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A Rainforest Alliance está criando um mundo mais sustentável utilizando forças sociais e de 

mercado para proteger a natureza e melhorar a vida de produtores e comunidades florestais. 
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Mais Informações 

Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org, contate  iinfo@ra.org  ou 

contate o escritório da Rainforest Alliance em Amsterdã, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdã, Países Baixos. 

Declaração sobre Traduções 

Para qualquer dúvida relacionada a efetividade da informação contida na tradução, por favor referir à versão 

oficial em inglês para esclarecimentos. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas nas traduções não são 

vinculantes e não tem efeitos para propósitos de auditoria ou certificação. 

Qualquer uso deste conteúdo, incluindo a reprodução, modificação, distribuição ou republicação, sem o 

consentimento prévio e por escrito da Rainforest Alliance é estritamente proibido. 
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VISÃO GERAL DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS 

O documento substituído foi reduzido para facilitar o entendimento.  

O conteúdo vinculante não foi alterado. 
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S17 COLETA DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

Com referência aos requisitos 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14 e 1.1.15, os Detentores de Certificado (DCs) 

devem fornecer dados de geolocalização para a Plataforma de Certificação Rainforest Alliance 

(RACP). 

O presente anexo contém as passos obrigatórias para dar cumprimento a estes requisitos.  

Posteriores orientações sobre como implementar os passos mandatórios podem ser encontrados 

na Orientação D: Dados de geolocalização e Mapas de Risco  

2. REQUISITOS DE COLETA DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO 

Os DCs  são responsáveis por fornecer os dados de geolocalização na forma de pontos de 

localização e polígonos. No caso de unidades de produção, terra não-agrícola deve também 

ser incluída, como edifícios e instalações, reservas de conservação (como áreas ripárias), corpos 

d’água e quaisquer outras características relacionadas às operações certificadas.  

Abaixo está um resumo dos métodos que os DCs podem utilizar para coletar pontos de 

localização e polígonos. Instruções passo a passo adicionais estão disponíveis no Guia de 

Orientação D: Dados de geolocalização e Mapas de Risco:  Os dados de geolocalização devem 

cumprir todos os requisitos de formato mencionados no Capítulo 2.1 e 2.2  deste documento, 

antes de serem enviados na RACP. 

O diagrama abaixo mostra 3 casos de fazendas com uma ou várias unidades de produção e 

explica onde os dados de geolocalização devem ser coletados. Note que as unidades de 

produção não necessariamente precisam estar uma ao lado da outra. Elas também podem 

estar distantes umas das outras. 

Nota: Os três casos abaixo se aplicam para fazendas pequenas em certificação de grupo.   

Para certificação individual e/ou fazendas grandes partes de um grupo, o requisito 1.2.13 se 

aplica. 

Caso 1 

 

Caso 1: Fazenda com uma unidade de produção.  

Para cumprir com o Requisito 1.2.12, o DC deve coletar os pontos de geolocalização do 

centro daquela unidade de produção. 

Se um polígono for coletado para esta unidade de produção, o polígono deve representar 

as fronteiras da unidade de produção.  (Veja a seção 2.2 sobre como coletar informações 

de polígonos).  
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Caso 2 

 

Caso 2: Fazenda com 5 unidades de produção: a maior unidade de produção está 

produzindo um cultivo certificado. 

Para cumprir com o Requisito 1.2.12, o DC deve coletar os dados de geolocalização no 

centro da maior unidade de produção que tenha cultivo certificado (unidade de produção 

4). 

Se um polígono for coletado, ele deve representar as fronteiras da maior unidade de 

produção que tenha cultivo certificado (unidade de produção 4).   

Para cumprir com o requisito de melhoria 1.2.14 N1: Para todas as unidades de produção, 

dados de geolocalização devem ser fornecidos, e devem ser coletados no centro de todas 

as unidades de produção remanescentes, incluindo aquelas que não produzem cultivos 

certificados. 

Para cumprir com os requisitos de melhoria 1.2.15 N2: Um polígono deve ser fornecido para 

todas as unidades de produção. 

Caso 3 

 

Caso 3: Fazenda com 3 unidades de produção: a maior unidade de produção não está 

produzindo um cultivo certificado. 

Para cumprir com o requisito 1.2.12, o DC deve coletar o ponto de geolocalização no centro 

da unidade de produção número 2, que é a maior unidade de produção cultivando um 

produto certificado na fazenda. 

Se um polígono for coletado, ele deve representar as fronteiras da maior unidade de 

produção que tenha cultivo certificado (unidade de produção 2).   

Para cumprir com o requisito de melhoria 1.2.14 N1: Para todas as unidades de produção, 

pontos de geolocalização devem ser fornecidos, e devem ser coletados no centro de todas 

as unidades de produção remanescentes, incluindo aquelas que não produzem cultivos 

certificados.  

Para cumprir com os requisitos de melhoria 1.2.15 N2: Um polígono deve ser fornecido para 

todas as unidades de produção. 

Figura 1. Requisito de coleta de dados de geolocalização dentro das fazendas. 
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2.1 Pontos de localização 

Pontos de localização podem ser coletados da seguinte forma:  

1. As coordenadas devem ser tomadas o mais perto possível do centro da fazenda/unidade 

de produção, considerando as condições internas da fazenda (por exemplo: morros 

altos, rios, terrenos irregulares e acidentados). 

2. O local do ponto deve ser marcado pela pessoa tomando as coordenadas (por exemplo, 

graveto no chão, marcando em uma árvore próxima etc.). Isso é para garantir que o 

mesmo local seja utilizado pelo inspetor interno ou auditores para verificação dos dados.  

3. As coordenadas de latitude e longitude devem ser corretamente informadas: 

a. Como formato numérico, contendo apenas valores/caracteres numéricos, e, 

portanto, sem caracteres como o símbolo de graus(°). 

b. Como coordenadas de graus decimais, não como DMS ou qualquer outra. 

c. Com ao menos 4 decimais (isto é, Latitude 9.7611; Longitude –84.1872). 

d. Com o correto sinal de ‘+’ ou ‘-’. Os pontos nos hemisférios sul e ocidental tem 

latitudes negativas (-); pontos nos hemisférios norte e oriental tem longitudes 

positivas (+). No entanto, não é necessário incluir um sinal de “+”, por exemplo: 

latitude leste: 9.7611; longitude sul -84.1872. 

4. A transposição de registros de valores de latitude e longitude deve ser evitada. 

5. As coordenadas devem ser fornecidas na RACP ou em qualquer outra ferramenta 

indicada pela Rainforest Alliance, utilizando o modelo requerido pela Rainforest 

Alliance. 

 

2.2 Polígonos 

Para os requisitos básicos 1.2.12 até 1.2.15, polígonos devem ser fornecidos, veja também aFigura 

1 1 acima.  

Se o grupo inclui fazendas grandes e pequenas, o DC deve fornecer a porcentagem de 

polígonos requerida para as fazendas pequenas e polígonos de todas as fazendas grandes, 

conforme indicado em 1.2.13. Os polígonos de fazendas grandes não podem fazer parte da 

porcentagem de polígonos mencionados em 1.2.12, 1.2.14 e 1.2.15.  

Cada polígono de unidade de produção enviado na RACP deve ter ao menos um ID único da 

unidade de produção. 

Os DCs podem coletar polígonos usando qualquer das duas metodologias expostas abaixo. Para 

instruções detalhadas sobre como fazer isso, veja a Orientação D: Dados de Geolocalização e 

Mapas de Risco. 

Polígonos com base em pontos de localização de referência 

Todos os pontos de referência para os dados de polígonos precisam ser coletados em campo. 

Os dados de polígonos criados a partir de um mapa (em papel ou digital) não é suficientemente 

preciso. Após coletar o ponto de referência para o polígono em campo, criar o polígono a partir 

desses pontos de referência pode ser feito em um computador. 
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Polígonos coletados no campo  

Polígonos coletados dos limites da fazenda no campo devem ser revisados em um mapa com 

um software GIS (por exemplo, QGIS), Google My Maps ou Google Earth Pro para identificar e 

corrigir quaisquer inconsistências.  

Documentos de orientação com mais informações sobre como utilizar essas ferramentas estão 

disponíveis no site do Programa de Certificação 2020 da Rainforest Alliance. 

Os requisitos com relação aos polígonos de unidades de produção:  

- Os polígonos das unidades de produção não devem se sobrepor. 

- Os polígonos das unidades de produção próximas umas às outras podem compartilhar 

uma fronteira em comum.  

- Os limites são conhecidos por seguir características que são facilmente visíveis nas 

imagens (como estradas e rios) e podem ser utilizadas para afinar o mapeamento dos 

polígonos.  

Antes de enviar os polígonos para a RACP o ID da Unidade de Produção correto deve ser incluído 

com o polígono. 

3. REPORTANDO OS DADOS 

Tabela 1Abaixo indica os tipos de arquivos e formatos aceitos que devem ser utilizados ao 

reportar os dados de geolocalização na RACP, conforme os requisitos da norma.  

Requisito da 

Norma 
A ser enviado Tipo de arquivo aceito 

1.2.12 

(100% dos 

dados de 

geolocalização 

em nível de 

fazenda). 

Um arquivo com os pontos de 

localização* para 90% das fazendas. 

*Ponto coletado na maior unidade de 

produção com cultivo certificado, no caso 

de múltiplas unidades de produção. 

Aba 3. Unidade de Produção” do  

Anexo S13: Modelo de Registro de 

Membros do Grupo (RMG) 

(utilizando as colunas de latitude e 

longitude). 

Um arquivo com os polígonos* para 

10% das fazendas. 

*Polígono coletado na maior unidade de 

produção com cultivo certificado, no caso 

de múltiplas unidades de produção. 

KML ou GeoJSON. 

1.2.13 

Um arquivo com os polígonos da 

fazenda, incluindo todas as unidades 

de produção. 

KML ou GeoJSON. 

1.2.14 (N1) 

(100% dos 

dados de 

geolocalização 

em nível de 

unidade de 

produção). 

Um arquivo com os pontos de 

localização para 70% das unidades de 

produção. 

Aba 3. Unidade de Produção” do 

Anexo S13: Modelo de Registro de 

Membros do Grupo (RMG) 

(utilizando as colunas de latitude e 

longitude). 

Um arquivo com os polígonos para 30% 

das unidades de produção. 
KML ou GeoJSON. 

1.2.15 (N2) 
Um arquivo com os polígonos para 

100% das unidades de produção. 
KML ou GeoJSON. 

Tabela 1. Formatos e modelos aceitos para dados de geolocalização.  
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Nota importante: 

I. Quando fazendas grandes são parte de um grupo, o requisito 1.2.13 é aplicável a essas 

fazendas grandes e o arquivo fornecido KML/GeoJSON deve conter os polígonos de 

todas as fazendas grandes que fazem parte do grupo.  

II. Os grupos com uma mistura de fazendas pequenas e fazendas grandes devem 

fornecer os arquivos mencionados nos requisitos da norma 1.2.12 / 1.2.14 / 1.2.15 e 

1.2.13. Isso significa que o DC precisa fornecer 3 arquivos:  

a. o RMG com os pontos das fazendas/unidades de produção. 

b. KLM ou GeoJSON com os polígonos das fazendas/unidades de produção dos 

pequenos produtores. 

c. KLM ou GeoJSON com os polígonos para as grandes fazendas que são partes do 

grupo. 

III. Ao se preparar para a primeira auditoria, o DC deve enviar os arquivos mencionados na 

Tabela 1  acima para a Plataforma de Certificação Rainforest Alliance (RACP). 

IV. Um Detentor de Certificado somente pode fornecer arquivos adicionais de polígonos 

após terem fornecidos um RMG aprovado na RACP. 

Ao fornecer os pontos de localização, os seguintes pontos de dados devem ser fornecidos; 

 ID interno Da Fazenda* 

 ID da Unidade de Produção. 

 Área da Unidade de Produção (hectares) 

 Coordenadas de Latitude (Formato DD) 

 Coordenadas de Longitude (Formato DD) 

 

Ao fornecer polígonos em arquivos KML ou GeoJSON, o seguinte deve ser garantido:  

 Os polígonos são acompanhados de um ID único para a unidade de produção. 

 O ID único da unidade de produção designado ao polígono também é fornecido na 

aba “3. Unidade de Produção” do RMG (para certificação em grupo). 


