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ABREVIAÇÕES 

DC = Detentor de Certificado 

CLPI = Consentimento Livre, Prévio e Informado 

AVC = Área de Alto Valor de Conservação 

REAVC = Rede de Recursos de Alto Valor de Conservação 

PFI = Paisagens de Florestas Intactas 

SGI = Sistema de Gestão Interno 

ACB = Áreas Chave para Biodiversidade 

AP = Área protegida 

*Nota: ao longo deste documento as palavras sublinhadas denotam termos que estão 
definidos no Glossário da Norma. Essas definições não são repetidas nesta orientação, 

portanto é importante consultar o glossário à medida que você implementa os requisitos da 
norma. 
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INTRODUÇÃO 

Propósito A conservação de ecossistemas naturais e da vegetação natural apoia a 
conservação da biodiversidade e protege os serviços ecossistêmicos tais como a 
polinização, controle de pragas, purificação de água, proteção e conservação do solo, 

resiliência do cultivo, regulação do microclima, sequestro de carbono e resiliência geral 
contra os impactos das mudanças climáticas. 
 

 Esse documento fornece orientações para 
implementar as seções 6.1, 6.2 e 6.3 da 
Norma de Agricultura Sustentável 2020 da 
Rainforest Alliance. Estas três seções do 

Capítulo 6 endereçam os ecossistemas 
naturais, áreas de Alto Valor de Conservação 
(AVC), vegetação natural e áreas ripárias. A 

orientação para as seções 6.1 até 6.3 é 
apresentada conjuntamente, uma vez que 
os tópicos endereçados nestas três seções 
estão altamente conectados e relacionados 

uns com os outros: Os ecossistemas naturais e 
as áreas ripárias contêm vegetação natural, 
e a conservação dos ecossistemas naturais, 

vegetação natural e as áreas ripárias servem 
para proteger e mitigar os riscos às áreas de 
AVC (Figura 1). 

 
Figura 1. Relação entre vegetação natural, ecossistemas naturais e Áreas de AVC. 

 

ABORDAGEM COM BASE EM RISCO PARA ECOSSISTEMAS NATURAIS 

O Programa de Certificação 2020 da Rainforest Alliance tem uma abordagem com base 
em risco e inclui análises de risco que informam a gerência da fazenda e as preparações de 
auditoria. Existem duas principais ferramentas para avaliar os riscos: 

1. Os Mapas de Risco são desenvolvidos pela Rainforest Alliance e incluem riscos para 
os problemas principais, como desmatamento e proximidade a áreas protegidas em 
nível de Detentor de Certificado e de fazenda. Esses mapas combinam os dados de 
localização com dados externos para auxiliar os inspetores internos e os auditores a 
determinar se uma fazenda está conforme com os requisitos da norma. A 

informação dos mapas de risco deve nortear as decisões da gerência da fazenda e 
o desenvolvimento do plano de gestão. Essa orientação discute os mapas de risco 
para os requisitos da norma 6.1.1, que endereça o desmatamento; e o 6.1.2 que 

endereça a proximidade com áreas protegidas.  

2. A ferramenta de análise de risco é preenchida pelo Detentor de Certificado e serve 
de informação para o plano de gestão. A ferramenta está disponível no Anexo S3 

da Norma de Produção Agrícola Rainforest Alliance (Ferramenta de Análise de Risco 

para Fazendas). Essa orientação foca na análise de risco relacionada às áreas de 
Alto Valor de Conservação (AVC) (requisito 6.1.3 e 6.1.4) e ecossistemas naturais 

(requisito 6.2.1).  

 

ESCOPO 

Essa orientação é organizada em três principais seções conforme ilustrado abaixo: 

Seção 1: Mapas de risco - Essa seção fornece informações sobre riscos de desmatamento e 
proximidade são mapeados e avaliados. Relacionados aos requisitos 6.1.1 e 6.1.2. 

Vegetação natural 

Ecossistemas 

naturais 

AVC 
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Seção 2: Análise de risco - Essa seção fornece informações sobre como identificar e 
desenvolver ações para incluir no plano de gestão da fazenda com base nas respostas da 

ferramenta de análise de risco.  

2a: Riscos para AVCs Relacionados aos requisitos 6.1.3 e 6.1.4. 

2b: Riscos ao ecossistema natural Relacionado ao requisito 6.2.1. 

Seção 3: Coleta de dados de indicadores - Essa seção fornece informações sobre como 
coletar dados de indicadores e estabelecer metas para vegetação natural e requisitos de 
áreas ripárias. Relacionados aos requisitos 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5 e 6.2.6. 
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1. MAPAS DE RISCO 

1.1 CONVERSÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS E PRODUÇÃO EM ÁREAS 

PROTEGIDAS 

Requisitos 6.1.1 e 6.1.2 da norma endereça a conversão de ecossistemas naturais e 
produção em áreas protegidas. A conservação dos ecossistemas naturais e áreas 
protegidas é fundamental para a Norma. 

Os mapas de risco da Rainforest Alliance ajudarão os Detentores de Certificado, inspetores 

internos, e auditores a identificar os casos de conversão de ecossistemas após 2014 e casos 
de produção em áreas protegidas. Esses mapas indicam os produtores e áreas que estão 
associadas com desmatamentos anteriores ou nas proximidades de áreas protegidas.  

Se os mapas de risco identificarem potenciais desmatamentos anteriores ou nas 
proximidades de áreas protegidas em uma fazenda ou grupos de fazendas, esse risco deve 
ser investigado pelos inspetores internos e serão verificados por auditores. 

Se riscos potenciais são encontrados, os Detentores de Certificado devem descrever em seu 

plano de gestão as ações que eles estão tomando para proteção contra desmatamentos 
futuros ou nas proximidades (veja abaixo). Se desmatamento ou proximidade ilegal é 
verificado durante as inspeções internas e/ou auditorias, as fazendas em questão não serão 

elegíveis para certificação. 

Para mais informações sobre a coleta de dados de geolocalização e a abordagem de 

mapas de risco, veja a Orientação D: Requisitos de Dados de Geolocalização e Mapas de 
Risco.  Mais informações sobre desmatamento estão disponíveis no Anexo S12: Detalhes 

Adicionais sobre Requisitos para Não Conversão.   

 

Avaliação dos resultados do mapa de risco 

Onde esses mapas de risco mostrarem um risco de desmatamento ou proximidade em 

áreas protegidas, os inspetores internos devem avaliar essas questões em nível de campo, 
em nível de Sistema de Gestão Interno (SGI) e em nível de fábrica, conforme apropriado. Os 
inspetores investigarão, por exemplo, se existem sinais de desmatamento recentes ou de 

retirada de madeira ilegal estão presentes e se foram registrados.  

Em casos em que inspetores internos ou auditores suspeitarem que houve desmatamento, 
mesmo sem evidência dos mapas de risco da Rainforest Alliance (por exemplo, com base 
nos relatórios externos ou traços físicos das fazendas), eles podem realizar entrevistas com 

autoridades locais, fazendas vizinhas e membros da comunidade para determinar se, de 
fato, ocorreu desmatamento. Se ao menos duas fontes confirmarem esse potencial 
desmatamento (por exemplo, mapas de risco + evidência em campo, evidência em 

campo + entrevista, entrevista + inspeção em nível de SGI), uma não-conformidade deve 
ser emitida. A tabela 1 mostra os exemplos de risco e de suas respectivas ações que devem 
ser realizadas durante as inspeções internas. 

 

 

 

 

➢ Requisitos Básicos  

Requisito 6.1.1. A partir de 1º de janeiro de 2014 em diante, florestas naturais e 
outros ecossistemas naturais não foram convertidos em produção agrícola ou 
outros usos de terra. 
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Exemplos de risco Ações em inspeções internas 

 

 

 

Médio/alto risco 

para um local 

dentro de uma 

área protegida  

• Antes da inspeção interna/auditoria: pesquisar e se familiarizar 
com os mapas de áreas protegidas para garantir que todas as 
áreas protegidas relevantes estejam informadas no mapa.  
Também, assegure-se de estar familiarizado com os planos de 

gestão das áreas protegidas pelas autoridades relevantes. 
• As inspeções internas/auditorias devem verificar se existe, de fato, 

uma sobreposição da fazenda com uma área protegida (isto é, 
os pontos GPS ou polígonos mostrando que todas as fazendas ou 

parte delas estão localizadas dentro de uma área protegida ou 
área de segurança).  

• O risco de sobreposição é baseado nos mapas de áreas 
protegidas fornecidos pelaBase de Dados Mundial para Áreas 

Protegidas. (WDPA).  Os mapas da WDPA são continuamente 
atualizados em países com mapas nacionais. Com base nesses 
mapas, os limites exatos das áreas protegidas e sua proximidade 
devem ser verificados em campo (por exemplo, verificar os dados 

de geolocalização, verificar por qualquer mapa oficial recente, 
documentos ou licenças que permitem produção nessas áreas).    

• Se a área é identificada como uma: “Área Permitida” do mapa 

de risco, o que significa que a produção é permitida sob a lei 
aplicável (indicado por um nível de risco médio): assegurar que a 

produção cumpre com as regulações estabelecidas pelas leis 
aplicáveis ou plano de gestão; se autorizações forem necessárias 
para a produção (por exemplo, fazendas autorizadas em Gana):   

o Verificar a existência de licenças de operação para que a 
fazenda opere dentro dos limites da área protegida.   

o Verificar o período de validade de qualquer licença.    

• Se existir uma sobreposição com uma área protegida “não-

autorizada” isso significa que a produção não é permitida 
(indicado por um alto nível de risco) e esse membro do grupo ou 
unidade de produção não pode se certificar. 

 

 

Médio risco para 

desmatamento: 

• Avaliar a idade das árvores do cultivo: 
o As quadras nas quais as árvores parecem ser plantadas 

após 2014 tem um maior risco de serem estabelecidas em 
terra desmatada. 

• Verificar se existem sinais de desmatamento nas áreas 
identificadas. Sinais de desmatamento recente incluem, por 

exemplo. 
o Árvores confinadas nas margens de fragmentos florestais 

que mostram sinais de alterações recentes, tais como 

ramos novos crescendo em direção ao campo aberto. 
o Tocos de árvores presentes em novas áreas de produção. 
o Sinais de destruição por derrubada de árvores. 
o Faixas limpas de terra nos locais de floresta ou de 

produção. 
o Colonização de espaços abertos por espécies de musgo, 

liquens, gramíneas e espécies (isto é, Cecropia peltate) 
que se desenvolvem facilmente em ambientes estéreis, 

que poderia indicar que a terra oi recentemente 
desmatada.   
 

Alto risco para 

desmatamento: 

• Avaliar evidências de desmatamento recente conforme descrito 

acima; em casos de alto risco, a premissa é de que a conversão 

https://www.protectedplanet.net/region/AF
https://www.protectedplanet.net/region/AF
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ocorreu, e evidências são necessárias para contestar o resultado 

do mapa de risco. Tais evidências podem incluir: 
o A explicação do porquê a conversão foi indicada nos 

mapas de risco não é precisa (por exemplo, plantações 

de florestas não naturais que foram colhidas e convertidas 
em uso agrícolas; colheita de árvores de sombra). 

o Evidência de que a área da fazenda com alto risco de 
conversão foi estabelecida antes da data de corte.  

Tabela 1. Exemplo de ações de verificação durante inspeções internas para diferentes níveis 
de risco. 
 

Desenvolvendo ações de mitigação de risco para inclusão no plano de 

gestão 

Casos de não-conformidade 

Se não-conformidades com os requisitos 6.1.1 e 6.1.2 forem encontradas (isto é, 
desmatamento a partir de 2014 ou produção ilegal em uma área protegida), o Detentor de 

Certificado deve excluir o membro do grupo ou unidade de produção que não está 
conforme do programa de certificação.  

Fazendas grandes ainda podem se aplicar para certificação se a área convertida for 
menor que 1% do tamanho total da área da fazenda ou não mais que 10 hectares (veja 

também): Regras de Certificação e Auditoria 2020; Anexo S12: Detalhes Adicionais sobre 

Requisitos de Não Conversão). Neste caso, a conversão deve ser compensada ao restaurar 
os ecossistemas naturais e/ou fornecendo benefícios de conservação compensatórios 
como se indica a seguir:  

• Um plano de compensação/restauração deve ser desenvolvido em colaboração 

com um ecologista. Ele deve seguir os parâmetros para restauração e conservação 
ambiental efetiva definidos na Iniciativa Accountability Framework. 1 A restauração 
planejada deve ser:  

o Proporcional: A área a ser restaurada deve ser ao menos tão grande quanto 
a convertida. Esse requisito pode ser cumprido ao tomar a área convertida 

para produção e restaurá-la, ou ao restaurar e/ou fornecer benefícios de 
conservação compensatórios à uma área próxima.  

o Equivalente: O ecossistema a ser restaurado deve ser equivalente ao 
ecossistema natural perdido em valor ecológico. Se o valor da área 

restaurada é ou será menor que o da área convertida, então uma área 
maior deve ser restaurada;  

o Adicional: As atividades de restauração devem ser adicionais às atividades 
planejadas por outras razões, incluindo conformidade com os requisitos de 
vegetação natural da Rainforest Alliance.  

o Permanentes: As atividades de restauração devem ser elaboradas de tal 
forma a garantir viabilidade em longo prazo, incluindo financiamento, 
responsabilidades de manejo e claras designações e direitos de terra.  

O plano deve incluir metas de prazo intermediário, responsabilidades claras para as 

atividades incluídas, e um plano para monitoramento de ao menos uma vez a cada três 
anos. O plano deve ser auditado na sua elaboração e o progresso de sua implementação 
deve ser monitorado e reportado ao menos anualmente, e verificado durante a auditoria.  

 
1 https://accountability-framework.org/  

https://accountability-framework.org/
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Casos de não-conformidade potenciais futuras 

Em certos casos, o Detentor de Certificado deve trabalhar com produtores para prevenir o 
risco de futuras não-conformidades. Estes são: 

i) Casos em que os mapas de risco e as inspeções internas identifiquem conversões ou 

expansões em direção a áreas protegidas próximas, mas não dentro, de fazendas 
certificadas;  

ii) Casos em que os membros do grupo/unidades de produção não-conformes são 

excluídos, mas o Detentor de Certificado tem outros produtores nas áreas 
adjacentes.  

 

2. ANÁLISE DE RISCO 

2.1 RISCOS PARA ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AVC) 

Áreas de Alto Valor de Conservação (AVCs) são características ambientais e sociais de 
importância crucial. A Rede de Recursos da AVC (REAVC) define seis altos valores de 
conservação: diversidade de espécies; ecossistemas em nível de paisagem; ecossistemas e 
habitats locais; serviços ecossistêmicos; necessidades da comunidade; e valores culturais. 2 

As AVCs são conceitos internacionalmente acordados que muitas empresas e ONGs 
internacionais aderem.  

É esperado dos Detentores de Certificado da Rainforest Alliance que mantenham e 

melhorem esses valores através do manejo apropriado e de atividades de monitoramento. 
Muitos dos requisitos da norma endereçam tópicos relacionados a AVCs. Para proteger 
ainda mais essas áreas, a Rainforest Alliance trabalhou com a REAVC para desenvolver uma 
abordagem com base em risco para as AVCs para auxiliar os Detentores de Certificado a 

identificar e mitigar ameaças dentro ou perto de suas áreas de produção e processamento. 
Para prevenir que atividades agrícolas impactem as AVCs, os produtores devem determinar 
o risco para as AVCs ao responder as perguntas da Ferramenta de Análise de Risco 

(Requisito 6.1.3 e 6.1.4). 

 
2 https://hcvnetwork.org/how-it-works/ 

Se sua fazenda é grande e realizou conversões em menos de 1% ou 10 hectares 

da área total da fazenda, seu plano de gestão deve incluir:  

 Uma descrição do plano de restauração/compensação.  

 

Se sua fazenda ou grupo de fazendas tem um risco de não-conformidade 

potencial futura relacionada ao desmatamento ou proximidade de áreas 

protegidas, o plano de gestão deve incluir ações para: 

 Coletar dados de polígonos GPS para todos os membros do grupo ou áreas 
de produção próximas a áreas de médio/alto risco para verificar o risco de 

conversão ou proximidade; 

 Diretamente informar todos os produtores que a conversão e proximidade 
não são permitidas e elaborar acordos com os produtores para garantir que 
eles não façam conversões nem adentrem áreas protegidas. 

 Organizar atividades e treinamentos para conscientizar sobre desmatamento, 
conversão de ecossistemas naturais e proximidade de áreas protegidas. 

 Organizar atividades de reflorestamento nas proximidades. 

 

https://hcvnetwork.org/how-it-works/
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Se a análise risco mostrar que a fazenda ou grupo de fazendas tem um impacto baixo nas 

AVCs, a conformidade com os outros requisitos da norma é considerada suficiente para 
proteger quaisquer AVCs que estejam presentes, sem posterior análise ou mitigação. 

Se a fazenda for determinada como de alto risco às AVCs, medidas adicionais para 
minimizar e mitigar ameaças são requeridas, conforme especificadas na análise de risco. 

Essas medidas devem ser detalhadas no plano de gestão do Detentor de Certificado. 

 

Análise de Risco Pergunta 1: Proximidade de Paisagens de Florestas Intactas 

Paisagens de Florestas Intactas (PFI) são grandes áreas de floresta e de mosaicos florestais, 
minimamente influenciadas pela atividade humana ou sem sinais de derrubada de árvores, 
mineração ou infraestrutura visível por imagens de satélite. As PFIs armazenam grandes 
quantidades de carbono em suas árvores e no solo, e fornecem habitat importante para a 

vida silvestre regional. Todas as PFIs são consideradas Áreas de Alto Valor de Conservação.  

Embora seja improvável que fazendas certificadas estejam localizadas dentro de PFIs, elas 
podem ser encontradas nas proximidades. Nesses casos, os produtores precisam estar 

cientes das atividades que podem degradar as PFIs, tais como abertura de novas rotas de 
acesso, colheita de madeira de corte, expansão de hortas para subsistência e construção 
de assentamentos temporários.  

 

Pergunta 1: A fazenda (ou qualquer fazenda em um grupo), está localizada a menos de 
5 Km de uma Paisagem Florestal Intacta? 

 Se você respondeu “sim” para essa pergunta da análise de risco, você 

precisa elaborar: Uma lista de todas as atividades dos produtores (e de 

qualquer pessoal residente) que envolva derrubada de árvores, limpeza ou 

queima de vegetação, criação de gado, e caça/coleta na paisagem fora 

da fazenda. 

Com base nessa lista inclua o seguinte em seu plano de gestão:  

 Um plano para interromper ou redirecionar quaisquer atividades que possam 
degradar a estrutura da composição de espécies da PFI. 

Requisito Básico 6.1.3 (para fazendas grandes) 

Requisito de Melhoria Mandatória (N1) 6.1.4 (para gerência do grupo). 
 A gerência inclui as medidas de mitigação da Ferramenta de Análise de Risco 

em 1.3.1 com relação aos Altos Valores de Conservação no plano de gestão 

(1.3.2). A gerência implementa essas medidas.  
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Análise de Risco Pergunta 2: Proximidade de Áreas Protegidas, Áreas Chave 

para Biodiversidade, Áreas Ramsar ou Locais de Patrimônio Universal da 

UNESCO.  

Essa pergunta tem o objetivo de endereçar os riscos a “atributos de conservação” 
particularmente valiosos. Os atributos de conservação são as espécies e valores principais 

que as áreas de conservação prioritárias (tais como áreas protegidas, Áreas Chave para 
Biodiversidade, Áreas Ramsar e Locais de Patrimônio Universal da UNESCO) devem proteger. 
As fazendas perto dessas áreas também podem fornecer habitat para espécies de 
conservação de atributos.  

 

As seções adiantes fornecem informações detalhadas em áreas de conservação prioritárias 
(áreas protegidas, Áreas Chave para Biodiversidade, Áreas Ramsar e Patrimônios Mundiais 

da UNESCO) e como localizar informação sobre os atributos de conservação relevantes.  

Passo 1: Identificação de Áreas de Conservação Prioritárias 

Áreas protegidas (APs) 

Informações sobre uma AP específica podem ser obtidas através das autoridades de 
conservação locais, regionais ou nacionais e/ou da Base de Dados Mundial para Áreas 

Protegidas (www.protectedplanet.net). Nesse site você pode localizar uma AP específica 
no mapa global e clicar nela para acessar informações sobre seu tamanho, classificação 
pela IUCN e outros detalhes. Você também pode contatar a agência de proteção 

ambiental local para obter informações adicionais sobre quais atividades estão permitidas 
dentro da PA e sua área de segurança. 

Se sua fazenda ou grupo de fazendas estiver localizado perto de uma área de proteção, 
verifique se essa área é uma Área Chave para Biodiversidade ou Área Ramsar (veja 

abaixo). 

 

Áreas Chave para Biodiversidade (ACB) 

Áreas Chave para Biodiversidade (ACB) são importantes para a conservação global da 
biodiversidade em ecossistemas terrestres, aquáticos e marinhos. As ACBs são identificadas 

através de processos inclusivos e consultivos, com base em critérios da IUCN para 
biodiversidade ameaçada, biodiversidade geograficamente restrita, integridade ecológica, 
processos biológicos e irreparabilidade.  

Para encontrar informações sobre uma ACB em específico, veja a Base de Dados Mundial 

para Áreas Chave para Biodiversidade (www.keybiodiversityareas.org/home). Nesse site, 

Pergunta 2: A fazenda (ou qualquer fazenda em um grupo), está localizada dentro ou a 
menos de 2 Km de uma Área de Proteção Designada, uma Área Chave de 
Biodiversidade, um local classificado como Área Ramsar ou Patrimônio Mundial da 

UNESCO. 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão (use o ‘Modelo: Ficha de Atributos de Conservação’ no final 

deste documento de orientação e a informação nas seções adiante para auxiliar 

neste exercício):  

 Identificar e listar os atributos de conservação das áreas protegidas 
relevantes, Áreas Chave para Biodiversidade, Áreas Ramsar e Patrimônios 

Mundiais da UNESCO.  

 Identificar as condições necessárias para manter esses atributos. 

 Avaliar o potencial impacto e incluir atividades em seu plano de gestão para 
evitar ou mitigar seu impacto. 

http://www.protectedplanet.net/
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navegue pelo mapa global, e então busque pela ACB relevante. A maioria das ACBs é 

importante para os pássaros, bem como outros organismos, se for esse o caso, haverá um 
link para a “Ficha IBA da BirdLife DataZone” em “Mais informações”. As fichas da BirdLife 
geralmente contêm informação suficiente para os propósitos de implementação das 
análises de risco para AVCs. Onde tais fichas não estiverem disponíveis, outros recursos de 

informação podem ser buscados na internet ou obtidos através de agências de 
conservação nacional ou regional, ou pelas organizações da sociedade civil (por exemplo, 
ONGs nacionais que representam a BirdLife International). 

 

Áreas Ramsar 

Áreas Ramsar são áreas alagadas por água doce, água salobra ou marinha de importância 
internacional para conservação da biodiversidade, designadas sob a Convenção sobre 
Áreas Úmidas (Convenção de Ramsar), um tratado intergovernamental. Dados sobre as 

Áreas Ramsar estão disponíveis no Serviço de Informação para Áreas Ramsar 

(https://rsis.ramsar.org). Nesse site, selecione a região e país relevante em “Explorar com 
filtros”. As Áreas Ramsar são mostradas como pontos laranjas. Clique em um local para 
gerar uma ficha com as informações mais importantes e um mapa de satélite da área. 

Fichas de informação detalhada sobre Áreas Ramsar com descrições de ecologia, 
composição de espécies, serviços ecossistêmicos, ameaças e medidas de conservação 
estão disponíveis em “Downloads”, como mapas de vegetação e infraestrutura de locais 
nas redondezas. 

As áreas úmidas designadas como Áreas Ramsar devem ter um Plano de Manejo Ramsar, 
que inclui informação sobre todos, ou parte, dos lençóis freáticos, áreas de segurança, 
medidas de restauração, restrições ao uso de terra, e mais. Sua autoridade de conservação 

da natureza regional deve ser capaz de lhe fornecer um Plano de Manejo Ramsar.  

 

Patrimônio Mundial da UNESCO. 

Locais que são Patrimônio Mundial da UNESCO são locais de valor cultural ou natural 
inestimável, definidos em uma convenção internacional em 1972 e reconhecidos por quase 

todos os países. Um mapa interativo dos locais que são patrimônio mundial está disponível 
online (https://whc.unesco.org/en/list/). Nesse site, as formas de símbolo e cores 
representam os locais culturais, naturais e mistos, e indicam quais locais estão em risco (em 

vermelho). Clique no símbolo “biblioteca” ao lado do nome do local para acessar uma 
ficha de informações (disponível em oito idiomas) com uma breve descrição e um resumo 
dos valores, integridades e status de conservação da área.  

 

Passo 2: Identificar os atributos de conservação 

Os atributos de conservação são as espécies e valores chave prioritários que as áreas 
descritas acima visam proteger. Se sua fazenda, ou grupo de fazendas, estiver localizado 
próximo de uma área de conservação prioritária, ela também pode abrigar atributos de 
conservação que devam ser protegidos. Uma vez que você determinar quais áreas de 

conservação prioritárias estão localizadas próximas de sua fazenda ou grupo de fazendas, 
você deve avaliar quais os específicos atributos de conservação estão presentes e 
identificar medidas para protegê-los.  

Espécies vulneráveis e em perigo 

Para informações sobre espécies, veja a Lista Vermelha da IUCN (www.iucnredlist.org), as 
Listas Vermelhas nacionais (www.nationalredlist.org), ou a lista dos pontos focais regionais 
(www.iucn.org/about/union/members/membership-focal-points). Use esses sites para buscar 
por qualquer espécie vulnerável ou em perigo identificada na sua pesquisa sobre áreas de 

conservação prioritárias. 

1. Procure por espécies ao inserir o nome comum (em inglês) ou o nome científico (em 
latim) dentro do campo de pesquisa;  

https://rsis.ramsar.org/
https://whc.unesco.org/en/list/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.nationalredlist.org/
http://www.iucn.org/about/union/members/membership-focal-points
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2. Localize as informações sobre o risco de extinção da espécie, distribuição e 

tamanho da população. 

3. Preencha qualquer informação relevante na Ficha de Atributos de Conservação 
(disponível ao final desta orientação). 

 

Passo 3: Avaliar as ameaças 

Nesse estágio, sua Ficha de Atributos de Conservação deve conter um resumo dos valores 

para os quais a área foi designada, juntamente com as principais ameaças a esses valores. 
O próximo passo é que você avalie se suas próprias práticas agrícolas e de uso de 
paisagem ameaçam quaisquer desses atributos de conservação. Esse pode ser o caso se 
você realizar ou tomar parte em qualquer atividade listada como uma ameaça nas fontes 

de informação ou se você puder causar outros impactos negativos que você esteja ciente.  

Se sim, é esperado que você identifique como alterará suas práticas para minimizar as 
ameaças aos atributos de conservação. Isso pode significar abster-se de práticas que 

potencialmente causam impactos negativos, melhorar certas práticas para evitar efeitos 
prejudiciais, e/ou adotar novas medidas para estar “no lado seguro”.  

Coloque seus “pontos de ação” na Ficha de Atributos de Conservação e os inclua em seu 
plano de gestão. Isso permite que você rastreie e monitore suas obrigações de AVC e 

demonstre ao auditor que você cumpriu com os procedimentos.  

 

Análise de Risco Pergunta 3: Comunidades locais 

As comunidades locais podem ter direitos de se mover, acessar ou usar os ecossistemas 
naturais dentro da fazenda para propósitos específicos, incluindo chegar a locais de pesca, 

dar água para gado, coletar material de construção etc. Isso inclui acesso sazonal à água, 
forragem, produtos naturais, ou fontes de alimento. A terra na sua fazenda também pode 
estar sujeita a uma combinação de posse e direitos de uso individuais e coletivos.  

Os Detentores de Certificado devem identificar todas as partes com direitos legítimos, 
formais ou informais, ou declarações para usar a terra ou os recursos na fazenda, e 
endereçar e resolver os conflitos ou disputas relacionadas às declarações legítimas através 
de um processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI).  

Se as comunidades locais têm direitos legais ou tradicionais para o uso da terra ou recursos 
de sua fazenda, você também precisará considerar se quaisquer de suas atividades são 
uma ameaça aos atributos de conservação. Se sim, você deve realizar um processo CLPI 

com as comunidades e acordar mutualmente quanto as medidas que serão tomadas para 
mitigar seus impactos nos atributos de conservação. 

 

Exemplo: Leopardo (Panthera pardus) 

Buscando por “Leopardo” na Lista Vermelha da IUCN, ela mostra que esse mamífero é 
considerado como “vulnerável” e que a sua população global está diminuindo. Ao 

clicar “visão no mapa”, você também pode ver que os leopardos costumavam estar 
presentes em todas as regiões tropicais e subtropicais da África, no Oriente Médio e na 
Ásia, mas agora ocupam menos da metade de sua distribuição original.  

Ao clicar na caixa do nome da espécie, uma ficha é gerada com um breve resumo 

do habitat e ecologia do leopardo, ameaças e medidas de conservação e vários links 
para informações mais detalhadas.  
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Análise de Risco Pergunta 4: Uso de terras comunitárias 

Terras comunitárias com frequência fornecem à uma comunidade mais ampla diversos 

recursos e serviços ecossistêmicos e podem ser importantes para biodiversidade. Tais áreas 
servem aos interesses coletivos para famílias de agricultores e não-agricultores da mesma 
forma. As atividades relacionadas com agricultura podem degradar terras comunitárias se 

não forem bem manejadas ou controladas. Por exemplo, pecuária excessiva pode 
compactar o solo e prevenir a regeneração natural; a caça de animais selvagens por mão-
de-obra contratada pode esgotar as fontes de proteína das comunidades locais. Se as 
terras comunitárias forem degradadas, ou seus recursos reduzidos, elas podem perder valor 

tanto para a comunidade mais ampla como para o produtor.  

Como primeiro passo, os produtores devem visar minimizar os impactos diretos nas terras 
comunitárias ao listar seus usos atuais e planejados e cuidadosamente considerar como 

estes afetam a vegetação e os usos de terra pela comunidade. Por exemplo, a colheita de 
madeira de corte para a construção de edifícios na fazenda muda a estrutura da floresta e 
poderia então reduzir a disponibilidade de produtos florestais essenciais diferentes de 
madeira, ou de outros recursos que o resto da comunidade depende. Neste exemplo, para 

evitar esse impacto negativo na comunidade local, o produtor deve procurar um 
fornecedor de madeira legalmente extraída para a construção planejada. 

Além disso, os produtores são encorajados a se engajar ou iniciar processos em nível 

comunitário onde a comunidade acorda coletivamente sobre como manejar e manter 
essas terras, e quais são práticas relacionadas com a agricultura que são aceitáveis e 
inaceitáveis. Colaboração com instituições acadêmicas locais ou organizações não-
governamentais podem facilitar o acesso à apoio técnico no manejo de recursos naturais 

que estão baseados na comunidade e em seus projetos de restauração. 

Pergunta 3: Comunidades locais tem quaisquer direitos legais ou de costume na 
fazenda? 

 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta da análise de risco, você precisa:  

 Mapear os usos de terra da comunidade local na fazenda de forma 
participativa e inclusiva com a comunidade afetada. 

 Identificar e mitigar quaisquer impactos diretos e indiretos das atividades 
agrícolas nesses recursos, ou em habitats que apoiam esses recursos. 

 Formalizar acordos com as comunidades quanto ao uso e manejo dessas 
áreas utilizando os princípios de Consentimento Livre, Prévio e Informado 

(CLPI) e documentar o processo. 

Inclua no seu plano de gestão: Quaisquer ações identificadas com base no 
exposto acima. 
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Análise de Risco Pergunta 5: Tamanho da fazenda e/ou tamanho do grupo 

(ha) 

O tamanho da fazenda ou grupo de fazendas em combinação com as respostas das 
perguntas de análise de risco anteriores determina se uma fazenda ou grupo precisa realizar 
uma análise de risco de AVC completa. Fazendas Grandes (>10.000 ha) dentro  ou próximas 

das áreas de conservação prioritárias acima, ou aquelas que afetem os direitos tradicionais 
de comunidades locais tem maior possibilidade de conter AVCs. Elas também representam 
maior risco para as AVCs devido as atividades agrícolas.  

Nessas situações, a Rainforest Alliance requer uma Avaliação Completa para AVCs por um 

Assessor AVC licenciado. Para isso, a gerência da fazenda ou do grupo precisa contatar a 
Rede de Recursos de AVC (https://hcvnetwork.org/) para identificar se e onde as AVCs 
estão presentes e o que pode ser uma ameaça direta e indireta para esses valores. O 

assessor AVC também fornecerá recomendações de como manejar e monitorar AVCs na 
fazenda bem como na paisagem mais ampla. A avaliação é conduzida através de uma 
combinação de revisões de escritório, dados coletados em campo e consulta com partes 
interessadas com comunidades e especialistas locais. 

 

2.2. RISCOS AOS ECOSSISTEMAS NATURAIS NA FAZENDA 

A seção 6.2 da norma Rainforest Alliance endereça os ecossistemas naturais e vegetações 
naturais. Os objetivos dessa seção são a medição e monitoramento da extensão e 

qualidade dos ecossistemas naturais, para que sejam efetivamente manejados e 
conservados (Requisito 6.2.1) e para maximizar o valor e diversidade da vegetação natural 
na fazenda para aumentar a disponibilidade de habitats e apoiar a saúde do ecossistema 
(Requisito 6.2.3 a 6.2.6).  

Muitos termos usados nesta seção, incluindo “ecossistemas naturais” e “conservação” estão 
definidos e descritos no glossário do Anexo S1 da norma; os usuários são encorajados a 
revisar esse documento. Note que ecossistemas naturais incluem, em grande parte, 

➢ Requisitos Básicos 

Requisito 6.2.1. A gerência desenvolve e implementa um plano para conservar 
ecossistemas naturais. O plano é baseado no mapa requerido em 1.2.9 e a 
seção de ecossistemas naturais da Ferramenta de Análise de Risco em 1.3.1 é 
atualizada anualmente. 

Pergunta 4: Você usa terras comunais para propósitos relacionados à produção ou 
processamento de cultivo certificado, ex. extração de madeira? 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta da análise de risco, você precisa:  

 Identificar e descrever todas as práticas atuais ou planejadas relacionadas 

com a produção ou processamento de cultivos certificados, tais como 
secagem, construção de edifícios etc. que usam recursos das terras 
comunitárias. 

 Avaliar se essas atividades impactam na estrutura da vegetação, nos usos 

das terras da comunidade ou na importância religiosa/sagrada para a 
comunidade. 

 Buscar formas de reduzir os impactos negativos e evitar a dependência dos 

recursos das terras comunais ao expandir ou diversificar as atividades de 
agricultura. 

Inclua no seu plano de gestão: Quaisquer ações identificadas com base no 
exposto acima.  
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ecossistemas naturais intocados, bem como os regenerados, manejados ou parcialmente 

degradados. 

Essa seção contém orientações para endereçar as questões da análise de risco 
relacionadas aos ecossistemas naturais. As perguntas da análise de risco se aplicam apenas 
se o ecossistema natural em questão (por exemplo, floresta, área alagada etc.) estiver 

presente na sua fazenda ou grupo de fazendas.  

 

Análise de Risco Pergunta 1: Florestas naturais 

O objetivo dessa pergunta da análise de risco é avaliar se as áreas florestais na sua fazenda 
ou grupo de fazendas se assemelham a florestas naturais (ou estejam se regenerando 

naturalmente) ou se existem aspectos desses ecossistemas que demandam atividades de 
manejo adicionais para conservar e melhorar sua qualidade. Os Detentores de Certificado 
devem usar as seguintes características para ter um melhor entendimento da qualidade da 

floresta em sua fazenda: cobertura de copa, o número de estratos florestais, e se o 
crescimento é impactado pelo crescimento de vinhas/lianas. Elas são explicadas abaixo: 

Cobertura de copa  

A cobertura de copa é uma estimativa da densidade ou preenchimento do ecossistema 

florestal. A cobertura de copa fornece habitat vital para espécies florestais, apoia o 
balanceamento hídrico do ecossistema e atua como uma referência para um dos 
benefícios quantificáveis das árvores - respiração de dióxido de carbono. A estrutura e 
preenchimento da copa também afeta o crescimento e sobrevivência da planta. A 

quantia apropriada de cobertura de copa dependerá do tipo de vegetação nativa 
presente nas florestas naturais da sua região, mas será geralmente de ao menos 40%. Para 
os detalhes de mensuração de cobertura de copa ou sombra, veja a metodologia neste 

documento, na seção 3.1. Vegetação natural em sistemas agroflorestais. 

 

Estratos florestais  
Florestas naturais saudáveis contém múltiplas camadas verticais, ou estratos, que refletem a 
integridade estrutural da floresta e contribuem com o funcionamento do ecossistema. Os 
principais estratos incluem.  

• O chão da floresta (consistindo no solo, resíduos de folha, resíduos de madeira, etc.).  

• O estrato baixo (composto das plantas herbáceas, arbustos, brotos e árvores jovens).  

• O estrato médio ou copa (acima do estrato baixo, aproximadamente 15 a 30m 
acima do chão da floresta, geralmente denso em vegetação; vinhas e lianas são 
comuns), e  

• O estrato alto, ou dossel (atingindo alturas de 30 metros ou mais, árvores altas 
espalhadas com copas que se esticam sobre a copa do estrato médio).  

Cada camada desempenha uma função no funcionamento da floresta, incluindo na 
regulação da luz, enriquecimento do solo e habitat (Figura 2).  
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As florestas naturais geralmente têm de quatro a cinco estratos verticais saudáveis. Você 

pode estimar o número de estratos em suas áreas de floresta na fazenda usando simples 
observações de campo; Encontre um ponto representativo na floresta onde você esteja 
cercado de floresta relativamente consistente e anote se algum estrato florestal está 
faltando ou esteja menos desenvolvido. Com base nas observações e no diagrama da 

Figura 2, determine se existe qualquer lacuna evidente na estrutura vertical da floresta ou se 
quaisquer camadas verticais são muito mais densas do que outras. Repita essa observação 
em múltiplos pontos dentro da área de floresta para determinar o número representativo de 

estratos.  

 

Vinhas e lianas  

Vinhas e lianas (plantas trepadeiras lenhosas) são abundantes nas florestas tropicais e 
subtropicais e correspondem a uma parte significativa da vegetação. Essas plantas 

crescem rapidamente e não investem energia em desenvolver estruturas de apoio, ao invés 
disso, buscam as árvores existentes para esse apoio. Como resultado, lianas e outras vinhas 
reduzem o crescimento das árvores, com impactos negativos no acúmulo de biomassa e 
sequestro de carbono. Não obstante, as vinhas são uma parte natural das florestas tropicais, 

e quando seu crescimento é mantido em níveis adequados, elas ajudam no funcionamento 
do ecossistema ao fornecer alimento e acesso de copa a copa para as espécies que vivem 
nas árvores.  

Em geral, lianas/vinhas com gemas maiores de 5cm de diâmetro são consideradas 

elementos benefícios para as florestas tropicais naturais, enquanto vinhas/lianas de gemas 
menores afetam de forma negativa as árvores nas quais elas crescem. Uma floresta bem-
estruturada com árvores altas e uma copa de cobertura acumulará menos vinhas e lianas 

devido ao seu ambiente sombreado. Como resultado, um excesso de lianas/vinhas 
pequenas sinaliza uma qualidade de floresta reduzida.  

Com base nas observações de campo e no conhecimento dos produtores, determinar se 
existe um excesso de vinhas ou lianas pequenas nos ecossistemas florestais naturais na 

fazenda.  Uma resposta “sim” para qualquer uma das seguintes questões pode indicar 
excesso de vinhas.  

1. As vinhas e lianas crescem mais rapidamente ou estão aumentando em número 

ao longo do tempo?  

Figura 2. Diagrama mostrando os quatro estratos principais de uma floresta natural saudável.  
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2. O crescimento de qualquer árvore jovem ou adulta está sendo prejudicado ou 

influenciado pela presença física de vinhas e lianas grandes?   

3. Existe mais de 50% de árvores infestadas com vinhas ou lianas? 

4. Existem vinhas ou lianas concentradas nas coroas das árvores infestadas? 

Se sim, seu plano de manejo deve incluir medidas para remoção de certos tipos de vinhas 

ou, de outra forma, reduzir o impacto do excesso de vinhas e lianas no ecossistema florestal.  

Use esse fluxograma para lhe ajudar a determinar sua resposta para as perguntas da análise 
de risco. 

 

  

 

Análise de Risco Pergunta 2: Áreas úmidas 

Áreas úmidas são únicas entre os corpos d’água por sua habilidade de se proteger contra 
inundações. As áreas úmidas contêm solo poroso e vegetação especializada que as 

permite adaptar aos regimes hidrológicos irregulares. Por exemplo, durante chuvas pesadas, 
as áreas úmidas se encharcam e armazenam o excesso de água e lentamente o liberam, 

Pergunta 1: A floresta se assemelha a uma floresta natural em termos de cobertura de 

copa, estrato e presença de vinhas ou lianas?   
 

Se você respondeu “não” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 Planejar a gestão da cobertura de copa, estrato e presença de vinhas ou 
lianas (Ex. ao criar aberturas, plantio de espécies adicionais e restrição de 

colheita e pecuária conforme o necessário) para facilitar a regeneração e 
crescimento da floresta natural. 
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mitigando as inundações. Devido ao fato de que as áreas úmidas não estão sempre 

alagadas, é importante determinar a extensão espacial das áreas úmidas para que as 
atividades agrícolas ou outros desenvolvimentos não afetem a habilidade da área úmida 
de controlar as inundações. 

Note que existem outros requisitos da Norma Rainforest Alliance que devem ser 

considerados ao manejar uma área úmida (por exemplo, veja os requisitos sobre áreas 
ripárias (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3) e áreas de não aplicação de agroquímicos (4.6.6). Aqui, focamos 
nas áreas úmidas no que diz respeito sobre sua função na mitigação de enchentes.  

 

 
 

Análise de Risco Pergunta 3: Riscos de Erosão 
Ecossistemas naturais com grandes áreas abertas e aqueles que contém declives 
acentuados são propensos a erosão e perda da camada superficial do solo. Tais processos 
reduzem a produtividade da terra e aumentam as cargas de sedimento nos corpos d’água 
e canais de irrigação, algumas vezes impactando as comunidades agrícolas e de pesca rio 

abaixo. Declives acentuados também podem resultar em deslizamentos, potencialmente 
com impactos fatais em assentamentos humanos e infraestrutura montanha-abaixo.  

Áreas (maiores que 0,1 ha) que tenham um declive maior que 1 metro de elevação sobre 3 

metros de comprimento tem um alto risco de erosão (figura 3). Além disso, grandes parcelas 
(maiores que 0,1 ha) de campo limpo dentro de ecossistemas de campos, pastagens, 
savanas ou desertos, estão em risco de erosão e devem ser estabilizados com cobertura, 
vegetação, cercas vivas, cobertura morta, entre outras opções. 

O que é uma várzea? 

Alagamentos ocorrem quando rios ou outras vias fluviais recebem um alto volume de 
água em um curto período, geralmente devido às chuvas pesadas, represamento e 
derretimento de neve. As áreas adjacentes que regularmente ou periodicamente ficam 
inundadas são conhecidas como várzeas e são uma parte natural de rios saudáveis. As 

várzeas criam habitats de áreas úmidas sazonais ou periódicos que são importantes para 
os pássaros e outras espécies selvagens. Elas também fornecem benefícios para as 
comunidades nas redondezas ao absorver as águas de alagamentos e reduzindo sua 

velocidade. As várzeas das áreas úmidas tais como pântanos ocasionados pela cheia 
da maré também estão presentes em muitas áreas costeiras. Essas áreas úmidas servem 
como controle de alagamentos durante eventos de alta de maré, tempestades, ou 
como um resultado do aumento do nível do mar. Embora as várzeas de áreas úmidas 

podem estar ativas durante apenas algumas épocas ou períodos em específico, 
proteger e restaurar essas áreas é crucial para manter seus benefícios e evitar mais 
impactos devastadores das enchentes. 

Pergunta 2: As áreas úmidas armazenam ou direcionam águas de inundações em 

qualquer momento do ano? 
 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 Planejar delinear e manejar as áreas alagadas e várzeas ativas, e garantir 

que as atividades de produção e processamento não se aproximem dessas 
várzeas. 
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Figura 3. Diagrama mostrando declives propensos à erosão (áreas com declives maiores que 1m de 

altura sobre 3m de comprimento). 

 

Os riscos de erosão podem ser mitigados ao assegurar que o solo esteja permanentemente 
coberto por vegetação, incluindo gramíneas, arbustos ou árvores com raízes estabilizantes. 

Os declives também podem ser estabilizados usando terraços do nível do declive. Contudo, 
os terraços demandam muito trabalho inicial para serem estabelecidos e precisam de 
manutenção contínua para evitar sua degradação, e, portanto, são mais utilizados para 

cultivo intensivo de cultivos de alto valor em áreas densamente povoadas. Manter e/ou 
restaurar a vegetação protetora do declive demanda menos esforços e pode ser atingido 
através do plantio de jardins de árvores ou agrofloresta produtiva com base em árvores de 
sombra abrigando a produção de cultivos sombreados (por exemplo, café ou cacau).  

 

 

Análise de Risco Pergunta 4: Regeneração de Árvores em Terras em Pousio 

Terras em pousio  

Áreas onde antes foram utilizadas para propósitos agrícolas, mas que nunca foram 
removidas da produção são conhecidas como terras em pousio. Elas podem ser removidas 
temporariamente da produção para enriquecer os solos (por exemplo, através da 
aclimatação ou de fertilização natural de plantas e esterco animal) ou de maneira 

permanente para regenerar a vegetação natural. Se terra em pousio anteriormente 
abrigou floresta ou está localizada em uma área que possa suportar o crescimento de 
florestas, a terra pode ser, com frequência, restaurada para um estado florestal com 

benefícios significativos para a ciclagem de nutrientes e hidrológicas, qualidade de solo, 

Pergunta 3: As áreas de campos/pastagens ou desertos não-naturais contém grandes 
áreas abertas que estão em risco de erosão em vias pluviais nas redondezas? 

 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 Plantar cobertura nativa adicional (gramas, arbustos, árvores) e implementar 
medidas para proteção contra erosão. 
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controle de erosão, fornecimento de habitats e mitigação de mudanças climáticas. O 

monitoramento da regeneração da floresta em terra em pousio fornece um indicativo da 
qualidade do solo e ajuda os produtores a medir os progressos em direção à construção de 
uma floresta regenerada.  

Os Detentores de Certificado também podem usar terra em pousio permanente para atingir 

o limite de 10% ou 15% de vegetação natural na fazenda, conforme descrito no requisito 
6.2.4. Nesse caso, áreas em pousio devem ser deixadas para que regenerem naturalmente, 
auxiliadas por práticas de manejo que melhores a qualidade da vegetação e 

biodiversidade. Os produtores e gerentes de grupo podem avaliar a qualidade da terra em 
pousio e determinar medidas de manejo apropriadas ao estabelecer por quanto tempo a 
terra foi deixada em pousio e quão bem a vegetação está se regenerando naturalmente. 

Com base nos registros de produção agrícola, seu conhecimento e outras observações, 

determine quando a terra foi usada pela última vez para propósitos agrícolas e desde 
quando a terra foi deixada para se regenerar naturalmente. Usando observações de 
campo, determine se as árvores estão se regenerando em terras em pousio e identifique 

atividades de manejo que você possa implementar para facilitar a regeneração (por 
exemplo, plantio de mudas nativas, proteção das mudas atuais etc.). 

Análise de Risco Pergunta 5: Conectividade de ecossistemas 

Embora a conservação de todos os ecossistemas naturais seja importante, a configuração 
espacial dos ecossistemas na fazenda ou grupo de fazendas pode afetar a sua qualidade e 

funcionamento. Fragmentação do habitat - o processo na qual grandes habitats são 
quebrados em fragmentos cada vez menores, com frequência devido à atividade humana 
- tem um impacto negativo arrasador na biodiversidade. As pesquisas sugerem que a 

fragmentação dos ecossistemas naturais reduz a biodiversidade em até 75% e afeta 
funções ecossistêmicas cruciais, incluindo a ciclagem de nutrientes e acúmulo de biomassa. 

Ecossistemas fragmentados são geralmente mais expostos a usos humanos da terra ao 
longo de suas margens. À medida que a fragmentação aumenta, a quantidade de habitat 

impactado também aumenta. Se os fragmentos se tornam isolados uns dos outros, o 
movimento dos animais entre esses fragmentos se reduz ou cessa, especialmente se a terra 
que sofre a intervenção não é adequada para o movimento animal (por exemplo, aberta, 

degradada ou terra agrícola). Como resultado, a fragmentação impacta nas funções 
ecossistêmicas, tanto em curto como em longo prazo.  

Determine se as áreas de ecossistemas naturais na sua fazenda estão conectadas por 
corredores ecológicos ao consultar mapas de satélite ou croquis da propriedade. A Figura 4 

ilustra áreas de ecossistemas naturais contínuas, isoladas e conectadas. O objetivo é criar 
ecossistemas naturais contínuos e conectados. Se as áreas de ecossistemas naturais em sua 
propriedade estão atualmente presentes como fragmentos isolados, estas podem ser 

conectadas através do plantio de corredores de vegetação nativa. Você pode querer 
consultar as autoridades de conservação natural locais e outras organizações relevantes na 

Pergunta 4: Existem árvores se regenerando naturalmente em terra em pousio 
permanente? 
 

Se você respondeu “não” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 Revegetação da terra em pousio ao plantar espécies nativas de gramas, 
arbustos e árvores de acordo com um regime de sucessão apropriado. 

 Assegure-se que a terra em pousio não seja impactada por uso de pesticidas 

e fertilizantes (isto é, pela deriva de pulverização ou escoamento de 
agroquímicos). 
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sua região para obter recomendações sobre as características chave de corredores de 

ecológicos e como apoiá-los. 

 

Análise de Risco Pergunta 6: Espécies de Vegetação Nativa 

Áreas ripárias, florestas, margens e linhas de árvores (cercas vivas) todas fornecem uma 
oportunidade de aumentar a abundância e diversidade de espécies de plantas nativas em 

sua fazenda. As espécies nativas são aquelas que ocorrem dentro do seu limite natural e 
estão adaptadas às condições ambientais onde elas naturalmente se desenvolvem. Como 
resultado, as espécies nativas são propensas a se desenvolver em um dado ambiente e 
desempenhar uma função importante no apoio à vida silvestre nativa, incluindo pássaros, 

mamíferos e polinizadores que dependem dessas espécies de plantas nativas para 
alimentação e habitat.  

Os produtores devem buscar oportunidades de aumentar a quantidade e diversidade das 
espécies de plantas nativas em todos os ecossistemas naturais e seminaturais na fazenda ou 

grupo de fazendas. As espécies de vegetação nativa podem ser plantadas em cercas 
vivas, usadas para estabilizar margens de rios em áreas ripárias, ou plantadas em terra para 
regeneração ou em florestas. O plantio e conservação das espécies de vegetação nativa 

também ajuda você a cumprir com os requisitos da norma para vegetação natural 
(requisitos 6.2.3 até 6.2.6). 

Figura 4. Diagrama de ecossistemas naturais na fazenda mostrando um traço contínuo de 

ecossistema (esquerda), fragmentos de ecossistemas isolados (centro) e fragmentos conectados 
(direita).  

Pergunta 5: As áreas de ecossistemas naturais estão conectadas por corredores 
ecológicos? 
 

Se você respondeu “não” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 1) Planejar conectar os fragmentos de ecossistemas existentes com os 
corredores de habitat ou ecológicos. 

 2)  Manter e melhorar as áreas de segurança existentes ao redor dos 

fragmentos dos ecossistemas para prevenir a aproximação de atividades 
agrícolas e exigir o estabelecimento de áreas de não-aplicação de 
agroquímicos. 
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Análise de Risco Pergunta 7: Expansão das áreas de produção 

Os Detentores de Certificado devem monitorar mudanças espaciais nas áreas usadas para 

produção e processamento para garantir que a integridade dos ecossistemas naturais na 
fazenda não seja ameaçada pela alteração das atividades de produção. Para proteger 
ecossistemas naturais, as atividades de produção e processamento não devem se estender 
até a margem das áreas de ecossistemas naturais; manter áreas de segurança ao redor dos 

ecossistemas naturais garante que estas áreas estejam protegidas do uso de agroquímicos, 
distúrbios físicos, tráfego de pessoas e de veículos e outras atividades que, com frequência, 
acompanham a produção e processamento agrícolas.  

Pergunta 6: Você espera que todos os ecossistemas naturais na fazenda, incluindo as 
cercas, linhas de árvores, áreas ripárias e florestas, contenham espécies nativas? 

 

Se você respondeu “não” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 Medidas para aumentar o número e diversidade de espécies de plantas 
nativas nos ecossistemas naturais na fazenda; as medidas podem incluir o 
plantio de espécies nativas em áreas ripárias, áreas em regeneração, terra 

em pousio, ou em faixas, nas margens e linhas de árvore. 

 Busque por oportunidades de aumentar a diversidade de espécies nativas na 
fazenda ou grupo de fazendas. 

 

Pergunta 7: As áreas de produção estão mudando ou em expansão? 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta de análise de risco, inclua no seu 

plano de gestão:  

 Garantir que todos os trabalhadores saibam que a vegetação natural e os 

ecossistemas naturais devem ser mantidos através de conscientizações e 
monitoramentos regulares. 

 Claramente marcar os limites dos ecossistemas naturais que estão dentro da 
fazenda e suas áreas de segurança para garantir que as atividades de 

produção e processamento, incluindo uso de agroquímicos, não se 
aproximem dessas áreas. 
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Análise de Risco Pergunta 8: Colheita de produtos florestais 

A norma não permite que ecossistemas naturais sejam usados para produção agrícola, 

contudo, a colheita não comercial de produtores e suas famílias e da comunidade pode 
ocorrer. Os produtos colhidos podem incluir madeira de corte e produtos florestais tais como 
nozes, frutas e plantas medicinais. Se quaisquer dessas atividades estiver ocorrendo, o 

produtor ou gerente da fazenda deve desenvolver um plano para colheita sustentável para 
garantir que a qualidade das florestas e dos outros ecossistemas não seja ameaçada. 
Como parte desse processo, o produtor ou gerente do grupo de fazendas deve avaliar e 
monitorar a extensão e regularidade dessas práticas de colheita. 

 

 

  

Pergunta 8: Existe qualquer colheita de produtos florestais, incluindo madeira e produtos 
florestais de ecossistemas naturais da fazenda ou grupo de fazendas? 
 

Se você respondeu “sim” para essa pergunta de análise de risco inclua no seu 

plano de gestão:  

 Descrever as atividades de colheita, e incluir um plano para continuação 
sustentável dessas práticas; identificar quaisquer ameaças em potencial à 
qualidade ou extensão espacial dos ecossistemas naturais resultantes das 

práticas de colheita. 

 Realizar treinamentos para os trabalhadores e membros da comunidade em 
colheita sustentável de madeira de corte e de produtos florestais. 

 Estabelecer um sistema simples, mas efetivo de monitoramento para colheita 

para assegurar que a colheita seja conduzida de forma sustentável.  
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3. COLETANDO DADOS DE INDICADORES 

3.1 VEGETAÇÃO NATURAL 

A vegetação natural se refere a vegetação composta predominantemente de espécies de 

plantas nativas que se assemelha, em termos de estrutura e composição de espécies, à 
vegetação que ocorreria na ausência de interferência humana. A vegetação natural 
evoluiu ao longo tempo juntamente com a vida silvestre nativa para formar uma 
comunidade que seja adequada às condições de solo do local, temperaturas do ar, 

regimes de umidade e outros elementos climáticos. Devido a vegetação natural estar 
adaptada ao meio ambiente local, essas plantas geralmente demandam menor cuidado e 
menos insumos que vegetações introduzidas. A vegetação natural também fornece habitat 

vital para a vida silvestre, incluindo insetos, que por sua vez tem funções de polinização e 
controle de pragas.  

 

 

 

➢ Melhoria Mandatória N2 

Requisito 6.2.4.  Existe cobertura de vegetação natural. 

• Em ao menos 10% da área total para fazendas que produzem cultivos não 

tolerantes à sombra. 

➢ Requisitos Básicos 

Requisito 6.2.2.  As fazendas mantêm todas as árvores de florestas 
remanescentes, exceto quando estas representam perigos para as pessoas ou 

infraestrutura. Outras árvores nativas na fazenda e sua colheita são manejadas 
de maneira sustentável de forma que a mesma quantidade e qualidade de 
árvores seja mantida na fazenda. 

➢ Medidor Mandatório 

Requisito 6.2.3. Produtores mantém e a gerência monitora a cobertura de 
vegetação natural e informam anualmente em relação ao indicador a partir 
do ano um em diante. 

Caso houver menos de 10% da área total com cobertura de vegetação 

natural ou menos que 15% para fazendas produzindo cultivos tolerantes à 
sombra, a gerência estabelece metas e toma ações para que as fazendas 

atinjam estes níveis, conforme requeridos em 6.2.4. 

Vegetação natural é vegetação feita predominantemente de espécies 
nativas ou localmente adaptadas, que se assemelham em composição de 

espécies e estrutura à vegetação que ocorre ou ocorreria na ausência de 
interferência humana. Vegetação natural pode incluir um ou mais dos 
seguintes (não exclusivos): 

• Zonas tampão 

• Áreas de conservação dentro da fazenda; 

• Vegetação natural em sistemas agroflorestais; 

• Cultivos de borda, cercas vivas e barreiras ao redor de moradias e 

infraestruturas, ou de outras formas. 

• Conservação e restauração de áreas fora da fazenda certificada que 

efetivamente fornecem proteção em longo prazo das referidas áreas (por 

ao menos 25 anos) e dar valor de conservação e status de proteção 

adicional relativos ao estado inicial. 

Indicador: % do total da área da fazenda sob cobertura de vegetação 
natural. 
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A proteção e melhoria da vegetação natural aumenta a qualidade do solo, conserva a 

biodiversidade, protege as fontes de água, mitiga as mudanças climáticas através do 
sequestro de carbono e mantém os processos ecológicos. Como resultado, a norma 
demanda que todos os Detentores de Certificado estabeleçam, mantenham e manejem 
de forma sustentável a vegetação natural na fazenda ou grupo de fazendas. Os requisitos 

6.2.3 e 6.2.4 demandam que os Detentores de Certificado mantenham uma quantia mínima 
de cobertura de vegetação (10% ou 15% dependendo se cultivos tolerantes à sombra 
estiverem presentes) dentro ou ao longo das fazendas no ano 6. Isso significa que os 

Detentores de Certificado devem: i) medir e monitorar a quantidade de vegetação natural 
em sua fazenda ou grupo de fazendas, e ii) se a cobertura de vegetação natural existente 
não cumprir com o limite de 10% ou 15%, estabelecer metas intermediárias e implementar 
ações para atingir essas metas no ano 6.  

Além de atingir os requisitos mínimos de cobertura de vegetação natural, os Detentores de 
Certificado são encorajados a trabalhar em direção à cobertura de sombra ideal para os 
cultivos tolerantes à sombra (medidor autosselecionável 6.2.5) e aumentar a quantidade de 

vegetação natural na fazenda ou grupo de fazendas além do requerido (medidores 
autosselecionável 6.2.6). 

 

 
 
Os requisitos fornecem uma abordagem passo a passo para manter, aumentar e melhorar a 
quantidade e qualidade da vegetação natural na fazenda para maximizar os benefícios 
para a fazenda nos ecossistemas nas redondezas. 

 
O requisito 6.2.3 também pede que os Detentores de Certificado monitorem a cobertura de 
vegetação natural para mensurar progressos para que ações apropriadas possam ser 

tomadas para atingir as melhorias requeridas. 
  

➢ Medidor Auto Selecionado 

Requisito 6.2.5. Fazendas com cultivos tolerantes à sombra trabalham em 
direção à sistemas agroflorestais com cobertura de sombra ideal e diversidade 
de espécies de acordo com os parâmetros de referência para cobertura de 
sombra e diversidade de espécies 

Indicadores: 

• % de cobertura de sombra média sobre a porção da fazenda ou do grupo 
de fazendas produzindo cultivos tolerantes à sombra; 

• Número médio de espécies de árvore de sombra por hectare produzindo 

cultivos tolerantes à sombra. 

➢ Medidor Auto Selecionado 

Requisito 6.2.6. As fazendas aumentam as áreas sob vegetação natural além 
das quantias requeridas pelo requisito. 

Indicador: 

• % do total da área da fazenda sob cobertura de vegetação natural. 

Manter a vegetação 
natural existente (6.2.2, 

6.2.3). 

Melhorar além 
do limite mínimo 

(6.2.6). 

Monitorar a cobertura de vegetação natural (6.2.3). 

Aumentar o nível de 
vegetação natural para 

cumprir com a meta no ano 

6 (6.2.4). 
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Medindo a Cobertura de Vegetação Natural  

A cobertura de vegetação natural inclui ecossistemas naturais, áreas ripárias, vegetação 

natural plantada e árvores dentro de sistemas agroflorestais. Portanto, a vegetação natural 
pode ocorrer em terra que foi colocada para conservação ou pode ser incorporada à área 
de produção como cobertura de sombra agroflorestal. Os produtores também podem 

atingir o nível de vegetação natural através de uma combinação de área reservada para 
conservação e agrofloresta. No caso de um grupo de fazendas, a cobertura de vegetação 
natural é calculada pela média dos membros do grupo.  

Essa seção descreve como medir a vegetação natural em terra reservada para 

conservação e nas áreas de produção (como cobertura de sombra agroflorestal).  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vegetação natural em áreas de conservação em áreas reservadas 

Existem dois métodos principais para calcular a vegetação natural em áreas reservadas 
para conservação que podem ser usadas para mensurar a conformidade com os requisitos 

6.2.3 e 6.2.4. 

Exemplo 1: Uma fazenda de 21 hectares tem 1 hectare de área de conservação 
(floresta), uma quadra de 10 hectares de café com 10% de sombra, e uma quadra 
de 10 hectares de café em pleno sol. No total, essa fazenda tem 2 hectares de 
vegetação natural dos 21 hectares de terra, o que equivale a 9,5% de cobertura de 

vegetação natural.  

Essa fazenda NÃO cumpre com o requisito de cobertura de vegetação natural. 

Porque essa fazenda está cultivando café (um cultivo tolerante à sombra), a 
cobertura de vegetação natural deve chegar em 15% no ano 6. A fazenda é 

encorajada a trabalhar em direção à cobertura de sombra agroflorestal de 40%, o 
nível ideal para café. 

 

Exemplo 2: Um grupo de produtores de cacau tem 30 membros com níveis de 
variação de sombra agroflorestal em suas fazendas. Dez produtores têm 30% de 

cobertura de sombra, 10 tem 0% de cobertura de sombra, e dez tem 15% de 
cobertura de sombra. Na média, a cobertura de sombra agroflorestal neste grupo é 
15%  

Essa fazenda cumpre com o requisito de cobertura de vegetação natural. 

Embora nem toda fazenda do grupo tem um mínimo de 15% de cobertura de 
sombra, na média os membros do grupo atingem o nível de 15% de sombra. Os 
membros de grupo são encorajados a trabalhar em direção à cobertura de sombra 

agroflorestal de 40%, o nível ideal para cacau.  
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1. Rede de Pontos  

Redes de pontos podem ser usados a estimar a cobertura de vegetação natural dos croquis 

ou mapas de satélite (veja o exemplo abaixo).  

 

2. Google Earth, My Maps ou programas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) 

Mapas mostrando o desenho da fazenda 
certificada Rainforest Alliance. 

Nesse mapa, a área que contém vegetação 
natural é destacada. Nosso objetivo é 
determinar qual porcentagem da área total 

da fazenda é coberta com vegetação natural. 

A quantidade total de cobertura de 
vegetação natural como uma porcentagem 
da área total da fazenda pode ser estimada ao 

sobrepor uma rede de pontos. 
 
Para calcular a cobertura de vegetação 
natural, divida o número de pontos na área de 

vegetação natural pelo número de pontos 
cruzando toda a fazenda 
 

% cobertura de vegetação natural =  
 

 ൬
# pontos na área de vegetação natural

#pontos totais na área da fazenda
൰ × 100% 

Usar uma rede com um maior número de 
pontos pequenos (esquerda) fornecerá uma 
estimativa mais precisa da cobertura total de 

vegetação natural. 
 

1 2 

3 

4 
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Para fazendas grandes, os Detentores de Certificado devem criar polígonos espaciais da 

área total da fazenda e da área coberta com vegetação natural usando tecnologia de 
sensoriamento remoto como Google Earth, My Maps, ou outros programas de GIS. Os 
programas de GIS podem ser usados para calcular a área coberta por vegetação natural 
ao mensurar o tamanho dos polígonos. Para mais informações sobre a criação de mapas, 

veja o Documento de Orientação F: GPS & Polígonos.   

 

Exemplo de um polígono para uma fazenda grande de café indicando as áreas cobertas 
por vegetação natural. 
 

Vegetação natural em sistemas agroflorestais; 

Além das áreas reservadas para conservação, a vegetação natural também pode ocorrer 

em sistemas agroflorestais como cobertura de sombra. Note que a cobertura agroflorestal 
só pode contar para o requisito de vegetação natural se ela se assemelhar - em diversidade 
e composição de espécies - à vegetação que ocorreria na região na ausência de 
interferência humana. Isso significa que as árvores de sombra contam apenas se consistirem 

principalmente de espécies nativas e se a diversidade de espécies se assemelhar a um 
sistema natural (Tabela 1). Um sistema agroflorestal com apenas uma ou duas espécies de 
árvores de sombra não conta como uma vegetação natural; no entanto, esse sistema pode 

ser modificado para atingir o requisito de vegetação natural ao plantar mais espécies 
nativas e aumentar a diversidade de espécies.  

 

Cultivo tolerante à 

sombra   

 Regiões    Cobertura de 

Copa Mínima 

(%)   

Nº mínimo de 

espécies de árvores 

nativas por hectare  

Café 
África, Ásia, América 

Latina e Caribe 
40% 12 

Cacau 

África Ocidental, 

África Oriental, 

Sudeste Asiático, 

América Latina e 

Caribe 

40% 5 

Cravo, Baunilha África Oriental 40% 12 

Pimenta Sul da Ásia 20% 12 
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Tabela 1.  Níveis de cobertura de sombra de acordo com os parâmetros da Rainforest Alliance para 

cobertura de copa e diversidade de espécies.  

Devido a cobertura de sombra ser de difícil estimativa, recomendamos usar as seguintes 
categorias para analisar a cobertura de sombra: 

1. 0 a 10% de sombra: sombra espalhada, não suficiente para cumprir com o requisito 
de melhoria mandatória N2 6.2.3; precisa de melhorias para aumentar a cobertura 

de sombra.  

2. 10 a 25% de sombra: nível de sombra baixo a intermediário; cumpre com o requisito 
6.2.3; para conformidade com o requisito autosselecionável 6.2.5, é preciso 
aumentar a sombra (por exemplo, para café e cacau, o nível de sombra mínimo é 

40%). 

3. 25 a 35% de sombra: nível de sombra intermediário para alto; perto da 
conformidade com a melhoria autosselecionável 6.2.5. 

4. 25 a 45% de sombra: alto nível de sombra; conformidade com a melhoria 
autosselecionável 6.2.5.  

5. >45% de sombra: nível de sombra excessivo; sugestão para seletivamente reduzir ao 

colher árvores comerciais.  

Abaixo estão detalhadas as metodologias recomendadas que podem lhe ajudar a 
determinar quais categorias de sombra sua fazenda ou grupos de fazenda se enquadram.  

Para maiores informações sobre estimativa de cobertura de sombra em sistemas 

agroflorestais, veja os seguintes documentos (em espanhol):  

• FNC: Avaliação de Ferramentas para avaliar a porcentagem de sombra em sistemas 

agroflorestais com café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf)  

1. Mensuração da cobertura de sombra agroflorestal usando fotografias   

Usar fotografias para avaliar a cobertura de sombra é moderadamente precisa e requer 
alguma experiência para implementar. Esse método é recomendado para cultivos onde a 
cobertura de sombra pode ser facilmente observada (por exemplo, plantações de café ou 

cacau relativamente abertas). 

• Usando um aplicativo de celular como o HabitApp3, CanopyCapture4, ou 
Canopeo5, meça a cobertura de copa do seu sistema agroflorestal. Esses aplicativos 
funcionam ao tirar fotos de porções representativas da copa e automaticamente 

calculando a cobertura de copa. Eles precisam ser calibrados antes da mensuração 
da cobertura de copa, mas fornecem um método simples e preciso de mensuração 
desse indicador (Figura 5, a esquerda).  

• Se os aplicativos de celular não estiverem disponíveis, simplesmente tire fotos da 
cobertura de copa e compare-as com o estimador de referência da cobertura de 
sombra (Figura 5, direita). 

 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrufster.habitapp&hl=en  
4 https://nikp29.github.io/CanopyCapture/ 
5 http://canopeoapp.com/#/login 

https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrufster.habitapp&hl=en
https://nikp29.github.io/CanopyCapture/
http://canopeoapp.com/#/login
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Figura 5.  (Esquerda) Exemplo de uma foto tomada através do HabitApp mostrando 76% de cobertura 

de sombra; (direita) exemplo de rede de referência de cobertura de sombra com base nas fotografias 
e observação de campo. 

 

2. Mensuração da cobertura de sombra agroflorestal usando dados de espécies florestais e 

abundância.  

Usar as espécies de árvores e dados de abundância pode ser um método preciso de 
estimar a cobertura de sombra agroflorestal. Se dados confiáveis estiverem disponíveis, a 
cobertura de sombra pode ser estimada ao contar o número de espécies de árvores e 

registrar suas espécies e idade/tamanho (diâmetro na altura do peito).  

Existem três principais abordagens para medir a cobertura de sombra agroflorestal usando 
dados de densidade e abundância das espécies de árvores específicas. 

• Se os aplicativos de celular estiverem disponíveis (por exemplo, CanOvaLator em 
Gana), use-os para calcular o percentual de cobertura de sombra com base nos 
dados inseridos pelo usuário. 

• Na ausência de aplicativos de suporte, use tabelas de referência que mostrem a 
relação entre a densidade das árvores e a porcentagem de cobertura de sombra 

para as específicas espécies de árvores, se disponível.  

• Você também pode usar um cálculo simples com base no cultivo e na densidade 
de árvores de sombra para estimar a cobertura de sombra agroflorestal - Estime o 
número de árvores de sombra por hectare e divida pelo número de árvores de 

cultivo por hectare. Por exemplo, se sua fazenda tiver 800 árvores de cacau por 
hectare, então cerca de 120 árvores representariam 15% de cobertura de 
vegetação natural (800 x 0,15).   

 

3. Mensuração da cobertura de sombra agroflorestal redes de pontos.  

Usando imagens de satélite e uma rede de pontos, estime a cobertura de sombra dentro 
das quadras de agrofloresta. Veja o exemplo abaixo na seção sobre vegetação natural em 
áreas reservadas para conservação. Rede de Pontos. 

 

4. Mensuração da cobertura de sombra agroflorestal usando área basal da árvore 

A área basal é uma medida transversal do tronco da árvore. Usar a área basal pode ser um 
método simples e confiável de estimar a cobertura de sombra, se tabelas de referência 
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confiáveis estiverem disponíveis. A área basal é estimada com a ajuda de um medidor de 

ângulo (Figura 6). Para calcular a área basal total, adicione todas as árvores de sombra em 
cada categoria de tamanho.  

Figura 6.  (Esquerda) Exemplo de um medidor de ângulo (direita) uma tabela de referência mostrando 

a relação entre a área basal e a cobertura de copa na Costa do Marfim (Fonte: 
https://www.nitidae.org/en</5199><5205>).  Aqui, a tabela de referência foi desenvolvida com ajuda 
do aplicativo canovalator. 

5. Mensuração da cobertura de sombra agroflorestal usando um densímetro ou 

espectrômetro.  

Se disponível, densímetros ou espectrômetros são ferramentas que podem ajudar os usuários 
a obter avaliações precisas da cobertura de sombra, especialmente em contextos em que 
a copa está aberta e facilmente visível (por exemplo, sistemas agroflorestais de café). 

Densímetros e espectrômetros são pequenos instrumentos que utilizam um espelho convexo 
com uma matriz de 24 quadrados. A cobertura de copa é calculada ao registrar o número 
de quadrados nos espelhos preenchidos com vegetação.  

 

Para maiores informações sobre estimativa de cobertura de sombra em sistemas 
agroflorestais, veja os seguintes documentos (em espanhol):  

• FNC: Avaliação de Ferramentas para avaliar a porcentagem de sombra em sistemas 

agroflorestais com café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf)  

Período da coleta de dados de vegetação natural   

A cobertura de vegetação natural é mensurada anualmente durante as inspeções internas. 

Contudo, a cobertura de sombra varia ao longo do ano. Portanto, os requisitos da Norma 
Rainforest Alliance são baseados em estimativas de cobertura de sombra coletadas 
durante o período do ano quando a folhagem das árvores está mais densa (por exemplo, 
durante a temporada de chuvas) e nunca imediatamente após a poda ter ocorrido.  

Pois a cobertura de sombra varia especialmente ao longo da fazenda, a coleta de dados 
deverá ser repetida em diferentes locais ao longo da fazenda. O número de amostra 
também depende da metodologia utilizada: Se a estimativa for baseada no número de 

árvores ou informações da distribuição de árvores de sombra específica, a amostragem 
deve cobrir toda a fazenda. 

 

Aumentando e restaurando a cobertura de vegetação natural  
 

Para proteger a vegetação natural na fazenda, os requisitos da Norma 6.2.3 e 6.3.3 
demandam que os gerentes da fazenda e grupo elaborem um plano com um prazo fixo 
para a implementação de melhorias nos seguintes casos:  

https://www.nitidae.org/en
https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf
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• A fazenda ou grupo de fazendas não cumpre com os níveis de vegetação natural 
requeridos ao longo da fazenda (10% ou 15% para cultivos tolerantes à sombra).  

• Áreas ripárias (áreas adjacentes a ecossistemas aquáticos) não são mantidas de 
acordo com os parâmetros da Rainforest Alliance para largura de área de 
segurança. 

Nesses casos, os gerentes da fazenda e do grupo devem incluir uma programação bem 

definida para essas melhorias no plano de gestão da fazenda. Para os níveis de vegetação 
natural, o plano de melhoria deve ser estabelecido no ano 0 e completado no ano 6 
(requisito 6.2.4, Melhoria Mandatória N2), e para áreas ripárias, as melhorias devem estar 

completas no ano 3 (requisito 6.3.3, Melhoria Mandatória N1).  

 

Identificando oportunidades de restauração e agrofloresta 

Antes de elaborar o plano para aumentar a cobertura de vegetação natural, identifique 
potenciais oportunidades de restauração e agrofloresta com base no contexto e paisagem 
local: 

• Obtenha mapas para o escopo de certificação e sua paisagem. 

• Envolva partes interessadas de paisagens incluindo o produtor, serviço florestal 
local ou agência ambiental, membros da comunidade local e povos indígenas 
etc. 

• Considere os custos e benefícios de cada tipo de restauração - avalie o valor da 
área da terra, os benefícios de restauração (por exemplo, serviços 

ecossistêmicos), os métodos propostos, e o tipo de restauração que é necessária 
(por exemplo, restauração de ecossistemas naturais versus o desenvolvimento de 
um sistema agroflorestal). 

• Considere quais manutenções serão necessárias para apoiar a vegetação 
natural, tais como irrigação, proteção de árvores jovens contra incêndios 
florestais e criação de gado etc. 

• Considere os benefícios para a biodiversidade. Por exemplo, restaurar corredores 
de vegetação natural que conectem dois ecossistemas naturais ajudarão a vida 

silvestre a mover-se entre os fragmentos de habitat. 

• Contate institutos de pesquisa local, agências governamentais e outros serviços 
de apoio para maiores informações sobre práticas de restauração que possam 
ser mais adequadas para sua região. 

Restauração de áreas marginais de cultivo de produtos.  

A vegetação natural pode ser estabelecida em terras em pousio e áreas marginais 
produtivas para ajudar os Detentores de Certificado a cumprir com os requisitos 

Se sua fazenda ou grupo não cumprir os critérios mínimos de vegetação natural 

ou largura de áreas ripárias, seu plano de gestão deve incluir uma programação 

para implementação das seguintes melhorias; 

 Restauração e melhoria das áreas ripárias (adjacentes aos ecossistemas 

aquáticos) com vegetação natural. 

 Restauração de áreas marginais de cultivo de produtos com ecossistemas 

naturais. 

 Incorporação de vegetação natural que não seja de produção como 

plantio de borda e barreiras ao redor de moradias e infraestrutura, cercas 

vivas e árvores de sombra agroflorestais. 

 Conectar áreas de ecossistemas naturais com corredores de vegetação 



 

SA-G-SD-14-V1PT 
34 

relacionados à cobertura de vegetação natural. As seguintes práticas podem ser usadas 

para restaurar essas áreas: 

• Revegetação com espécies de plantas nativa. 

• Eliminação de espécies invasoras e outras espécies não-nativas. 

• Manejo da terra para facilitar a sucessão ecológica natural nos ecossistemas que 

sofreram destruições ou degradações anteriores.  

Uma vez que a vegetação natural for estabelecida nessas áreas, ela deve ser manejada de 

acordo com o requisito 6.2.1 e com os resultados da Ferramenta de Análise de Risco.  
 

Aumentando a cobertura de sombra agroflorestal; 

Os planos para aumentar a cobertura de sombra devem levar em consideração: 

• Oportunidades para incorporar novas árvores de sombra - novas árvores devem ser 
introduzidas durante os períodos de rejuvenescimento, replantio ou quando novas 

áreas forem plantadas. 

• Desenho da agrofloresta - O desenho deve estar alinhado com as condições locais; 
por exemplo, em climas úmidos, sistemas agroflorestais mais densos podem facilitar o 
crescimento de doenças fúngicas. Nesses contextos, as árvores de sombra podem 

ser plantadas em conjuntos ao redor da quadra para que o ar seja capaz de 
circular através da produção; se colheita ou poda mecanizada for utilizada, as 
árvores de sombra devem ser plantas em linhas para facilitar o movimento do 

maquinário.  

• Espécies de árvores - diferentes espécies têm diferentes funções; com frequência, as 
árvores são distinguidas se fornecem serviços, frutos ou madeira de corte: as árvores 
fornecem ao ecossistema serviços tais como fixação de nitrogênio, retenção de 
água ou geração de matéria orgânica; as árvores frutíferas fornecem frutas ou 

nozes; e árvores de corte são usadas para a colheita de madeira. As árvores 
frutíferas competem com os cultivos por nutrientes e água, então as espécies de 
serviço e de corte podem ser preferíveis em alguns contextos.  

• Benefícios para produtores - as árvores de sombra podem gerar diferentes benefícios 
para os produtores como ciclagem de nutrientes, forragem para animais e 
produção adicional e oportunidades de subsistência, incluindo frutas, nozes e 
madeira. 

• Manejo da árvore de sombra - os sistemas agroflorestais precisam de manejo em 
qualquer estágio; por exemplo, as árvores mais jovens podem precisar de proteção 
e de irrigação, e árvores adultas devem ser podadas para que elas não cresçam 
sobre os cultivos - esse tipo de manejo está em conformidade com a Norma 

Rainforest Alliance mesmo se temporariamente reduzir a cobertura de copa. 

 

Elaborando metas e ações para o seu plano de gestão 

Veja também Orientação B: Modelo de Plano de Gestão  

O exemplo abaixo ilustra os tipos de metas que os gerentes de fazendas e grupos podem 
estabelecer para aumentar a vegetação natural em sua fazenda ou grupos de fazendas: 

Atividade Prazos Recursos Pessoal responsável 

Plantar 300 mudas de árvores de sombra nativas 

em uma quadra de café. 
  Assistente técnico 

Restaurar as áreas ripárias entre dois 

ecossistemas naturais através do apoio ao 

crescimento natural das árvores através da 

poda etc. 

2 
Anos. 
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Remover as árvores de cultivo das áreas 

marginais, destinando-as para restauração do 

ecossistema natural. 

   

 

3.2 ÁREAS RIPÁRIAS 

As áreas ripárias são largas faixas de vegetação natural entre a margem de um corpo 
d’água e as áreas usadas para produção ou processamento. Essas áreas naturais devem 

poder crescer sem perturbações para que possam servir como uma área de segurança 
entre as áreas atividades da fazenda e o corpo ou fonte d’água. As áreas ripárias também 
contam para os requisitos de vegetação natural da norma (veja acima). 

As áreas ripárias têm importantes funções biológicas, químicas, físicas e ecológicas. Por 
exemplo, áreas ripárias, filtram os poluentes incluindo pesticidas, nitrogênio, fósforo e outros 
químicos usados na produção agrícola. As áreas ripárias também capturam sedimentos da 
erosão e de enxurradas de campos alterados, reduzindo a sedimentação de córregos e 

rios. Como resultado, áreas ripárias são especificamente importantes próxima de áreas 
agrícolas.  

Além de sua função de capturar poluentes e sedimentos, as áreas ripárias também 
fornecem habitats e fontes de alimentos importantes para invertebrados, peixes e outras 

formas de vida silvestre, e modera a temperatura da água através da sombra. Finalmente, 
as áreas ripárias controlam a erosão ao longo das margens dos córregos, rios e lagos ao 
estabilizar o solo. Elas podem servir como corredores biótopos naturais conectando habitats 

e facilitando o movimento de animais.  

 

Se a fazenda estiver localizada a menos de 50 m de uma fonte de água potável, os 
Detentores de Certificado devem assegurar que as garantias adicionais estão 

implementadas para proteger a qualidade da água potável (requisito 6.3.2). 

 

➢ Requisitos Básicos  

Requisito 6.3.2. Os produtores mantêm as seguintes garantias adicionais para a 
proteção da água potável no caso em que a fazenda esteja localizada a 

menos de 50m de uma fonte de água potável. 

Ao redor da fonte: 

• Manter ou estabelecer uma área ripária > 10m; 

• Manter uma área de não-aplicação de pesticidas > 20m; 

• Manter uma área adicional > 40 m, na qual pesticidas são aplicados 

apenas através de aplicações mecânicas ou manuais por precisão. 

 

➢ Melhoria Mandatória  

Requisito 6.3.3. Os ecossistemas aquáticos estão cercados por áreas ripárias 
com os seguintes parâmetros de largura para áreas ripárias: 

• 5 metros horizontais de largura ao longo de ambos os lados dos cursos 

d’água entre 1 e 5 m de largura; Para fazendas < 2 ha, a largura da área 

ripária pode ser reduzida em 2 metros em ambos os lados; 

• 8 metros horizontais de largura ao longo de ambos os lados dos cursos 

d’água entre 5 e 10 m de largura, e ao redor de nascentes, áreas 

inundadas e outros corpos d’água; 

➢ Requisitos Básicos  

Requisito 6.3.1. As fazendas mantêm as áreas ripárias existentes adjacentes aos 
ecossistemas aquáticos. 
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A largura das áreas ripárias deve ser apropriada ao tamanho da via fluvial ou corpo d’água 

conforme indicado ao Requisito 6.3.3. Em geral as áreas de segurança ripárias resultam em 
maiores benefícios biológicos e ecológicos.  

As orientações abaixo devem ser consideradas larguras mínimas (Figura 7). 

 
 

Figura 7. Larguras mínimas para áreas ripárias relacionadas ao tamanho da via fluvial relevante. 

 

Figura 7. Ilustração das larguras das áreas ripárias necessárias para vias fluviais pequenas (<5 m), 

médias (5-10 m) e grandes (>10 m). As larguras de segurança ilustradas aqui devem ser 
consideradas requisitos mínimos.  

Se sua fazenda ou grupo não cumprir os critérios mínimos de largura de áreas 

ripárias, seu plano de gestão deve incluir uma programação para 

implementação das seguintes melhorias: 

 Restauração e melhoria de ecossistemas e vegetação naturais nas áreas 
ripárias.  

 Plantio de áreas próximas de ecossistemas aquáticos com vegetação natural 
para aumentar a largura da área de segurança com vegetação entre as 
áreas de produção/processamento e ecossistemas aquáticos.   

 



 

 
 

 

MODELO: FICHA DE ATRIBUTOS DE CONSERVAÇÃO  

 
Tipo de área de conservação prioritária: 

 

 

Nome e localização: 

 
 

Principais atributos de conservação: 

 
1_______________________________________________________________________________ 

 
 
2_______________________________________________________________________________ 

 
 
3_______________________________________________________________________________ 

 
 

Fontes de informação de atributos de conservação (links de sites, agências, organizações, 

especialistas, literatura):  

 

1_______________________________________________________________________________ 
 

 
2_______________________________________________________________________________ 
 

 
3_______________________________________________________________________________ 
 

 
  

Potenciais ameaças da fazenda/agricultura a esses atributos de conservação: 

 

1_______________________________________________________________________________ 
 

 
2_______________________________________________________________________________ 
 

 
3_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

Medidas a serem tomadas pelo produtor para evitar, minimizar ou mitigar as ameaças para cada 

atributo de conservação. 

 

1______________________________________________________________________________ 
 
 

 
2_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

3______________________________________________________________________________ 
 
 

 


