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PROPÓSITO 

Este documento é uma orientação passo a passo sobre como elaborar mapas conforme 
indicado nos requisitos de Produção Agrícola 1.2.10 e 1.2.11 da Norma de Agricultura 
Sustentável 2020.  Este documento de orientação permitirá que os produtores, gerentes de 

fazenda e gerentes de grupo elaborem um mapa para sua fazenda ou grupo de fazendas. 
Este documento mostrará como criar esse mapa e permitir que o leitor faça o mesmo. A 
ordem dos passos nessa orientação é uma recomendação. 

 

ESCOPO  
A orientação se relaciona com todas as commodities que serão certificadas de acordo 

com a Norma de Agricultura Sustentável 2020, requisitos de Produção Agrícola. 

 

PÚBLICO 
Esse documento de orientação foi desenvolvido para produtores, gerentes de fazenda e 

gerentes de grupo. 
 

A IMPORTÂNCIA DE UM MAPA DA FAZENDA 

Um mapa da fazenda é um componente essencial para a gerência de uma fazenda 
individual ou grupo de fazendas. O mapa serve para identificar, visualizar e avaliar todos os 
diferentes componentes agrícolas tais como áreas de produção, infraestruturas e 

ecossistemas naturais. Com base nisso, produtores, gerentes de fazenda e gerentes de 
grupo podem tomar decisões em diferentes níveis. Por exemplo, os produtores podem 
identificar oportunidades tais como novas áreas para propósitos de conservação (áreas 
ripárias, áreas reservadas, corredores biológicos); mas também desafios e riscos e tomar 

decisões para mitigá-los. Por exemplo, se a fazenda ou as fazendas dos membros do grupo 
estão perto de áreas de Alto Valor de Conservação (por exemplo áreas protegidas, áreas 
chave para biodiversidade, locais de relevância cultural). O mapeamento das áreas de 

produção também permite uma melhor estimativa de colheita, que é requisitado pelo 
Programa de Certificação Rainforest Alliance, e também permite que a fazenda gerencie 
melhor suas vendas.  
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REQUISITO 1.2.10 

 

 
 

DETALHES 

Para fazendas grandes e certificadas individualmente. 
O mapa demandado no requisito 1.2.10 pode ser desenvolvido usando um mapa de base 

da região de um satélite de uso aberto (Google Earth) Google My Maps (Veja a Orientação 
D: Requisitos de Dados de Geolocalização e Mapas de Risco para detalhes adicionais sobre 
como usar o Google My Maps). Para fazendas grandes e certificadas individualmente, os 

mapas da fazenda devem estar baseados no polígono da fazenda, conforme o requisito 
1.2.13. Note que se as unidades de Produção estiverem localizadas em longas distantes, um 
mapa individual por unidade de produção deve ser fornecido.  

 

Para Gerência do Grupo 
A gerência do grupo deve desenvolver o mapa com base no envelope considerando os 
dados de geolocalização dos membros do grupo, conforme requisito no requisito 1.2.12. De 
forma progressiva, a gerência do grupo deve atualizar os mapas com os polígonos, 
conforme os requisitos 1.2.14 (N1) e 1.2.15 (N2). A gerência do grupo e a gerência da 

fazenda também podem usar o Google Earth ou o Google My Maps (Veja a Orientação D: 
Requisitos de Dados de Geolocalização e Mapas de Risco para detalhes adicionais sobre 
como usar o Google My Maps) para elaborar o mapa. 
 

Considerações 
O mapa deve incluir uma legenda curta do que pode ser visto no mapa e uma seta 
indicando o norte magnético verdadeiro. Esse mapa não pode ser elaborado usando um 
croqui. O mapa deve estar em formato digital.  
 

Requisitos Básicos   

Aplicável a: Fazendas grandes parte de um grupo, Gerência do grupo, 

Detentores de Certificado individuais.  

1.2.10.  Um mapa atualizado da fazenda (fazendas grandes) ou da área de produção 
(grupos de fazendas pequenas) está disponível, incluindo: 

• Fazendas/ unidades agrícolas / áreas de produção; 

• Instalações de processamento; 

• Áreas de habitação humana; 

• Escolas; 

• Centros médicos / locais de primeiros socorros, 

• Ecossistemas naturais, incluindo corpos d’água e florestas, e outras vegetações 
naturais existentes, 

• Áreas ripárias; 

• Cobertura de sombra agroflorestal; 

• Áreas protegidas. 
 

O mapa também inclui áreas de risco identificadas na Análise de Risco (veja 1.3.1). A 
data da última atualização é indicada no mapa.  
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REQUISITO 1.2.11 

 
 

DETALHES 

Fazendas pequenas  
Fazendas pequenas que são parte de uma certificação em grupo devem apresentar um 
croqui de sua fazenda. O croqui pode ser desenvolvido por desenho manual. Com o apoio 
da gerência do grupo, uma fazenda pequena poderia eventualmente também apresentar 
um desenho com base em uma imagem de satélite (conforme mostrado abaixo).   

 

Considerações 
O croqui deve incluir uma legenda curta do que pode ser visto no desenho e uma seta 
indicando o norte magnético verdadeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Requisitos Básicos  

Aplicável a: Fazendas pequenas parte de certificação em grupo. 

1.2.11.  Um croqui da fazenda está disponível, incluindo: 
- A área de produção do cultivo certificado 
- Florestas 
- Corpos d’água, e 

- Edificações 
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COMO ELABORAR UM MAPA PARA UMA FAZENDA INDIVIDUAL 

CONSIDERANDO AS DIFERENTES UNIDADES DE PRODUÇÃO (1.2.10). 

Passo 1: Definir os limites da fazenda 
Primeiramente, os limites da fazenda são mapeados, conforme mostrado na Figura 1. Uma 
imagem de satélite do Google Earth é usada como um mapa de base para projetar a área 
da fazenda. Isso pode ser feito de forma manual, usando os aplicativos do Google Earth. 

Também é possível baixar o polígono da fazenda. Ao centro, na parte de cima, o título do 
mapa é mostrado. No canto superior direito do mapa, uma seta indica o norte magnético. 
No canto inferior direito do mapa, uma escala usando quilômetros indica a escala do mapa 

corretamente. Na legenda, à direita, o ID da fazenda é indicado.  
  

 
Figura 1.  Limites da fazenda 
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Passo 2: Definir as áreas de produção 
O segundo passo é identificar as áreas de produção (por exemplo cacau, café, banana, 

sistemas agroflorestais, outros cultivos) conforme mostrado na  

Figura 2. A legenda deve ser atualizada para incluir todos os tipos de áreas de produção. 
Cada área de produção deve ser desenhada dentro dos limites da fazenda. Na Figura 2, 
cada tipo de área de produção é mostrado com uma cor diferente facilitando a 

identificação das diferentes áreas de produção (por exemplo, cacau em agrofloresta em 
amarelo escuro).  
 

 
Figura 2.  Áreas de produção (Cacau em agrofloresta e outros cultivos)  
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Passo 3: Indicar assentamentos humanos, centros médicos, escolas e 

instalações de processamento. 
O terceiro passo é mapear as infraestruturas tais como assentamentos humanos, moradia, 
centros médicos, áreas de processamento, etc. Isso é mostrado na Figura 3. Cada tipo de 
infraestrutura deve receber um número que possa ser lido na legenda. Nesse exemplo, na 

área vermelha com o número “1” (um) é representada a área de moradia, e na área 
menor com o número “4” (quatro) a área escolar é representada. 
 

 
Figura 3.  Instalações localizadas no sudeste dos limites da fazenda. 
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Passo 4: Mapeando ecossistemas naturais dentro e fora dos limites da 

fazenda 
O próximo passo é mapear todos os ecossistemas naturais dentro e fora dos limites da 
fazenda, tais como florestas naturais, áreas ripárias, ecossistemas aquáticos, entre outros. 
Nesse exemplo (Figura 4) floresta primária, rio e fragmento de floresta e uma área ripária 

estão mapeados. A legenda, novamente, deve ser atualizada com as cores corretas para 
dar a informação que é mostrada no mapa. Veja o Glossário da Norma de Agricultura 
Sustentável Rainforest Alliance 2020 para ter clareza quanto as definições acima. 
 

 
Figura4: Mapa incluindo os Ecossistemas Naturais como 1) Floresta; 2) Corpos d’água, 3) áreas ripárias. 

 
 

  

[Data] última 
atualização 
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Passo 5: Mapear o resultado da análise de risco (áreas AVC) 
O próximo passo é mapear o resultado da análise de risco com relação às áreas de AVC. 

Nesse exemplo, a fazenda está localizada dentro de uma Área Chave para Biodiversidade 
(ACB) e próximo de um local que é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (Local 
UNESCO). Esses dois resultados são adicionados e mostrados na  

Figura 5.   

O mapa deve ser atualizado para representar a realidade da situação no campo e deve 
indicar a data que ele foi atualizado por último.   

 

 
Figura 5.  Resultados da análise de risco (áreas chave para biodiversidade e Locais que são Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNESCO) são adicionados ao mapa. 

 
  

[Data] última 

atualização 

[Data] última atualização 
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COMO ELABORAR UM MAPA PARA UM GRUPO DE FAZENDAS DENTRO DE 

UM ENVELOPE (CERTIFICAÇÃO EM GRUPO) (1.2.10) 

 

Passo 1: Definir os limites do envelope do grupo 
O primeiro passo é definir o envelope do grupo, isto é, a área gerenciada pela Gerência do 
Grupo, também definida como escopo geográfico. Assim como na  Figura 6,  os gerentes 

dos grupos devem mapear os locais das fazendas dos membros do grupo. Esse mapa inclui 
o título mostrando o ID do membro acima do mapa, a seta para o norte, a barra de escala 
embaixo e uma legenda. Imagens de satélite são usadas como um mapa de base. 

 

 
Figura 6. Envelope da área de produção, indicando os atuais membros do grupo. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PASSO 2: Determinar o local dos ecossistemas naturais dentro do envelope 

do grupo. 
 

[Data] última 

atualização 
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O gerente do grupo deve identificar o local dos ecossistemas naturais dentro do envelope 

do grupo. Na Figura 7, uma área protegida e um rio foram identificados. Os gerentes do 
grupo também devem mapear os resultados da análise de risco para Altos Valores de 
Conservação, se a fazenda está localizada próxima a Áreas Chave para Biodiversidade, 
uma Paisagem de Floresta Intacta, um Patrimônio Mundial pela UNESCO, ou um Local 

Ramsar . 
 

 
Figura 7. Envelope de produção incluindo os ecossistemas naturais. 

  

[Data] última 
atualização 

http://www.keybiodiversityareas.org/home
http://intactforests.org/
http://whc.unesco.org/
https://www.ramsar.org/es/node/5696
https://www.ramsar.org/es/node/5696
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Passo 3: Incluir infraestrutura, edifícios, centros de saúde e educação. 
O próximo passo é incluir as infraestruturas como estradas, assentamentos humanos, 

instalações de processamento, escolas e centros médicos, entre outros, conforme mostrado 
na Figura 8.  O mapa deve ser atualizado para representar a realidade da situação no 
campo e deve indicar a data que ele foi atualizado por último. 

 

 
Figura 8. Mapa final incluindo infraestrutura, corpos d’água, áreas protegidas e florestas. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

[Data] última 
atualização 

[Data] última 
atualização 
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COMO ELABORAR UM MAPA/CROQUI PARA UM GRUPO DE PEQUENAS 

FAZENDAS PARTE DE UMA CERTIFICAÇÃO EM GRUPO (1.2.11) 

O primeiro passo é definir os limites da fazenda. O segundo passo é identificar as áreas de 
produção. No exemplo abaixo, elas estão identificadas como cultivos certificados e cultivos 

não-certificados. O produtor também deve indicar o local dos ecossistemas naturais tais 
como florestas, vegetação natural ou ecossistemas aquáticos. Finalmente, o produtor deve 
indicar o local das infraestruturas, tais como moradia. O mapa deve ser atualizado para 
representar a realidade da situação no campo e deve indicar a data que ele foi atualizado 

por último. 
 

 
Figura 9.  Exemplo de um mapa/croqui de uma pequena fazenda individual. 

 

[Data] última 

atualização 

[Data] última 
atualização 


