores sobre o correto uso dos EPIs.

26.3

26.4

Tenho as ﬁchas de entrega de EPIs assinadas pelos trabalhadores.

26.4

26.5

Veriﬁco regularmente se os trabalhadores estão utilizando corretamente os EPIs.

26.5

4.

NÃO

&$&HUWLƪFDGRGH$SURYD¦¢RSDUD(TXLSDPHQWRGH3URWH¦¢R,QGLYLGXDO (3, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Por meio
da Norma Regulamentadora n° 6, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos em atividades que possam ameaçar a segurança e a saúde do indivíduo. O CA atesta que um produto está em
FRQIRUPLGDGHFRPDVHVSHFLƪFD¦´HVGD$VVRFLD¦¢R%UDVLOHLUDGH1RUPDV7¨FQLFDV $%17 H¨FRQVLGHUDGRDSWRSDUDVHUFRPHUFLDOL]DGRFRPRXP(3,
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27. AVALIAÇÃO DE RISCOS E
ACIDENTES DE TRABALHO

27. AVALIAÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES DE TRABALHO

Estágio 1

Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para a página 54

Não conheço os
riscos das atividades realizadas
na minha propriedade. Quando
ocorrem acidentes,
não costumo
registrá-los.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM
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4.

Estágio 2
Nunca foi realizada
uma avaliação de
riscos na minha
propriedade, mas por
conta própria, oriento
os trabalhadores
sobre segurança
e ofereço alguns
equipamentos de
proteção.

Estágio 3
Na minha propriedade
conto com uma assessoria técnica na área de
segurança no trabalho.
Foi realizada análise
dos riscos das
atividades. Tenho o
PPRA e o PCMSO ,
adoto medidas para
proteger os trabalhadores e evitar acidentes.

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 4
Tenho PPRA e o
PCMSO, adoto
medidas para evitar
acidentes. Quando
ocorrem acidentes,
são registrados e suas
causas analisadas e são
tomadas medidas para
reduzir o número de
acidentes.

NÃO

27.1

27.1

Conheço os riscos de acidentes das atividades que são realizadas na minha propriedade.

27.2

27.2

Tenho um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) elaborado por um proﬁssional
especializado.

27.3

27.3

Tenho um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) elaborado por um
médico do trabalho.

27.4

27.4

Na minha propriedade existe um sistema de comunicação efetivo e transporte disponível para
atender a situações de emergência.

27.5

27.5

Registro todos os acidentes, com ou sem afastamento, através da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) .

27.6

27.6

Todas as causas de acidentes que ocorrem na minha propriedade são analisadas e tomo medidas
para reduzir o número de acidentes.

27.7

27.7

Ao ﬁnal de cada ano, faço uma estatística de todos os acidentes com ou sem afastamento que
ocorreram na minha propriedade.
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PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais. É um documento elaborado
por um técnico ou engenheiro de segurança
e tem como objetivo identiﬁcar os agentes
prejudiciais à saúde e criar mecanismos de
controle do ambiente de trabalho. Para elaborar o PPRA é feita uma análise dos riscos
ambientais aos quais estão expostos os trabalhadores (ruído, poeira, agentes químicos, calor etc.). Com base nessa análise, são
adotadas medidas de proteção coletiva ou
individual. Esse documento foi criado para
cumprir a legislação trabalhista (Norma
Regulamentadora 9).
PCMSO – Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional. É um documento elaborado pela medicina do trabalho, baseado
no PPRA, para controlar a exposição, por
parte dos funcionários, aos agentes nocivos
no ambiente de trabalho, tentando reduzir
seus efeitos sobre o trabalhador e diagnosticando, de forma precoce, as doenças ocupacionais. O PCMSO (através dos exames
médicos periódicos) ajuda a veriﬁcar se as
medidas de proteção adotadas estão sendo
efetivas. Esse documento foi criado para
cumprir a legislação trabalhista (Norma
Regulamentadora 7).

CAT – Comunicação de Acidente de
Trabalho É um formulário que a empresa deverá preencher comunicando o
acidente do trabalho, ocorrido com seu
empregado, havendo ou não afastamento, até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena
de multa. Deve ser feita em seis vias a
serem entregues ao INSS, à empresa, ao
segurado ou dependente, ao sindicato de
classe do trabalhador, ao Sistema Único
de Saúde (SUS), à Delegacia Regional do
Trabalho (DRT). A CAT é obrigatória para
todas as empresas que empregam funcionários, independentemente do número de
funcionários.
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28. TREINAMENTOS

28. TREINAMENTOS

Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para a página 54

Estágio 1
Não realizo
treinamentos ou
palestras sobre
saúde e segurança
para os meus
trabalhadores.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM
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4.

NÃO

Estágio 2
Os trabalhadores
que operam
máquinas, equipamentos agrícolas ou
aplicam produtos
químicos na minha
propriedade passaram por treinamento especíﬁco.

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 3
Tenho um programa de
treinamento para atender às exigências da
legislação trabalhista.
Todos os trabalhadores
da minha propriedade
são treinados. Tenho
todos os comprovantes
de treinamento arquivados.

Estágio 4
Além de ter todos os trabalhadores da minha propriedade treinados, faço
convênio com instituições
especializadas para
realizar os treinamentos
dos meus trabalhadores.
Atualizo os treinamentos
com alguma regularidade
e sempre que necessário.

NÃOS E
APLICA

28.1

28.1

Sei quais atividades precisam de treinamento especíﬁco para atender à legislação de saúde
e segurança.

28.2

28.2

Na minha propriedade existe pessoa treinada em primeiros socorros.

28.3

28.3

Todos os trabalhadores da minha propriedade passam por treinamentos para que executem as
atividades de maneira segura.

28.4

28.4

Os treinamentos de segurança são realizados por proﬁssionais qualiﬁcados.

28.5

28.5

O uso de máquinas e equipamentos agrícolas (tratores, colheitadeiras) é realizado apenas por
trabalhadores treinados.

28.6

28.6

Sempre que um trabalhador assume uma nova função, passa por treinamento.

28.7

28.7

Faço convênio com instituições especializadas para realizarem treinamentos com os meus
funcionários.

28.8

28.8

Identiﬁco as necessidades de treinamento para melhorar as condições de segurança.

28.9

28.9

28.10

28.10
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Atualizo os treinamentos dos meus trabalhadores com regularidade e sempre que é identiﬁcada
uma necessidade.
Tenho arquivados todos os comprovantes de treinamento (cópias dos certiﬁcados e listas de
presença).

29. LOCAIS PARA REFEIÇÃO

Estágio 1
Na minha propriedade não existem
locais especíﬁcos
para alimentação.
Os trabalhadores
fazem suas refeições onde estiverem trabalhando.

Estágio 2
Existem locais
para a alimentação e o descanso
dost rabalhadores.
Existem mesas e
cadeiras, mas são
necessárias algumas melhorias.

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 3
Existem locais
para a alimentação
e o descanso dos
trabalhadores.
Existem mesas e
cadeiras em número suﬁciente, existe
local para lavar as
mãos (água e sabão
disponíveis).

29. LOCAIS PARA REFEIÇÃO

Estágio 4
Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para a página 54

Além de dispor de
locais adequados
para alimentação aos
trabalhadores, veriﬁco
regularmente se as
condições em campo
estão adequadas e
faço os ajustes sempre que necessário.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

29.1

Os trabalhadores fazem suas refeições onde estiverem trabalhando (não existe um local especíﬁco para as refeições).

29.1

29.2

O local onde os trabalhadores realizam as refeições precisa de alguns ajustes.

29.2

29.3

Nos locais para alimentação na minha propriedade, existem mesas e cadeiras em número suﬁciente para todos trabalhadores utilizarem no horário de almoço.

29.3

29.4

Existem instalações sanitárias e toldos nos locais para alimentação.

29.4

29.5

Existe local com água e sabão para os trabalhadores lavarem as mãos.

29.5

29.6

Veriﬁco regulamente se os locais para refeição estão adequados e faço os ajustes necessários

29.6
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4.

NÃO
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30. ALIMENTAÇÃO

30. ALIMENTAÇÃO

Responda somente se você
fornecer alimentação ao(s)
seu(s) funcionário (s)

A alimentação fornecida aos
trabalhadores é preparada em minha
propriedade.
SIM

Estágio 1

NÃO

A área que serve
de cozinha para
o preparo dos
alimentos é
improvisada.

Se o preparo da alimentação
não é responsabilidade
de sua propriedade, siga para
o tema 31

Estágio 2
A cozinha onde
os alimentos são
preparados precisa
de algumas reformas
estruturais (piso, teto,
fossa séptica, iluminação, ventilação).

Estágio 3
A cozinha onde
os alimentos são
preparados está com
estrutura adequada
e em boas condições
de higiene.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

50

4.

Estágio 4
A cozinha onde os alimentos são preparados está
com estrutura adequada
e em boas condições
de higiene. Além disso,
me preocupo que a
alimentação fornecida seja
balanceada para atender às
necessidades nutricionais.

NÃO

30.1

30.1

Os alimentos fornecidos aos trabalhadores são preparados em um local improvisado.

30.2

30.2

O piso, a parede e o teto da cozinha utilizada apresentam rachaduras ou goteiras.

30.3

30.3

As janelas e portas têm vedação (tela) para impedir a presença de insetos ou animais domésticos
(cachorros, gatos etc.).

30.4

30.4

A cozinha está sempre limpa.

30.5

30.5

Existe rede de esgoto ou fossa séptica.

30.6

30.6

Alimentos e produtos de limpeza são guardados separadamente.

30.7

30.7

Existe banheiro limpo e organizado, com papel higiênico, água e sabão para lavar as mãos.

30.8

30.8

O preparo da alimentação segue regras de higiene e as orientações de um proﬁssional de nutrição.

30.9

30.9

A alimentação fornecida garante aos trabalhadores a ingestão energética suﬁciente.
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31. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS TRABALHADORES

Estágio 1
Os trabalhadores
consomem a
água que houver
disponível onde
estiverem trabalhando (de poço,
de rio ou trazem
de casa).

Estágio 2
Os trabalhadores
na minha propriedade têm disponível água potável
em quantidade
suﬁciente, gelada
e em condições
higiênicas.

Estágio 3
Em todos os locais
onde existem pessoas trabalhando,
disponibilizo água
potável em quantidade suﬁciente, gelada
e em condições
higiênicas. Já realizei
análise da água
consumida em minha
propriedade.

31. FORNECIMENTO DE ÁGUA
PARA OS TRABALHADORES

Responda somente
se tiver um ou mais
funcionários

Estágio 4
Caso todas as atividades
na sua propriedade sejam
realizadas com trabalho
familiar, siga para a página 54

Existe água potável disponível em quantidade
suﬁciente, gelada e em
condições higiênicas.
Realizo análise da água
consumida anualmente
e, se identiﬁcada alguma
contaminação, tomo
todas as medidas necessárias para garantir a
qualidade da água.

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

31.1

Os trabalhadores trazem a água que bebem de casa ou consomem água de poço, rio, ou igarapé
próximo às áreas de trabalho.

31.1

31.2

Todos os trabalhadores têm à disposição água potável em quantidade suﬁciente, gelada e em
condições higiênicas.

31.2

31.3

Já mandei para análise em laboratório a água consumida em minha propriedade.

31.3

31.4

Veriﬁco a qualidade da água consumida em minha propriedade uma vez a cada ano com análises
laboratoriais.

31.4

31.5

Se identiﬁcado algum problema na qualidade da água, tomo as medidas necessárias para tornar a
água potável rapidamente.

31.5

51

4.

NÃO
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32. ALOJAMENTO

32. ALOJAMENTO

Responda somente se você
fornecer alojamento ao(s)
seu(s) funcionário(s)

Forneço alojamento aos
trabalhadores da minha propriedade
(dentro ou fora da propriedade).
SIM

Estágio 1

NÃO

O local utilizado
pelos trabalhadores como
alojamento é
improvisado ou
precisa de melhorias estruturais.

Caso sua propriedade
não forneça alojamento para
os trabalhadores, siga para
o tema 33

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

52

4.

Estágio 2
Os alojamentos
utilizados pelos
trabalhadores são
seguros e limpos,
com paredes de
alvenaria, madeira
ou material equivalente, piso cimentado, e ventilados.

Estágio 3
Os alojamentos utilizados
pelos trabalhadores são
seguros e limpos, com
paredes de alvenaria,
madeira ou material equivalente, piso cimentado, e
ventilados. Regularmente
veriﬁco se as condições de
alojamento estão boas e/ou
se precisam de melhorias.

Estágio 4
Minha propriedade
é reconhecida por
oferecer condições de
alojamento confortáveis aos trabalhadores
(com áreas e atividades de lazer, com
atendimento médico
e outros).

NÃO

32.1

32.1

A área utilizada como alojamento dos trabalhadores é improvisada.

32.2

32.2

Os alojamentos utilizados pelos trabalhadores precisam de melhorias.

32.3

32.3

As condições dos alojamentos são higiênicas e os quartos são ventilados.

32.4

32.4

As paredes são de alvenaria, madeira ou material equivalente, o piso é cimentado e existe proteção
contra as intempéries (chuva, vento etc.).

32.5

32.5

Existem banheiros em quantidade suﬁciente para todos os trabalhadores.

32.6

32.6

Os quartos dos alojamentos dispõem de cama (ou rede), roupas de cama e armários individuais em
número suﬁciente para todos os trabalhadores (não existe superlotação).

32.7

32.7

Existem áreas especíﬁcas para o preparo de refeições e é proibido o uso de fogareiros nos quartos.

32.8

32.8

32.9

32.9
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Visito os alojamentos com regularidade para veriﬁcar a situação dos alojamentos utilizados pelos
trabalhadores dentro e fora da minha propriedade.
Nos alojamentos existem áreas de lazer para que os trabalhadores possam ter uma atividade nas
horas de folga.

33. TRANSPORTE DOS TRABALHADORES

33. TRANSPORTE DOS
TRABALHADORES

Responda somente se
forncer transporte coletivo
ao(s) seu(s) funcionário(s)

Forneço transporte coletivo aos
trabalhadores (ônibus ou perua).

Estágio 1
Os veículos
que transportam
os trabalhadores
precisam de
melhorias.

Estágio 2
Forneço transporte adequado
às exigências
da legislação,
gratuito e seguro
aos trabalhadores
até o local de
trabalho.

Estágio 3
Forneço transporte
adequado às exigências da legislação:
gratuito e seguro
aos trabalhadores
até o local de
trabalho. São feitas
revisões periódicas
nos veículos.

Estágio 4

SIM

Forneço transporte
gratuito e seguro aos
trabalhadores até o local de
trabalho. Além das manutenções periódicas, tenho
um sistema para veriﬁcar
a segurança dos veículos
e, se necessário, fazer as
correções necessárias.

NÃO

Caso sua propriedade não
forneça transporte coletivo
para os trabalhadores, você
finalizou sua autoavaliação

Minha propriedade está no estágio:
1.

2.

3.

SIM

33.1

Os veículos que transportam os trabalhadores precisam de melhorias.

33.1

33.2

O transporte de trabalhadores é realizado em veículos que possuem autorização emitida pela
autoridade de trânsito competente e conduzido por motorista habilitado.

33.2

33.3

Os veículos possuem bancos confortáveis, cintos de segurança e compartimentos para abrigar
água potável, alimentação, ferramentas e EPIs.

33.3

33.4

A frota da minha propriedade e os ônibus contratados passam por revisões periódicas para a
avaliação e correção de itens de segurança.

33.4

33.5

Se identiﬁcado algum problema de segurança nos veículos coletivos que transportam os trabalhadores, tomo as medidas necessárias rapidamente.

33.5
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4.

NÃO
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Parabéns! Você ﬁnalizou a sua autoavaliação.
Esperamos que o preenchimento tenha sido útil
para você identiﬁcar os passos necessários para que
a sua produção seja sustentável e mais eﬁciente.
Agora destaque as páginas picotadas e coloque
a parte com as páginas preenchidas no bolso da
caderneta de respostas.
Em breve, você receberá seu relatório com o balanço
das suas práticas e sugestões de melhoria.
Muito obrigado pela participação!
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