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Preâmbulo  

 

Desenvolvimento deste Documento: O Padrão RTRS para a Produção Responsável de Soja, Versão 1.0 
(Padrão RTRS) é resultado de um processo de desenvolvimento de múltiplas-partes, que incluiu 
representantes das 3 (três) câmaras de membros da RTRS, e vários períodos de consultas públicas.  

Um processo de múltiplas-partes interessadas que durou dois anos resultou na publicação dos Princípios e 
Critérios da RTRS para a Produção da Soja Responsável: Versão para Teste de Campo em maio de 2009, 
esta versão foi utilizada pelos grupos técnicos nacionais (GTN) em cinco países para iniciar os processos de 
interpretação nacional, e por produtores e auditores em testes de campo realizados em vários países 
produtores da soja. 

Em março/2010 a RTRS convocou um Grupo Técnico Internacional (GTI) para revisar a versão Teste de 
Campo dos Princípios e Critérios e estabelecer um conjunto de Princípios e Critérios auditáveis para serem 
utilizados em um esquema de certificação. Como parte de seu trabalho, o grupo de múltiplas-partes 
interessadas revisou e levou em consideração as mudanças propostas por GTNs, comentários provenientes 
de consultas públicas sobre o esboço das Interpretações Nacionais, orientação do Comitê Executivo da 
RTRS sobre a questão do desmatamento e os resultados dos testes de campo e das auditorias 
diagnósticas. Este grupo, composto de representantes das 3 (três) câmaras da RTRS concluiu seu trabalho 
em um encontro em São Paulo, Brasil, 24-27 de março, 2010. 

Revisão: O padrão será revisado não menos que uma vez a cada 5 (cinco) anos e não mais que uma vez a 
cada 3 (três) anos, a menos que exceções sejam identificadas ou que o Comitê Executivo da RTRS ou 
Assembléia Geral disponha de forma diferente. Na Versão 1.0 deste padrão, um critério (critério 4.4) precisa 
ser revisado dentro de 2 (dois) anos.  

Interpretação Nacional: Cada país produtor de soja será estimulado a produzir uma Interpretação Nacional 
do Padrão, que uma vez endossada pela RTRS, se tornará a base para certificação naquele país. Os 
processos de Interpretação Nacional devem estar em conformidade com as exigências da RTRS para 
interpretação nacional em relação ao processo e conteúdo.  Ao considerar como interpretar este padrão 
para uso nacional, a Orientação para Interpretação Nacional (Anexo 6) deverá ser seguida. Os grupos que 
estejam desenvolvendo a interpretação nacional não poderão criar requisitos menos rigorosos que os do 
Padrão RTRS Internacional. 

Escopo de aplicação: Este documento se aplica a todos os tipos de grãos de soja, incluindo os 
convencionais, os orgânicos e os geneticamente modificados. Este padrão foi elaborado para ser usado por 
produtores de soja em todas as escalas de produção e por todos os países onde a soja é produzida. 

Transparência: Este padrão foi elaborado para ser usado dentro de um sistema de certificação voluntário. 
Todos aqueles que buscam certificação devem fazê-lo com um compromisso de transparência no que diz 
respeito às exigências deste padrão, imbuídos de espírito de engajamento construtivo com as partes e de 
compartilhamento das informações não comercialmente sensíveis. Será produzido um resumo público das 
informações sobre a atuação de cada organização certificada, referente a cada critério. O mesmo não 
conterá informações comercialmente sensíveis. 

Monitoramento: Onde os indicadores exigirem monitoramento, uma linha base deve ser estabelecida na 
hora de certificação, com monitoramento e revisão das tendências ao longo do tempo. Espera-se que os 
produtores se comprometam com um processo de aprimoramento contínuo. Para certificação em grupo, 
monitoramento em nível de grupo deve ser aplicado onde for adequado. 
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Princípio 1: Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio 

1.1 Há consciência e conformidade com todas as leis locais e nacionais aplicáveis. 

Observação: Para a certificação em grupo de pequenos produtores – os gerentes do grupo deverão fornecer 
treinamento sobre a legislação aplicável e conformidade legal para os membros do grupo. 

1.1.1 Conhecimento das responsabilidades, de acordo com as leis aplicáveis, pode ser demonstrado. 

1.1.2 Leis aplicáveis estão sendo obedecidas. 

1.2 Direitos legais de uso das terras são claramente definidos e demonstráveis 

Observação: Direitos de uso da terra de usuários tradicionais da terra são considerados no Critério 3.2 que deve 
servir de referência para este critério 

1.2.1 Há evidências documentadas dos direitos de uso das terras (ex. escritura, acordos de arrendamento, 
ordem judicial, etc.). 

1.3 Há um compromisso com o aprimoramento contínuo no que diz respeito às exigências 
deste padrão. 

Observação: Para certificação em grupo - aprimoramento contínuo deve ser registrado e monitorado em nível de 
grupo.  

1.3.1 Um processo de revisão é realizado a fim de identificar aspectos sociais, ambientais e agrícolas da 
operação (“dentro e fora da fazenda”) nos quais aprimoramento seja aconselhável. 

Observação: Espera-se que o produtor esteja consciente do contexto social e ambiental no qual ele / ela 
está operando e dos impactos da operação, tanto os já existentes bem como os futuramente possíveis. 

1.3.2 Uma série de indicadores é selecionado e uma linha base estabelecida a fim de que se possa monitorar o 
aprimoramento contínuo daqueles aspectos nos quais melhorias desejadas tenham sido identificadas. 

Observação: Os produtores podem escolher os indicadores de aprimoramento contínuo que são relevantes 
a eles para demonstrar o aprimoramento contínuo em concordância com os requisitos deste padrão; por 
exemplo, quantidade de carbono no solo, uso de agroquímicos, estado da vegetação ciliar, etc. O ano base 
é o ano da primeira avaliação de certificação. 

1.3.3 Os resultados do monitoramento são avaliados e ação adequada é planejada e tomada quando 
necessário para garantir o aprimoramento contínuo. 

Princípio 2: Condições de Trabalho Responsável 

Observação 1: Os requisitos do Princípio 2 são aplicados tanto aos empregados com vínculo empregatício direto 
quanto aos trabalhadores terceirizados. 

Observação 2: O princípio também se aplica ao trabalho migrante, sazonal e outro contrato de trabalho. 

2.1 Trabalho infantil ou trabalho forçado, discriminação e assédio não estão envolvidos no 
processo e não são apoiados . 

2.1.1. Nenhum tipo de trabalho forçado, imposto, obrigado, traficado ou de qualquer outro modo involuntário é 
usado em nenhum dos estágios de produção. 

2.1.2 Não é exigido de nenhum dos trabalhadores, que ele tenha seus documentos de identidade, parte de seu 
salário, benefícios ou pertences retidos por proprietários ou terceiros, exceto quando permitido por lei. 

2.1.3 Esposas e filhos dos trabalhadores contratados não são obrigados a trabalhar na fazenda. 

2.1.4 Crianças e menores (abaixo de 18 anos) não realizam trabalhos perigosos ou qualquer trabalho que possa 
colocar em risco seu bem estar moral, físico ou mental. 

2.1.5 Crianças menores de 15 anos (ou de mais idade, de acordo com o que está estabelecido na lei nacional) 
não devem realizar trabalho na produção. Elas podem acompanhar suas famílias ao campo desde que não 
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estejam expostas a situações perigosas, de risco ou insalubres e que isto não interfira em sua educação 
escolar. 

2.1.6 Não há nenhum envolvimento, apoio ou tolerância a nenhuma espécie de discriminação.  

2.1.7 Todos os trabalhadores recebem remuneração igual para trabalho de igual valor, têm igualdade de acesso 
aos treinamentos e benefícios e igualdade de oportunidades de promoção e de preenchimento de vagas 
disponíveis. 

2.1.8 Os trabalhadores não estão sujeitos à punição corporal, coerção e agressão física ou mental, abuso físico 
ou verbal, assédio sexual ou qualquer outro tipo de intimidação. 

2.2 Trabalhadores, direta ou indiretamente contratados para trabalhar na propriedade, e 
arrendatários estão devidamente informados e treinados para suas tarefas e conscientes 
de seus direitos e deveres. 

2.2.1 Trabalhadores (incluindo trabalhadores temporários), arrendatários, contratados e sub-contratados 
possuem um contrato por escrito, numa linguagem que eles possam entender. 

Observação: As exigências do indicador 2.2.1 são recomendadas em todos os casos. Entretanto, em 
pequenas propriedades rurais, onde há altos índices de analfabetismo, os gerentes do grupo poderão 
implementar mecanismos alternativos para tornar as relações de trabalho conhecidas coletivamente e 
verificar a validade das mesmas. 

2.2.2 Leis trabalhistas, acordos sindicais ou contratos diretos de emprego detalhando pagamentos e cláusulas 
de trabalho (ex. jornada de trabalho, deduções, hora- extra, em caso de doença, férias, licença maternidade, 
motivos para dispensa, aviso prévio, etc.) estão disponíveis em linguagem compreensível aos trabalhadores ou 
são detalhadas minuciosamente a eles por um gerente ou supervisor. 

2.2.3 Treinamento devido e apropriado, instruções compreensíveis sobre os direitos fundamentais do trabalho, 
da saúde e segurança e qualquer outra orientação ou supervisão necessária são oferecidas a todos os 
trabalhadores. 

2.3 Um ambiente de trabalho seguro e saudável é garantido a todos os trabalhadores. 

2.3.1 Produtores e seus empregados demonstram ter conhecimento e compreensão das questões de saúde e 
segurança 

2.3.2 Riscos de saúde e segurança relevantes estão identificados, procedimentos para tratar dessas questões 
são desenvolvidos pelos empregadores e estes são monitorados. 

2.3.3 Tarefas com potencial de risco são realizadas apenas por pessoas capazes e competentes que não 
tenham problemas específicos de saúde. 

2.3.4 Equipamento de proteção adequado e apropriado é fornecido e usado em todas as operações com 
potencial de perigo, tais como manuseio e aplicação de pesticidas, preparação do solo e colheita.  

2.3.5 Há um sistema de advertências, seguido por sanções permitidas em lei, para os trabalhadores que não 
cumprirem as exigências de segurança.. 

2.3 6 Existem procedimentos em caso de acidente e emergência e as instruções são claramente entendidas por 
todos os trabalhadores.  

2.3.7 Em caso de acidente ou doença, acesso aos primeiros socorros e à assistência médica é providenciado 
sem demora. 

2.4 Trabalhadores têm liberdade de associação e direitos à negociação coletiva. 

2.4.1 Todos os trabalhadores e arrendatários têm o direito de estabelecer e/ou de se filiar a uma organização de 
sua escolha. 

2.4.2 A ação efetiva de tais organizações não é impedida. Representantes não estão sujeitos à discriminação e 
têm acesso aos seus associados no local de trabalho quando solicitado. 

2.4.3 Todos os trabalhadores têm o direito de participar em negociações coletivas. 

2.4.4 Os trabalhadores não são impedidos de interagir com partes externas (ex. ONGs, sindicatos, inspetores 
do trabalho, trabalhadores da extensão agrícola, comitês de certificação). 
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2.5 Todos os trabalhadores contratados diretamente ou indiretamente para o trabalho na 
propriedade recebem remuneração, pelo menos igual à legislação nacional e aos acordos 
para o setor. 

2.5.1 Remuneração bruta compatível com a legislação nacional e com os acordos do setor é paga aos 
trabalhadores, pelo menos mensalmente. 

2.5.2 Deduções de salário com propósito disciplinar não são feitas, exceto quando legalmente permitidas. 
Salários e benefícios são detalhados e esclarecidos aos trabalhadores e os trabalhadores são pagos de 
maneira conveniente para eles. Salários pagos são registrados pelo empregador.  

2.5.3 A jornada de trabalho semanal não excede 48 horas. As horas-extras semanais não excedem 12 horas. 

2.5.4 Se horas-extras adicionais forem necessárias, as seguintes condições são observadas: 

a) Ocorre somente por períodos limitados (ex. pico da safra, plantio). 

b)  Onde houver sindicato ou organização representante, as condições das horas-extras são negociadas e 
acordadas com aquela organização.  

c)  Onde não houver sindicato ou acordo com organização representante a média de horas trabalhadas 
nesse período de dois meses após o início do período excepcional ainda não é superior a 60 horas por semana. 

2.5.5 Jornadas de trabalho por trabalhador são registradas pelo empregador. 

2.5.6 Jornada extra de trabalho é sempre voluntária e remunerada de acordo com os padrões legais e do setor. 
Caso a jornada extra seja necessária, os trabalhadores recebem notificação em tempo hábil. Aos trabalhadores 
é conferido, ao menos, um dia de folga a cada seis dias de trabalho consecutivos. 

2.5.7 Os trabalhadores assalariados têm todos os direitos e proteção conferidos pela lei nacional e práticas no 
que diz respeito à maternidade. Trabalhadores em licença maternidade tem o direito de retornar ao trabalho sob 
os mesmos termos e condições que aplicados no período anterior a licença e não são sujeitos a nenhuma 
discriminação, perdas por tempo de serviço ou deduções salariais. 

2.5.8 Se os trabalhadores forem remunerados por resultado, uma jornada diária normal de 8 (oito) horas permite 
que os trabalhadores (homens e mulheres), ganhem, ao menos, o salário mínimo nacional ou o piso salarial 
estabelecido pelo setor. 

2.5.9 Se os empregados morarem na propriedade, eles têm acesso à moradia  e alimentação adequadas e 
acessíveis e água potável. Se eles forem cobrados por esses itens, as taxas estão de acordo com as condições 
de mercado. Os alojamentos são seguros e têm pelo menos condições sanitárias básicas. 

Princípio 3: Relação Responsável com as Comunidades 

3.1 Canais de comunicação e diálogo com a comunidade local estão disponíveis para 
assuntos relacionados às atividades e operações agrícolas da soja e seus impactos. 

3.1.1Evidência documentada de canais de comunicação e diálogo está disponíveis. 

3.1.2 Os canais permitem adequadamente a comunicação entre o produtor e a comunidade. 

3.1.3 Os canais de comunicação são bem divulgados e são de conhecimento das comunidades locais. 

3.2 Em áreas onde houver usuários tradicionais das terras, os conflitos sobre o uso das terras 
são evitados ou resolvidos.  

3.2.1 Em casos de disputas pelo direito de uso das terras, uma avaliação sobre os direitos da comunidade é 
feita de forma compreensível abrangente, participativa e documentada. 

3.2.2 Onde os direitos forem abandonados pelos usuários tradicionais das terras, há evidência documentada de 
que a comunidade afetada foi compensada sob seu consentimento livre, prévio, informado e documentado. 

 

 

3.3 Um mecanismo de reclamações e queixas está implantado e é acessível à comunidade 
local e aos usuários tradicionais das terras.  



 

 

Interpretação Nacional Canadense do Padrão RTRS para a Produção de Soja Responsável V1 0_PORT                     7 

 

Observação: Para a certificação em grupo – o mecanismo de reclamações e queixas pode ser administrado pelo 
gerente do grupo e os registros das mesmas podem ser mantidos em nível de grupo. 

3.3.1 O mecanismo de reclamações e queixas é bem divulgado e acessível às comunidades. 

3.3.2 É mantida evidência documentada das reclamações e queixas recebidas. 

3.3.3 Quaisquer reclamações e queixas recebidas são tratadas com presteza.  

3.4 Oportunidades justas de emprego e provisão de mercadorias e serviços são dadas à 
população local. 

3.4.1 Oportunidades de emprego são bem divulgadas localmente. 

Observação: Não aplicável aos pequenos produtores. 

3.4.2 Há colaboração com programas de treinamento para a população local. 

Observação: Pequenos produtores podem participar de programas de treinamento onde esses forem 
oferecidos. Para grupos, a colaboração com programas de treinamento pode ocorrer em nível de grupo.  

3.4.3 Oportunidades de fornecimento de mercadorias e serviços são oferecidas à população local. 

Observação: Não aplicável aos pequenos produtores  

 

Princípio 4: Responsabilidade Ambiental 

4.1 Impactos sociais e ambientais de nova infra-estrutura de grande porte ou alto risco, dentro 
e fora da fazenda, são avaliados e medidas apropriadas são tomadas para minimizar e 
mitigar qualquer impacto negativo 

Observação: Para a certificação em grupo – isto também se aplica a projetos de nova infra-estrutura de grande 
porte desenvolvidos pela entidade certificada, na qual a infra-estrutura é usada pelos membros do grupo 
certificado ou pela soja certificada por eles produzida. 

4.1.1 Uma avaliação social e ambiental é feita antes da implantação de novas infra-estruturas de grande porte 
ou de alto risco. 

4.1.2 A avaliação é feita por alguém experiente e adequadamente treinado para esta tarefa. 

4.1.3 A avaliação é feita de modo abrangente e transparente. 

4.1.4 Medidas para minimizar e mitigar os impactos identificados na avaliação estão documentadas e estão 
sendo implantadas. 

4.2 Poluição é minimizada e resíduos de produção são manejados de forma responsável. 

Observação: o uso e descarte de agroquímicos são tratados no Princípio 5. 

4.2.1 Não há queimada em nenhuma parte da propriedade, nem de resíduos ou sobras de safra, nem com o 
objetivo de suprimir vegetação, exceto sob uma das seguintes condições: 

a) Onde haja obrigação legal de queimada como uma medida fitossanitária; 

b) Onde é utilizada para a geração de energia inclusive a produção de carvão e para a secagem 
do cultivo;  

c) Onde há apenas vegetação de pequeno porte residual de áreas onde houve desmatamento e 
após todo o material utilizável tiver sido removido para outros usos. 

4.2.2 Há armazenagem e descarte adequados de combustíveis, baterias, pneus, lubrificantes, esgoto e outros 
resíduos. 

4.2.3 Há estruturas adequadas para evitar derramamento de óleo1 ou de outros poluentes. 

                                                           

1
 Obs: ’óleo’ se refere a óleo de motor 
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4.2.4 Reutilização e reciclagem são feitas onde for possível. 

4.2.5 Há um plano de controle de resíduos abrangendo todas as áreas da propriedade.  

4.3 São feitos esforços para redução de emissões e aumentar o seqüestro de gases de Efeito 
Estufa (GEE) na fazenda. 

Observação: Outras questões que são relevantes para as emissões de GEE são tratadas em outros princípios, 
incluindo: Uso de fertilizante (Critério 5.5), mudança de uso da terra (Critério 4.4). 

4.3.1 O uso total e direto de combustível fóssil é registrado de forma contínua, e seu volume por hectare e por 
unidade de produto é monitorado para todas as atividades relacionadas à produção de soja.  

4.3.2 Se houver um aumento na intensidade de combustível fóssil usado, há uma justificativa para isso. Se 
nenhuma justificativa for apresentada  há um plano de ação para reduzir o uso. 

4.3.3 Material orgânico do solo é monitorado para quantificar mudanças no carbono do solo e medidas são 
tomadas para mitigar tendências negativas. 

Observação: Certificação de pequenos produtores – o monitoramento do carbono do solo pode ser feito 
usando-se amostras. 

4.3.4 Oportunidades para aumentar o seqüestro do carbono através da restauração da vegetação nativa, 
plantações florestais e outros meios são identificadas. 

4.4 Expansão do cultivo da soja é responsável 

Observação: Este critério será revisado após junho/2012 se os mapas e o sistema aprovados pela RTRS não 
estiverem disponíveis. 

4.4.1 Após maio de 2009 a expansão para cultivo da soja não ocorre em terra onde o habitat nativo tenha sido 
removido, exceto sob as seguintes condições: 

4.4.1.1 Esteja de acordo com o mapa e sistema aprovados pela RTRS (ver Anexo 

4) 

ou 

4.4.1.2 Onde nenhum mapa e sistema aprovados pela RTRS estão disponíveis: 

a) a) Qualquer área já aberta para agricultura ou pastagem antes de Maio de 2009 e usado para 
agricultura ou pastagem nos últimos 12 anos pode ser usado para expansão da soja, a menos 
que a vegetação regenerada tenha atingido estágio definido como floresta nativa (ver glossário) 

b) b) Não há expansão em florestas nativas (ver glossário) 

c) c) Em áreas que não são florestas nativas (ver glossário), expansões no habitat natural apenas 
ocorrem de acordo com uma das duas opções seguintes: 

Option 1. Opção 1. Mapas oficiais de uso da terra, tais como zoneamento ecológico-
econômico, são usados e a expansão só ocorre em áreas designadas para 
expansão pelo zoneamento. Se não houver nenhum mapa oficial de uso da terra, 
então serão usados mapas produzidos pelo governo em concordância com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), e a expansão apenas ocorrerá fora 
das áreas prioritárias para conservação mostradas nos referidos mapas.  

Option 2. Opção 2.  Uma avaliação da Área de Alto Valor de Conservação (AAVC) é feita 
antes do desmatamento e não há conversão de Áreas de Alto Valor de 
Conservação.  

Observação: Onde não houver nem mapas oficiais de uso da terra nem mapas da CBD, a Opção 
2 deverá ser seguida. 

4.4.2 Não há conversão de terra onde exista litígio não resolvido sobre reivindicação duma disputa pelo uso da 
terra por parte dos usuários tradicionais da terra em litígio sem o consentimento de ambas as partes 
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4.5 Biodiversidade dentro da propriedade é mantida e protegida através da preservação de 
vegetação nativa  

4.5.1 Há um mapa da fazenda mostrando a vegetação nativa. 

4.5.2 Há um plano, que está sendo implementado, para assegurar que a vegetação nativa esteja sendo mantida 
(exceto em áreas citadas no Critério 4.4) 

4.5.3 Na propriedade não há caça de espécies raras ou ameaçadas de extinção. 

Princípio 5: Boas Práticas Agrícolas 

5.1 A qualidade da água de superfície e subterrânea é mantida ou melhorada.  

5.1.1 Boas práticas agrícolas são implantadas para minimizar os impactos localizados e difusos sobre a 
qualidade da água (de superfície e subterrânea) causados por resíduos químicos, fertilizantes, erosões ou 
outras causas, e para promover o reabastecimento dos aqüíferos.  

5.1.2 Há monitoramento – adequado à escala – para demonstrar que as práticas são efetivas. 

5.1.3 Qualquer evidência direta de contaminação localizada, da água de superfície ou subterrânea, é reportada 
e monitorada em cooperação com as autoridades locais. 

5.1.4 Onde irrigação é usada, há um procedimento documentado para a aplicação das melhores práticas e 
atuação de acordo com a orientação oficial (onde esta existir), e para mensuração da utilização da água.  

Observação: Certificação de pequenos produtores – Onde a irrigação é usada para colheitas diferentes da 
de soja, mas que não feita de acordo com a melhor prática, um plano está em curso e sendo implantado 
para melhorar as práticas. O gerente de grupo é responsável pela documentação. 

5.2 Áreas de vegetação nativa próximas às fontes de água e ao longo de cursos naturais de 
água são mantidas ou restabelecidas.  

5.2.1 A localização de todos os cursos de água foi identificada e mapeada, inclusive o status de vegetação 
ripária. 

5.2.2 Onde a vegetação natural em áreas ripárias foi removida, há um plano com cronograma de restauração 
sendo implantado. 

5.2.3 Áreas úmidas naturais não são drenadas e a vegetação nativa é mantida. 

5.3 A qualidade do solo é mantida ou melhorada e a erosão é evitada através de boas práticas 
de manejo. 

5.3.1 Conhecimento de técnicas para manter a qualidade do solo (física, química e biológica) é demonstrado e 
essas técnicas estão implantadas. 

5.3.2 Conhecimento de técnicas para controle de erosão do solo é demonstrado e essas técnicas estão 
implantadas. 

5.3.3 Monitoramento adequado, incluindo conteúdo de matéria orgânica do solo, está implantado. 

Observação: Certificação em grupo – Monitoramento da fertilidade e qualidade do solo deve ser parte de 
um sistema de controle interno e pode ser realizado com base em amostras dentro do grupo. 

 

 

5.4 Impactos negativos dos fitossanitários no meio ambiente e na saúde são reduzidos pela 
implantação de técnicas sistemáticas e reconhecidas de manejo integrado de cultivo 
(MIC). 

Observação: Ver Anexo 5 para mais informação sobre Manejo Integrado de Cultivo (MIC) 

5.4.1 Um plano para manejo integrado de cultivo (MIC) é documentado e implantado, abordando o uso da 
prevenção, e outros métodos de controle: biológico, não-químico ou químico seletivo. 
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Observação: Certificação em grupo de pequenos produtores – (particularmente aqueles que não são 
alfabetizados) o desenvolvimento e documentação do plano de MIC devem ser realizados pelo gerente de 
grupo o qual contará com suporte para implantação. 

5.4.2 Há um plano implantado, contendo metas para a redução de produtos fitossanitários potencialmente 
prejudiciais ao longo do tempo.  

5.4.3 O uso de produtos fitossanitários segue recomendações profissionais (ou, se recomendações profissionais 
não forem acessíveis, recomendações do fabricante) e inclui rotação de ingredientes ativos para evitar 
resistência. 

5.4.4 Registros de monitoramento de ervas daninhas, de pragas, doenças e predadores naturais são mantidos. 

5.5 Toda aplicação de agroquímicos2  é documentada e todo manuseio, armazenagem, coleta 
e descarte de resíduos químicos e embalagens vazias, são monitorados para obter 
conformidade com as boas práticas.  

5.5.1 Para o uso de agroquímicos, há registros de: 

a) Produtos comprados e aplicados, quantidade e datas;  

b) Identificação da área onde a aplicação foi feita; 

c) Nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e as aplicações de campo;  

d) Identificação de equipamento de aplicação usado; 

e) Condições do tempo durante a aplicação. 
5.5.2 Embalagens são armazenadas, lavadas e descartadas de forma apropriada; lixo e resíduos de 
agroquímicos são destinados de forma ambientalmente adequada. 

5.5.3 O transporte e a armazenagem de agroquímicos são feitos de forma segura, e todos os procedimentos de 
precaução aplicáveis à saúde, ao meio ambiente e à segurança estão implantados. 

5.5.4 As precauções necessárias são tomadas para evitar que pessoas entrem nas áreas recentemente 
pulverizadas. 

5.5.5 Fertilizantes são usados segundo recomendações profissionais (fornecidas pelos fabricantes onde outras 
recomendações profissionais não estiverem disponíveis). 

5.6 Agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã não são utilizados. 

Observação: Durante os próximos 3 (três) anos, a RTRS revisará o uso de todos os químicos, particularmente 
destes 3 (três): Endosulfan (Classe II da OMS), Paraquat (Classe II), Carbofuran (Class lb) 

5.6.1 Não há uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã. 

5.6.2 O uso de Paraquat e Carbofuran é eliminado para antes de junho de 2017. 

5.6.3 Durante este período de eliminação gradual, o uso de Carbofuran e Paraquat deve ser controlado, se for 
possível reduzido de acordo a um plano de Manejo Integrado de Culturas  (MIC) criado pelo produtor, que 
explique sob quais circunstâncias específicas está permitido o uso de Paraquat e Carbofuran. 

Nota para 5.6.2: No caso do Paraquat, a data limite para a proibição de seu uso de junho de 2017 poderia ser 
adiada pela RTRS se forem apresentadas suficientes evidências antes de junho de 2016 para demonstrar que 
ainda não há alternativas no mercado (globalmente ou localmente), que possam substituí-lo com menos riscos 
para o ambiente e pessoas e com custos similares. 

5.7 O uso de agentes de controle biológico é documentado, monitorado e controlado segundo 
as leis nacional e internacionalmente aceitas por protocolos científicos. 

5.7.1 Há informação sobre as exigências para o uso de agentes de controle biológico. 

                                                           

2 Obs - A palavra ‘agroquímicos’ refere-se a todos os químicos usados inclusive fertilizantes e pesticidas. 
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5.7.2 São mantidos registros de todo uso dos agentes de controle biológico, cujo uso esteja de acordo com as 
leis nacionais. 

5.8 Medidas sistemáticas são planejadas e implantadas para monitorar, controlar e minimizar 
a proliferação de espécies invasoras introduzidas e de novas pragas. 

5.8.1 Onde houver sistemas institucionais implantados para identificar e monitorar espécies invasoras 
introduzidas e novas pragas, ou surtos significativos de pragas existentes, os produtores seguem as exigências 
desses sistemas para minimizar sua proliferação. 

5.8.2 Onde tais sistemas não existirem, incidências de novas pragas e de espécies invasoras e surtos 
significativos de pragas existentes são comunicadas às autoridades devidas, às organizações relevantes de 
produtores e às instituições de pesquisa. 

Observação: Certificação em grupo – o gerente de grupo é responsável pela comunicação às autoridades e 
organizações relevantes. 

5.9 Medidas apropriadas são implantadas para evitar a deriva de agroquímicos para áreas 
vizinhas. 

5.9.1 Há procedimentos documentados implantados que especificam boas práticas agrícolas, incluindo 
minimização de deriva na aplicação de agroquímicos, e estes procedimentos estão sendo implantados. 

5.9.2 São mantidos registros das condições do tempo (velocidade e direção do vento, temperatura e umidade 
relativa) durante as operações de pulverização. 

5.9.3 A aplicação aérea de agroquímicos é realizada de uma forma que não tenha impacto em áreas povoadas. 
Toda aplicação aérea é precedida de notificação prévia aos residentes dentro de um raio de 500m da área onde 
ocorrerá a aplicação. 

Observação: ‘Áreas povoadas’ abrangem qualquer escritório, casa ou edificação ocupada. 

5.9.4 Não há aplicação aérea de agroquímicos das classes Ia, Ib e 2 da OMS dentro de um raio de 500m de 
áreas povoadas ou corpos de água. 

5.9.5 Não há aplicação de agroquímicos dentro de um raio de 30m de áreas povoadas ou corpos de água.  

Observação: ‘Corpos de água’ abrangem, mas não estão limitados a cursos de água, rios, riachos, lagoas, 
nascentes, lagos, reservatórios e valas de escoamento. 

5.10 Medidas apropriadas são implantadas para permitir a coexistência de diferentes sistemas 
de produção. 

5.10.1 Medidas são tomadas para evitar interferência nos sistemas de produção das áreas vizinhas.  

5.11 A origem das sementes é controlada para melhorar a produção e prevenir a introdução de 
novas doenças. 

5.11.1 Toda semente comprada deve vir de fontes de qualidade legalmente conhecidas.  

5.11.2 Sementes de produção própria podem ser usadas, desde que as normas adequadas de produção de 
sementes sejam seguidas e as exigências legais referentes aos direitos de propriedade intelectual sejam 
respeitadas..  
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Anexo 1: Orientação 

A orientação contida neste anexo deve ser seguida por todos os usuários do padrão, inclusive: 

i)  Auditores, avaliando a conformidade em relação ao Padrão RTRS para a Produção de Soja 
Responsável Versão 2.0 

ii) Produtores de soja usando o Padrão RTRS para a Produção de Soja Responsável Versão 2.0 a fim de 
implementar boa prática e obter certificação. 

iii) Gerentes de grupo usando o  Padrão RTRS para a Produção de Soja Responsável Versão 2.0 para 
obter certificação de um grupo de produtores de soja. 

 

Referência 
do critério 

Interpretação Nacional na Argentina 

1.1 Diretrizes para Produtores e Auditores: 

Os produtores precisam ter acesso às informações que possibilitam seu esclarecimento sobre 
o que a lei exige que eles cumpram. Exemplos incluem: ter um registro das leis, ou ter acesso 
à assessoria legal relevante.  

Verificar se a legislação pertinente está online em sites da Internet governamentais pode ser 
um método para confirmar a disponibilidade de legislação.  O auditor poderia também 
confirmar se o produtor pode demonstrar que está ciente e que está cumprindo a legislação 
pertinente.  Isto pode ser feito por diferentes meios, entre eles, demonstrar que o produtor tem 
acesso a assessoria legal (por exemplo, a um advogado) ou que o produtor tem 
disponibilidade de  acesso a novas políticas e legislações pertinentes através de associações 
de produtores e grupos de commodities/comerciais. 

O cumprimento legal deveria ser verificado mediante:  

• checando dados sobre cumprimento disponíveis, se houver algum; entrevistas com os 
colaboradores e partes interessadas e  

• observações de campo. 

Para verificar si el productor cumple con los requerimientos legales, el auditor puede verificar 
lo siguiente:  

- Comprovante de titularidade/aluguél/arrendamento de terras;Licença para uso de 
agroquímicos (se corresponder); 

- Registros de contratação (se corresponder) 
- Documentos de saúde e segurança (se corresponder e se for exigido pela legislação de 

saúde e segurança províncial e federal).  
- Documentação de manejo de nutrientes. 

 
Se for encontrado que algum princípio da RTRS incluído no presente estiver em conflito com a 
legislação do Canadá, aquela disposição será considerada nula e inválida em auditorias.  Se a 
lei for mais estrita que o princípio da RTRS, o produtor deverá reger-se pela lei canadense.  
Quando o princípio da RTRS for mais estrito que a legislação canadense, o produtor deverá 
tentar seguir o princípio RTRS, a condição que isto não esteje em contradição com a 
legislação do Canadá. 

- Segundo a Agência Regulatória de Manejo de Pragas do Canadá (PMRA - Pest 
Management Regulatory Agency), o produtor deverá cumprir todas as leis aplicáveis. 
(www.hc-sc.gc.ca) 

 

1.2 Diretrizes para Produtores e Auditores: 

A verificação aceitável de direitos de uso legal da terra pode ser encontrada em provas, entre 
elas, títulos de posse, documentos de titularidade de terras, contratos de arrendamento, 
sentença judicial e/ou contratos de aluguél.  Deve existir um contrato escrito, assinado e 
certificado entre todos os parceuris, o proprietário e o produtor, para a produção de soja 
RTRS, para o caso de terras alugadas/arrendadas.  

Quando o título de posse/titularidade estiver sujeito a litígio formal: 

file:///C:/RTRS/Jime/Jime/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Jime/Desktop/IN/Canada/1er%20reunion/www.hc-sc.gc.ca
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Referência 
do critério 

Interpretação Nacional na Argentina 

A propriedade só será certificada depois de concluído qualquer processo judicial relacionado 
com o título de propriedade ou com os direitos de titularidade da terra ou quando houver 
sentença de um juíz.  

Quando houver mais de um título de propriedade/posse para a mesma propriedade e 
quando estiver em situação de litígio formal: 

Se não houver sentença de um juíz, essa propriedade não será certificada segundo os 
Padrões da RTRS. 

1.3 É reconhecido que, às vezes, poderia não haver melhorias em indicadores específicos de 
melhoria contínua devido a circunstâncias alheias ao controle do titular do certificado. 

Indicadores de melhoria contínua serão colhidos pelo produtor mesmo (a eficácia da 
quantidade de indicadores encaminhados será analisada pelo auditor, tendo pelo menos um 
indicador para cada princípio).  

Diretriz para Produtores e Auditores:  

Para a certificação grupal, o monitoramento grupal pode ser aplicado quando isso for 
considerado pertinente. 

Entre os indicadores que identificam a melhoria contínua podem encontrar-se: 

- Estado do solo; 

- Uso documentado de agroquímicos; 
- Estado da vegetação ripária; 
- Treinamento no trabalho documentado; 
- Melhorias documentadas em saúde e segurança no trabalho; 

- Melhorias no negócio; 
- Melhorias nos equipamentos (menos emissões de GEE); 
- Atividades documentadas da restauração do hábitat; 

- Comunicação com a comunidade relativa à produção de soja. 
 

- Devido aos diferentes níveis de sustentabilidade dos produtores de soja em nível mundial, 
a melhoria contínua deverá ser específica para o produtor individual e suas práticas. As 
melhorias nafazenda podem incluir melhorias do tipo ambiental, social e econômicas, em 
qualquer nível, pequenas o grandes, segundo a complexidade e o grau de cumprimento 
existente do produtor com as boas práticas empresariais, as boas práticas de manejo e os 
padrões RTRS. 

 

2 Em relação ao cumprimento destes requisitos por terceiros (Nota 1): Espera-se que as 
operações tenham um mecanismo que lhes permita verificar adequadamente o cumprimento 
de seus fornecedores de serviços. Os auditores deveriam avaliar o mecanismo de verificação 
das operações para determinar se os auditores deveriam avaliar também uma amostra dos 
fornecedores de serviços. 

Isto inclui empreiteiros e operadores que fazem tarefas na fazenda (trabalhadores indiretos). 

2.1 Diretrizes para Produtores e Auditores: 

Todos os indivíduos, organizações e companhias do Canadá devem operar em conformidade 
com a Carta dos Direitos e Libertades. 

As provas documentadas de dados pessoais relevantes dos colaboradores deverão ser 
checadas. Isto pode ser feito através do sistema regulatório já implantado através da Receita 
Federal do Canadá, sempre que o colaborador tenha dado seu consentimento. O produtor 
pode fornecer essa informação ao auditor para a verificação do quadro de funcionários na 
fazenda. 

2.1.1-2.1.3 O pessoal deve ter a liberdade de abandonar seu local de trabalho depois de ter 
cumprido suas jornada de trabalho, e a liberdade de concluir seu vínculo empregatício se isso 
for notificado em um prazo razoável.  Isto pode ser verificado mediante declaração dos 
colaboradores, entregue ao organismo certificador. 

2.1.1-2.1.3 Referência: Convenção 29 da OIT sobre Trabalho Forçado e 105 sobre Abolição 
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Referência 
do critério 

Interpretação Nacional na Argentina 

de Trabalho Forçado.  

Legislação de base: 

- Código Trabalhista do Canadá (R.S.C., 1985, c. L-2) – Parte III – Padrões de emprego 
- Padrões regulatórios trabalhistas do Canadá (C.R.C., c. 986) 
- Lei de Direitos Humanos do Canadá (R.S.C., 1985, c. H-6) 

- Regulamentações sobre salários justos e jornada de trabalho (C.R.C., c.1015) 
Por favor, veja em Anexo, mais leis pertinentes do Canadá. 

2.1.4-2.1.5 As crianças e menores (18 anos) não trabalham em locais perigosos, em situações 
não saudáveis, de noite ou com substâncias ou equipamentos perigsosos, nem levantam ou 
arrastam cargas pesadas. Não estão expostos a forma alguna de abuso e não há provas de 
tráfico, de escravidão por dívida ou de trabalho forçoso. 

2.1.4-2.1.5 Referência: Convenção OIT 138 sobre Idade Mínima e 182 sobre Piores Formas 
de Trabalho Infantil. 

Para informações sobre leis de trabalho infantil na fazenda, consulte o documento, “Guia às 
Leis de Trabalho Infantil do Canadá” (link below). Este guia trata a questão do trabalho infantil 
na legislação nacional, e também informações de contato para informação e legislação 
províncial.  Há exceções em 2.14, de conformidade com a legislação províncial. Nas fazendas 
familiares, as crianças entre 13 e 15 anos podem fazer atividades produtivas leves durante a 
estação de pico, sempre que isso não ultrapasse as 14 horas semanais (ou menos, segundo 
exigido por lei) nem interfira com sua escolaridade. Essa circunstância só pode existir quando 
isso estiver autorizado pela lei províncial.    

O auditor deve verificar a legislação províncial pertinente 
(http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf).   

A regulamentação províncial individual e a distinção podem ser encontradas em: 
http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf 

Legislação pertinente 

- Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.O. 1990, c. 0.1) 
- Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.P.I 1988, c. -O-1.01) 
- Lei de Saúde e Segurança do Trabalho, 1993 (R.S.S 1993, c. -O-1.1) 
2.1.6-2.1.7 A discriminação inclui, embora não esteja limitado, o seguinte: qualquer distinção, 
exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, classe social, nacionalidade, religião, 
deficiência, sexo, orientação sexual, condição de gravidez, condição de VIH, afiliação sindical 
ou política, com o intuitio ou o efeito de anular, afetar ou prejulgar o reconhecimento, a fruição 
ou o igual exercício de direitos ou liberdades no trabalho, quer seja durante o processo de 
contratação, ou na remuneração, acesso a treinamento, promoção, demissão ou 
aposentadoria.  

A divergência nas compensações não será considerada discriminatória quando a companhia 
tiver uma política inteiramente conhecida pelos colaboradores que que especifique diferentes 
escalas de pagamentos para diferentes níveis de qualificações, extensão de experiência, etc.  

Diretriz para Auditores: 

 Conforme o estipulado pela lei, as provas documentais dos dados pessoais relevantes dos 
trabalhadores podem ser checadas através dos requisitos existentes para o produtor de 
fornecer esses documentos à Receita Federal do Canadá conforme a Lei da Receita Federal 
do Canadá (S.C. 1999, c.17), e as Regulamentações sobre o Imposto de Renda (C.R.C., c. 
945), sempre que o trabalhador em questão autorize a divulgação desta informação. 

Referência: Convenção 111 da OIT sobre Discriminação e Convenção 100 da OIT sobre Igual 
Remuneração, definição do Ministério Público do Trabalho, conforme ratificado pelo Canadá. 

Site para a Legislação Trabalhista Pertinente 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 

 

Site para a Legislação Trabalhista Pertinente  

http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf
http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
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Referência 
do critério 

Interpretação Nacional na Argentina 

http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 

Por favor, ver Anexo para más leyes pertinentes do Canadá. 

2.2 Diretrizes para Produtores e Auditores: 

As evidências de cumprimento do vínculo empregatíciao podem ser demonstradas através 
dos documentos de emprego exigidos pela lei. 

  
Quando a lei não exigir contrato escrito (por exemplo, com um fornecedor de serviços), um 
contrato "de palavra" será suficiente para cumprir este requisito. Se os colaboradores do 
fornecedor de um serviço estiverem trabalhando na fazenda, eles deverão ter um contrato 
escrito com o fornecdor do serviço.   

2.2.1 Isto pode ser verificado mediante contrato escrito, conforme exigido pela lei.  

2.2.3 Deveriam existir disponíveis comprovantes de treinamento para saúde e segurança. 

Todos os colaboradores, com vínculo empregatício direto ou indireto (por exemplo, para 
preparação da terra, semeadura, fumigação sob medida, colheita) na fazenda, por lei, deverão 
estar corretamente informados e ser treinados sobre suas tarefas, que poderiam incluir os 
documentos desse treinamento, conforme à legislação apresentada a seguir, indicados com 
asterisco (*).  Esse treinamento deve ser feito na língua do colaborador e do local da fazenda, 
com instruções compreensíveis sobre os direitos trabalhistas, de saúde e segurança e a 
orientação necessária para todos os trabalhadores, conforme estipulado a legislação de 
Saúde e Seguranca. 

2.2. Por “Trabajadores indiretamente empregados na fazenda” refere-se aqui aos 
colaboradores dos fornecedores de serviços que realizarem serviços diretamente relacionados 
ao processo de produção. 

Os serviços diretamente relacionados ao processo de produção incluem todos os serviços 
relacionados à produção de soja que tiverem lugar na fazenda ou que forem fornecidos pelos 
empreiteiros, na fazenda.  Esses serviços compreendem, mas não se limitam, 
semeadura/fumigação/colheita sob medida, controle de pragas, aplicação de adubo e manejo 
de nutrientes. 

Legislação de base 

- Código Trabalhista Canadense (R.S.C., 1985, c. L-2) 
o Parte I - Relações Industriais 
o *Parte II - Saúde e Segurança do Trabalho 
o *Parte III - Padrões de Emprego 

- *Padrões regulatórios trabalhistas do Canadá (C.R.C., c. 986) 

- *Regulamentações de Saúde e Segurança do Trabalho do Canadá (SOR/86-304) 
 

Site para Legislação Trabalhista Pertinente: 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 

2.3 Ver Esclarecimento 2.2 

Quando um produtor terceirizar um serviço, o fornecedor do serviço deverá trabalhar em 
conformidade com a legislação de Saúde e Segurança existente. 

Todos os locais de trabalho devem cumprir com todas as Leis e Regulamentações 
mencionadas em 2.1 e 2.2.  

Referências: Convenção da OIT 155 sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 
Convenção da OIT 184 relativa à Segurança e Saúde na Agricultura; Recomendação da OIT 
192 relativa à Segurança e Saúde na Agricultura. Os meios de verificação utilizados deveriam 
ser adequado s ao porte e à escala da operação. P. ex. (2.3.1). Para operações com 
colaboradores permanentes deveria existir uma política de segurança e saúde documentada. 
Para fazendas pequenas, isto pode ser demonstrado com explicações verbais.  

Veja no Glossário, a definição de "fazenda pequena" 

http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
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2.3.6 Os procedimentos para acidentes e emergências deveriam incluir passos imediatos para 
deter qualquer operação que signifique um perigo sério e iminente para a segurança e a 
saúde e vai ser necessário evacuar, quando corresponder. 

2.4 
2.4.1 Referência: Convenção 87 da OIT sobre a Liberdade de Sindicalização e a Proteção do 
Direito de Sindicalização. 

2.4.3 Referência: Convenção 98 da OIT sobre Direito de Sindicalização e de Dissídio Coletivo. 

A Carta Canadense dos Direitos e Liberdades garante aos colaboradores o direito a 
negociações de boa fé, segundo s. 2(d), pelo qual todas as partes devem cumprir e participar 
de um diálogo genuíno. 

2.4.3 Para produtores em Ontário, Alberta e New Brunswick: 

O Supremo Tribunal do Canadá decretou em 2011 que os direitos de liberdade de associação 
e de dissídio colectivo dos trabalhadores rurais em Ontário, segundo a Lei de Proteção do 
Trabalhador, 2002, concordam com a Carta Canadense dos Direitos e Liberdades. Por caráter 
transitivo, a mesma decisão se aplica a Alberta e a New Brunswick, onde existem condições 
similares. 

 Os salários mínimos estão definidos pelo governo províncial e a legislação visa proteger o 
trabajador e beneficia os níveis de emprego e os ajustes salariais dos trabalhadores rurais.  A 
legislação trabalhista nestas províncias cumpre uma grande parte dos mesmos objetivos de 
dissídio coletivo de outras partes do mundo. 

Para Ontário: Segundo a Lei de Padrões de Trabalho de Ontário, 2000 (ESA), 
(http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pdf/fs_agri.pdf), para a produção de soja, a definição 
de trabalhadores rurais aplicável é: 

- A pessoa empregada numa fazenda ("trabalhador rural"): a pessoa empregada 
numa fazenda está relacionada diretamente com a produção primária de alguns 
produtos agrícolas. A produção primária inclui atividades de plantio, cultura, 
podadura, alimentação e atendimento do gado.   

Sob a lei ESA, os padrões mínimos seguintes se aplicam aos trabalhadores rurais: 

- Pagamento frequente de salários 
- Os salários são pagos em um período de pagamentos recorrente em um dia de 

pagamento recorrente e 
- Para cada pagamento, são entregues demonstratívos de salário por escrito 
- Licença por gravidez e paternidade 
- Liença por emergências pessoais e declaradas 

- Licença médica familiar 
- Licença por doação de órgãos 
- Licença para reservistas 

- Aviso e pagamento de demissão 
- Indenização por demissão e igual salário para igual trabalho. 
 

Site para Legislação Trabalhista Pertinente: 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 

2.5 Diretrizes para Produtores e Auditores: 

O cumprimento pode ser verificado pela ausência de queixas ou mandados de segurança 
apresentados. Outros meios poderiam ser a revisão de demostrativos de salário, registros de 
contratação e entrevistas aos colaboradores. 

O salário mínimo, conforme estipulado pela província, cobre os requisitos para atender as 
necessidades básicas de u trabalhador. 

As horas trabalhadas por um colaborador estão determinadas pela legislação províncial.  
Podem ultrapassar 48 horas, caso a isenção for disposta pela legislação províncial. Nestes 
casos, empregador e empregados devem cumprir a legislação correspondente, inclusive 
isenções do empregado/governo, ao igual que pagamento de horas-extra.  
2.5.4 Se mais horas-extra forem precisas, elas deverão ser dadas sob as condições seguintes: 

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pdf/fs_agri.pdf
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
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a) Que isso só aconteça durante períodos limitados (por exemplo, colheitas de pico, plantio).  

b) Quando as condições de horas-extra tiverem sido negociadas e acordadas.  

c) Quando a médio de horas de trabalho no prazo de dois meses a partir do início de um 
período excepcional continuasse sendo de não mais de 60 horas semanais.  
 
Os serviços diretamente relacionados ao processo de produção incluem todos os serviços 
relacionados à produção de soja que tivessem lugar na fazenda ou que forem fornecidos pelos 
empreiteiros, na fazenda.  Esses serviços compreendem, mas não se limitam a, 
semeadura/fumigação/colheita sob medida, controle de pragas, aplicação de adubo e manejo 
de nutrientes. 
 

2.5.5 e 2.5.6 Referência: Convenção 1 da OIT sobre Jornada de Trabalho. 

Legislação de base: 

- Padrões regulatórios trabalhistas do Canadá (C.R.C., c. 986) 
- Regulamentações de Equidade no Emprego (SOR/96-470) 

- Diretrizes de Igual Salário, 1986 (SOR/86-1082) 
- Lei de salários justos e jornada trabalho (R.S.C., 1985, c. L-4)  

o Regulamentaçes sobre salários justos e jornadas de trabalho (C.R.C., c. 1015) 
- Lei de Programas de Proteção do Assalariado (S.C. 2005, c. 47, s. 1) 

o Regulamentações de Programas de Proteção do Assalariado (SOR/2008-222) 
 

3.1 3.1.1 Diretriz para Produtores e Auditores:  

Os canais de comunicação devem ser eficazes e acessíveis. Os canais de comunicação 
devem estar nas línguas locais e veiculizados pelos meios apropriados (por ex. Internet não é 
um mecanismo apropriado de comunicação com comunidades que não contam com acesso à 
Internet). 

As exigências sobre a comunicação devem ser adequadas para identificar quaisquer disputas 
com usuários tradicionais da terra, conforme está descrito no Critério 3.2. 

Onde for demonstrado que as pessoas na propriedade ou adjacências estão ocupando as 
terras ilegalmente (por exemplo, posseiros ilegais), produtores devem tentar estabelecer 
comunicação com as mesmas, porém, eles não são obrigados a manter o diálogo. 

As comunidades locais podem ser representadas por representantes democraticamente 
eleitos para a comunicação ou negociação ou em situações de auditoria. Onde este for o 
caso, o produtor ou o auditor não estão isentos da responsabilidade de se comunicarem com 
outros membros da comunidade, especialmente com os públicos compostos por pobres, 
analfabetos, jovens, mulheres ou grupos indígenas. 

No caso dos pequenos produtores, evidência documentada não é exigida e pode ser 
substituída por evidência verbal.  

É importante incluir entrevistas com a comunidade para avaliar a existência de canais de 
comunicação e de sua adequação. 

A resolução de controvérsias sobre direitos de uso da terra  são de exclusiva responsabilidade 
do governo federal. Essa legislação atende o requisito de resolução de disputas da RTRS e/ou 
o ultrapassam (veja Indian Act (R.S.C., 1985, c.I-5)). 

3.2 A lei Indian Act (R.S.C., 1985, c. I-5) concerne os usuários tradicionais da terra  e regiões 
definidas claramente em que o uso tradicional da terra deverá permanecer um direito dos 
usuários da terra  tradicionais. Este não é um assunto comum para os produtores de soja no 
Canadá. 

Esclarecimento: Os Usuários Tradicionais da Terra do Canadá ficam definidos como elegíveis 
sob a lei do Canadá (Indian Act (R.S.C., 1985, c.I-5)). 

Ao solicitar a certificação, o produtor identificará usuários tradicionais da terra. Os usuários 
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tradicionais da terra  contribuirão com provas razoáveis de terem estado exercendo seus 
direitos de uso ou acesso na área da propriedade durante os 10 anos prévios a maio de 2009 
(a 'data limite') .  

Para o caso de comunidades indígenas tradicionais, também se aplicam os artigos 14-18 
do Convênio 169 da OIT 

3.2.1 A avaliação dos direitos da comunidade deve ter por objetivo: 

a) a) identificar o uso individual e coletivo, e os direitos dos usuários tradicionais das terras; 
e:  

b) identificar as localizações e as condições das terras necessárias para satisfazer esses 
direitos. 

c) identificar as localizações /questões onde há conflito entre os direitos de propriedade e os 
direitos de uso tradicional das terras.  

d) Encontrar uma solução para resolver possíveis conflitos de usos das terras/ ou propostas 
de acordos para compensação. 

Os usuários tradicionais das terras podem estar representados por representantes legítimos 
nas situações que envolvam comunicação, negociação ou auditoria. Onde este for o caso, o 
produtor ou o auditor não estão isentos da responsabilidade de se comunicarem com outros 
membros da comunidade. 

3.2.1 A resolução de quaisquer disputas sobre direitos de uso da terra  são de exclusiva 
responsabilidade do governo federal. Esta legislação cumpre com o requisito de resolução de 
conflitos da RTRS e/ou o ultrapassa (veja Indian Act (R.S.C., 1985, c.I-5)). Quando houver 
uma sentença judicial, os termos dessa sentença serão respeitados. Se houver uma litigação 
em andamento, enquanto ela estiver sub judice (em processo de litigação; pendente de 
sentença) isto não prejudicará o acesso à certificação sempre que essa orientação fornecida 
pelo juiz seja seguida. Em caso de ausência dessa orientação, o usuário tradicional das terras 
poderá continuar exercendo os direitos reivindicados até o caso ser resolvido. 

3.3 Orientação para Produtores e Auditores: 

Entrevistas com membros das comunidades locais e seus representantes são importantes 
para a verificação da conformidade deste critério. 

3.3.2 Orientação para Produtores e Auditores:  

No caso de Certificação Grupal, as provas documentadas de reclamações e queixas podem 
ser mantidas em nível grupal. 

3.3.3 Orientação para Produtores e Auditores:  

Prontidão: Cada produtor deverá definir o período e o responsável individual por tratar 
questões que concernerem ao auditor.  Este período deveria ser definido pelo produtor. 

3.4 3.4  Os produtores RTRS farão o possível, por todos os meios, para dar prioridade aos 
colaboradores locais, sempre que a lei o permitir.   

3.4.1 O produtor deve demonstrar oportunidades justas de emprego e bens e serviços para a 
população local. Isto pode evidenciar-se com a demonstração pelo produtor de sua intenção 
de adquirir fontes locais de bens, serviços e colaboradores.   

Embora contratar trabalhadores estrangeiros para a produção de soja seja pouco frequente no 
Canadá, para os casos em que forem contratados trabalhadores não locais, essa prática 
deverá cumprir com todas as leis e legislações.  Para obter uma autorização para empregar 
trabalhadores não locais, deverá existir um comprovante de licitação local, conforme à 
Legislação para Trabalhadores Temporários Estrangeiros existente no Canadá. 

Sob o Programa para Trabalhadores Temporários Estrangeiros do Canadá, todo emprego 
deverá ser publicado em forma de anúncio de oportunidade de emprego na mídia pública, 
como jornais, sites da Internet para busca de empregos, boletins, etc. Isto oferece uma ampla 
exposição de vagas para cidadãos canadenses e residentes permanentes no Canadá que 
poderima ser candidatos potenciais para essas vagas.  A legislação estipula os requisitos 
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mínimos de publicidade. 

3.4.1 As provas poderiam incluir um histórico da proporção de empregados locais. 

3.4.2 As populações locais não são discriminadas por falta de um programa de treinamento.   
Todos aqueles que trabalharem numa fazenda receberão treinamento. A colaboração pode 
evidenciar-se através da associação. Os trabalhadores serão contratados da melhor fonte 
disponível.   

3.4.3 Não há discriminação contra a população local no que tange ao fornecimento de bens e 
serviços.  O produtor vai adquirir produtos de forma competitiva.  A contratação será feita da 
melhor fonte disponível. 

Fará referência a bens e serviços fundamentais para as atividades de produção.  

3.4.3 Os comprovantes incluem orçamentos de serviços, entregues por fornecedores locais. 

3.4.1-3.4.3 Guia para auditores e produtores: Por população local, nos referimos à população 
do município mais próximo. 

4.1 A legislação federal e províncial determinou projetos de infraestrutura de risco de porte 
grande/pequeno que garantam a realização de avaliações de impacto ambiental.  

Toda infraestrutura, dentro e fora da fazenda, com potencial para ter uma forte repercussão no 
hábitat, na sociedade ou na economia da fazenda, deverá ser submetida a uma avaliação, em 
que serão comentadas as leis e considerações ambientais, sociais e municipais.  Para que a 
infraestrutura possa ser construída, essa avaliação devera ser exaustiva conforme à 
legislação províncial e federal (conforme à lista seguinte), 

Legislação de base: 

- Lei para a Construção (R.S.Q. c. B-1.1) (Quebec) 

- Código da Construção (S.O. 1992, c. 23) (Ontário) 
- Lei para Prédios e Moradias Móveis (R.S.M. 1987, c. B93) (Manitoba) 
- Código da Construção Provincial (R.S.P.E.I. 1988, c. P-24) (Prince Edward I.) 

- Código Nacional de Construção de Fazendas do Canadá (1995) 
Para a legislação em outras províncias, consulte o Apêndice. 
 

4.2 4.2.1 As queimas não são uma prática frequente no Canadá, mas apenas uma prática usada 
ocasionalmente em Manitoba, em circunstâncias específicas autorizadas pela lei. 

Não são feitas queimas em nenhuma parte da fazenda de restos de culturas, resíduos ou de 
parte da vegetação desmatada, exceto quando se der uma das condições seguintes:  

a) quando existir uma obrigação legal de queimá-los como medida sanitária; 

b) quando a queima for utilizada para gerar energia,  

c) quando houver restos de vegetação de pequeno porte derivados de trabalhos de 
desmatamento uma vez que todo o material utilizável tiver sido retirado para outros usos: 
quando o ambiente, solo e condições climáticas garantirem a queima de resíduos e, quando 
estiver autorizado pela lei, a mata resídual de culturas poderá ser queimada para facilitar as 
operações de semeadura.  Essas ações serão em conformidade com as estritas leis aplicáveis 
e regulamentações de autorização. 

É controlado o armazenamento e a disposição corretos de recipientes para agroquímicos 
como resíduos perigosos.  Esquemas regionais de reciclagem e reutilização (por exemplo,  o 
Programa CleanFarms) são implantados em nível de cidade, município e província. O 
Programa CleanFarm, usado para eliminar recipientes de agroquímicos de forma segura e 
responsável, quando for inteiramente possível. 

Todas as atividades de resíduos de produção e seu manejo devem cumprir com a Lei de 
Proteção Ambiental do Canadá, 1999 (CEPA 1999). 

Todos os fertilizantes ou suplementos agrícolas devem estar registrados, embalados e 
etiquetados segundo os padrões prescritos, em conformidade com a Lei de Fertilizantes 
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(R.S.C., 1985, c.f-10). 

4.2.2-4.2.5 Os prédios e/ou equipamentos projetados para o manejo de resíduos devem estar 
projetados em conformidade com o Canada Plan Service, 10,000 Series Environment. 
(http://www.cps.gov.on.ca/english/ev10000/enviro.htm) 

4.2.5 Para todos os produtores, exceto aqueles que operarem fazendas pequenas, isto deverá 
ficar documentado. Para fazendas pequenas basta com que o produtor conheça os resíduos 
que forem produzidos e o que será feito com cada um deles. 

Esclarecimento: por resíduos nos referimos a todo material de dejeto e não apenas à mata 
residual. 

4.3 A implantação de um Plano para Fazendas Ambientais voluntário, conforme delinhado nas 
diretrizes para Agricultura e Agro-alimentos do Canadá e/ou Plano de Manejo de Nutrientes, 
deverá ser reconhecido como método para registrar, manejar e diminuir as emissões de GEE.  
O uso de uma ferramenta reconhecida para quantificar as emissões de GEE pode ser prova 
de que as exigências do Princípio 4 estão sendo cumpridas, conduzindo à redução efetiva de 
emissões de GEE. 

4.3.1: Devem ser mantidos registros. Sempre que houver terceirização, deverão ser mantidos 
registros das horas-máquina usadas. Os Produtores devem manter um registro. Para o caso 
dos pequenos produtores, eles não estão obrigados a cumprir este requisito. No entanto, 
constitui uma recomendação. 

A quantidade de horas-máquina é um indicador que pode ser aplicado em fazendas de todas 
as dimensões. 

Nas fazendas que produzem múltiplas culturas, pode ser feito um cálculo estimativo do uso de 
combustível fóssil para a produção de soja. 

 As “Atividades relacionadas à produção de soja” incluem: 

- Preparação do solo 
- Semeadura 

- Aplicação 
- Colheita 
- Transporte dentro da fazenda 

- E incluir todas as atividades empreendidas pelas partes terceirizadas nos campos 
correspondentes. 

 

4.3.2 Poderia haver flutuações anuais na intensidade do uso de combustíveis fósseis, por 
variações climáticas e ambientais naturais. A tendência deveria ser controlada durante um 
período de muitos anos. 

Por ex.: exemplos de uma justificativa para um aumento na intensidade de uso de combustível 
fóssil poderiam surgir se houver perda de cultura por causa de seca, com a necessidade de 
plantar novamente, ou infestação com pragas que precisar aumentar a fumigação, e/ou 
cronograma de semeadura/colheita. 

4.3.4 É formentado o uso de energias renováveis na fazenda (biocombustíveis, biogás, 
energia solar eólica, etc.). Para o caso de energias renováveis que substituírem a energia 
elétrica, quantificar a economia equivalente de combustíveis fósseis. 

Diretriz para Produtores e Auditores: 

- Outras questões relacionadas às emissões de GEI são tratadas em outros princípios, e 
incluem: 

- Uso de fertilizantes, incluído no Critério 5.5 
- Conservação de níveis de carbono no solo: A conservação e monitoramento de 

conteúdos de carbono no solo são tratados no Critério 5.3. 

- Emissões derivadas de mudanças no uso da terra são identificadas, positivas ou 
negativas. 

 

http://www.cps.gov.on.ca/english/ev10000/enviro.htm
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4.4 4.4 As cercas contra o vento e faixas naturais na fazenda e reboleiras isoladas de florestas, se 
não cumprirem os requerimentos estipulados na definição de floresta nativa, não aplicarão 
como floresta nativa. 

4.4.1.2 a) As Opções 1 e 2 só se aplicam a áreas que não são florestas nativas (conforme 
determinado em 4.4.1.2 b e c). Portanto, a floresta nativa não pode ser desmatada mesmo se 
isso for permitido por um mapa oficial de uso da terra (Opção 1). 
4.4.1.2 b) Opção 1: Os mapas utilizados para esse fim foram submetidos a uma consulta 
pública adequada e efetiva. 
4.4.1.2 c) Opção 2: A avaliação de AAVC deverá ser feita utilizando a orientação existente, 
por exemplo, o Toolkit HCV. Os assessores devem ser reconhecidos pela RTRS ou pela rede 
HCV.. 

Uma Floresta Nativa, conforme definido para esse Padrão, vai: 
Consistir num mínimo de 50% das plantas incluídas na lista da ecozona correspondente, 
conforme descrito em http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm; 
- Deverá ser de 1 hectare ou mais, dentro dessas dimensões:  
- Deverá ter cobertura florestal de acima de 35%; 
-             Deverá ter um mínimo de 10 árvores por hectare que atinjam uma altura de 
"maturidade", conforme determinado na bibliografia para a geografia específica da Floresta 
Nativa ou que possam alcançar seu limiar in situ. 
Ao todo, há 12 eco-zonas no Canadá:  
- Marítima Atlântica: Nova Scotia, New Brunswick e Prince Edward I. 
- Planícies de florestas "mixedwood": Cidade de Quebec, PQ a Windsor, ON 
- Escudo Boreal Alberta central 
- Planícies Boreais: Alberta, Saskatchewan, Manitoba central  
- Planícies: Alberta, Manitoba e Saskatchewan do sul 
- Cordilheira Montane: British Columbia e Alberta sul-oeste 
-  Região Marítima do Pacífico: British Columbia costeira 
Nota: Não é plantada soja nas eco-zonas restantes de: Planícies de Hudson, Escudo de 
Taiga, Planícies de Taiga, Cordilheira de Taiga e Cordilheira Boreal. 
A definição de Floresta Nativa estará relacionada com a geografia existente da fazenda 
concreta.   

No Canadá, não há mapas oficiaies de florestas nativas, mas há mapas de planejamento do 
uso da terra e de zonas úmidas. Os estatutos e mapas de Zoneamento Municipal podem ser 
úteis para determinar atividades de uso da terra e a capacidade de escolha que o produtor 
tem de dedicar-se a culturas agrícolas na área.  Esses estatutos e mapas podem encontrar-se 
no escritório da prefeitura local. 

O sistema de classificação canadense de zonas úmidas pode ser usado para definir as zonas 
úmidas, segundo a definição províncial de zonas úmidas. 

Guia para Auditores e Produtores: 

Para determinar que é classificado como zona úmida natural no Canadá, deve usar-se O 
Sistema de Classificação de Zonas Úmidas do Canadá como chave de identificação.  Este 
documento pode encontrar-se em: www.gret-
perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf. 

Veja no Glossário, a definição de floresta nativa e de zona úmida natural. 

4.4.1 Os habitats nativos e abandonados estão incluídos nos critérios de 4.4.1. 

4.4.2 Os usuários tradicionais de terra fornecerão prova razoável de que vêm exercendo 
direitos de uso ou acesso à área da propriedade há mais de 10(dez) anos antes de maio/2009 
à RTRS 

 

Requisitos de colheita de dados para sistemas futuros de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA): A data de registro do produtor para a certificação fica registrada pelo organismo de 
certificação. Durante a auditoria de certificação, são cadastrados a área e o tipo de vegetação 
de todas as reservas de vegetação nativa voluntárias (por cima do requisito legal). Depois da 
certificação são adicionados a um cadastro da RTRS os detalhes da data de registro para a 

http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
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certificação e a área e o tipo de vegetação de reservas voluntárias. Quando é elaborado um 
sistema de PSA da RTRS, os pagamentos estão disponíveis retroativamente até a data de 
registro para certificação, para todos os produtores no cadastro ou registro. 

4.5 
O mapa e o plano devem ser adequados ao porte da operação.  

4.5.3 A legislação províncial e federal, conforme mostrado a seguir, proíbe a caça de espécies 
extirpadas, em perigo de extinção, ameaçadas ou de espécies de cuidado especial.  Estas 
legislações pertencem ao governo províncial e federal. 

Na certificação grupal, o gerente de grupo pode centralizar o mapa e ser responsável pela 
manutenção e desenvolvimento de um plano para conservação. 

Legislação de base:  

- Canadá 
o Lei de Vida Silvestre do Canadá (R.S.C., 1985, c. W-9) 
o Lei de Proteção Ambiental do Canadá (S.C. 1999, c. 33) 
o Lei de Espécies em Risco (S.C. 2002, c. 29) 

 
- Quebec 

o Lei de Respeito à Conservação e Desenvolvimento da Vida Silvestre (R.S.Q., 
c.C-61.1) 

o Lei de Respeito às Espécies Ameaçadas ou Vulneráveis (R.S.Q., c. E-12.01) 
o Lei de Qualidade Ambiental (R.S.Q., c. Q-2) 

 

- Manitoba 
o Lei de Acordos de Conservação (S.M. 1997, c. 59 (C.C.S.M. c. C173))  
o Lei de Reservas Ecológicas (C.C.S.M. c. E5) 
o Lei de Espécies em Perigo de Extinção (S.M. 1989-90, c. 39) 
o Lei Ambiental (S.M. 1987-88, c. 26 (C.C.S.M. c. E125) 

 
- Ontário 

o Lei de Autoridades de Conservação (R.S.O. 1990, c. 27) 
o Lei de Autoridades de Conservação (R.S.O. 1990, c. 28) 
o Lei de Espécies em Perigo de Extinção, 2007 (S.O. 2007, c. 6)  
o Lei de Autoridades de Conservação (R.S.O. 1990, E.19)  
o Lei de Conservação de Oak Ridges Moraine, 2001 (S.O. 2001, c.31) 

- Ilha Prince Edward 
o Lei de Proteção Ambiental (R.S.P.E.I. 1988, c. E-19) 

Para a legislação em outras províncias, consulte o Apêndice. 
 

5.1 O critério se firma completando um Plano Ambiental Regional para Fazendas (Ontário - 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/environment/efp/efp.htm). 

5.1.2: Para este indicador, deverá considerar-se, na maior parte dos casos, que os produtores 
não são os únicos responsáveis pela qualidade das águas superficiais e subterrâneas.   A 
qualidade da água também pode ser afetada pelas atividades de terceiros fora da fazenda 
onde os produtores não possam ter nenhuma repercussão. 

A irrigação não é uma prática comum para a produção de soja no Canadá.  Além disso, em 
muitas fazendas de soja há acesso limitado a poços perfurados.  Se não for usada nenhuma 
irrigação e não houver disponibilidade de acesso a poços registrados como fonte, as práticas 
ilustradas em 5.2 deveriam bastar para cumprir estes requisitos.   Nos casos em que houver 
poços d'água disponíveis e ativos, o produtor deverá usar isto para monitorar as águas 
freáticas. 

O monitoramento, com a forma de melhores práticas de manejo, deveria ser eficaz na 
tentativa de diminuir o impacto sobre as águas freáticas e superficiais que deixam a fazenda. 

5.1.2. Guia para Produtores e Auditores: 

. 

Os possíveis efeitos da produção de soja na qualidade da água se limitam, em grande parte, a 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/environment/efp/efp.htm
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eventos de presença de fósforo e nitrito/nitrato totais (conforme notificado em estudo de class-
action, denominado Qualidade da Água de 15 Vazões de Água em Bacias Hídricas Agrícolas 
da região Ontário Sul-Oeste 2004-2009 e Indicadores Ambientais do Canadá – Água, Joel 
Wood, Fraser Institute, julio 2013).  Por conta disso, se na fazenda houver corpos naturais 
d'água superficial, o produtor poderá cadastrar esses indicadores de qualidade. Isto pode ser 
completado mediante testes de fitas indicadoras durante a estação de manejo de culturas (isto 
é, o verão). 

Quando corresponder, deverá fazer o monitoramento de parâmetros como: pH, temperatura, 
oxigênio dissolvido, turbidez e condutividade elétrica das águas. Deveria ser feito o 
monitoramento em nível de bacia. 

Quando as águas superficiais ou subterrâneas são usadas como fonte de água potável, o 
governo provincial, através do Programa de Qualidade da Água Potável do Canadá, as 
monitora e mede extensivamente.  Os parâmetros que são mantidos ou ultrapassados por 
estes corpos hídricos podem ser consultados neste site: www.hc-sc.gc.ca/ewh-
semt/pubs/water-eau/2012-sum_guide-res_recom/index-eng.php. Caso haja presença destes 
corpos hídricos na fazenda, o monitoramento será feito mediante este Programa e as 
regulamentações federais e provinciais correspondentes, e será continuado pelo ministério 
provincial responsável pela saúde pública. Em Ontário, os níveis máximos dos Objetivos 
Provinciais para a Qualidade da Água (Provincial Water Quality Objectives - PWQO) são 
de 2.93mgL-1 e os níveis máximos totais de fósforo são de 30ugL-1. 

O Produtor/Auditor deverá determinar a disponibilidade de dados para monitoramento 
público da saúde dos órgãos receptores e avaliar ações necessárias. 

Se for detectada alguma degradação ou desvio da linha de base, deverá ser feita uma análise 
para determinar se a causa são as atividades diretas dos produtores.  Caso elas sejam 
causantes da degradação ou o desvio, deverão fazer ações corretivas. 

Legislação de base: 

- Código Canadense da Água (R.S.C., 1985, c. C-11) 
- Lei de Direitos da Água [Canadá ] (C.C.S.M. c. W80) 
- Lei de Segurança da Água Potável [Manitoba] (C.C.S.M. D101) 
- Lei de Águas Subterráneas e de Poços de Água [Manitoba] (C.C.S.M. c. G110) 
- Lei de Proteção da Água [Manitoba ] (C.C.S.M. c. W65) 
- Lei de Conservação de Recursos Hídricos [Manitoba] (S.M. 2000, c. 11(C.C.S.M. W72)) 
- Lei de Águas Limpas [Ontário], 2006 (S.O. 2006, c. 22) 
- Lei de Drenagem [Ontário]  (R.S.O. 1990, c. D. 17) 
- Lei de Recursos Hídricos de Ontário (R.S.O. 1990, c. O. 40) 
- Lei de Água Potável Segura [Ontário], 2002 (S.O. 2002, c. 32) 
- Lei de Águas e Redes de Esgotos [Prince Edward I.] (R.S.P.E.I. 1988, c. U-5) 
- Lei de Cursos Hídricos [Quebec] (R.S.Q. c. R-13) 
Para a legislação em outras provincias, consulte o Apêndice. 
 

5.1.3: Todos os terratenentes do Canadá devem denunciar toda contaminação riscosa e 
perigosa de aguas subterrâneas ou superficiais perante as autoridades locais. 

5.1.1. Recomenda-se participar do Programa de Gestão da Supervisão de 4R para as 
melhores práticas de gestão do manejo de resíduos na fazenda.. 

5.2 As faixas ripárias deverão ser mantidas ou restauradas, se tiverem sido removidas, na largura 
e nas espécies correspondentes, conforme estipulado pela autoridade regulatória 
correspondente.    

Em Ontário, Manitoba e Quebec, isso será definido pelos estatutos da Autoridade de 
Conservação local e os municipais.  O produtor e o auditor podem obter requisitos locais 
específicos no escritório da Autoridade de Conservação local e/ou no seu site de Internet.  
Segundo o valor ecológico e a sensibilidade do meio ambiente local, a escala da fazenda, 
detalhes do bioma e requisitos legais da localização da fazenda, a largura requerida para a 
faixa ripária será diferente.  Tanto o produtor quanto o auditor deverão solicitar detalhes 
específicos perante o escritório da Autoridade de Conservação local e municipal. 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2012-sum_guide-res_recom/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2012-sum_guide-res_recom/index-eng.php
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As áreas de vegetação natural em volta das nascentes e ao longo dos cursos hídricos naturais 
podem ser determinadas pelo Inventário de Zonas Úmidas do Canadá (Canadian Wetland 
Inventory - CWI), disponível em: 
www.arcgis.com/home/item.html?id=66dd2051fa114aa4ba5e8098036ad6ba.  

5.2. A definição básica de zonas úmidas, baseada na Política Federal sobre Conservação de 
Zonas Úmidas do Canadá, adotada em 1991, elaborada por múltiplas organizações agrícolas 
e ambientais, é a seguinte: 

"Uma Zona Úmida  é terra  saturada com água durante tempo suficiente para promover 
processos de pantanais ou aquáticos, indicado por solos de drenagem deficiente, vegetação 
hidrofítica e vários tipos de atividade biológica que se adaptam a um ambiente úmido". 
  
"As Zonas Úmidas incluem brechos, lamaceiras, pântanos e espelhos d'água pouco profundos 
(em geral, de 2 metros ou menos de profundidade), conforme definido no Sistema de 
Classificação de Zonas Úmidas do Canadá pelo Grupo de Trabalho Nacional de Zonas 
Úmidas do Comitê Canadense de Classificação Ecológica de Terras (1987)".  
 

Em Ontário, a Declaração de Políticas Provinciais de Ontário define o termo "zona úmida" em 
Ontário como: 

"As zonas úmidas abrangem terras cobertas de águas pouco profundas, tanto em forma 
sazonal quanto permanente, e também terras onde o lençol freático está próximo da superfície 
ou diretamente sobre ela. Em qualquer um dos casos, a presença de abundante água tem 
causado a formação de solos hídricos e favorecido o predomínio de plantas hidrofíticas o de 
plantas tolerantes à água". 
  
Em Ontário, foram reconhecidos quatro tipos de zonas úmidas: brechos, pântanos, lamaceiras 
e charcos (as últimas são relativamente raras em Ontário Sul). 
  
Terras encharcadas de água o umedecidas periodicamente, usadas para a agricultura que 
não exibirem (ou que já não exibirem mais) características das zonas úmidas, não serán 
consideradas zonas úmidas nesta definição". 

Quando for preciso determinar áreas de vegetação nativa ou áreas ripárias, estas definições 
deverão ser usadas pelo produtor ou auditor para identificar zonas úmidas e os valores 
ecológicos associados a elas. 

Para definições de floresta nativa, veja o glossário. 

5.3 Podem ser feitos testes de solos para ilustrar o conteúdo de matéria orgánica no solo e a 
qualidade do solo. 

Técnicas para manter a qualidade do solo: 

- Rotação de culturas 

- Práticas de semeadura adequadas às condições (a erosão é tema de preocupação de 
alta prioridade) 

- Semeadura de conservação 
- Manejo da fertilidade mediante um Plano de Manejo de Nutrientes e/ou Supervisão 4R 

- Plano de longo prazo para esboçar qualquer atividade futura de alteração da qualidade do 
solo. 

- Entre as técnicas para controlar a erosión do solo podem incluir-se: 

• Manejo de estradas dentro da fazenda. 

• Manejo de áreas com declive. 

• Manutenção de coberta do solo permanente. 

• Plantio direto 
-  
Os indicadores de monitoramento podem incluir: 

- Documentação (análise) de nitrogênio, fósforo e potássio 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=66dd2051fa114aa4ba5e8098036ad6ba
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- Documentação (análise) de pH do solo 
- Plano de Supervisão 4R e elaboração de relatórios sobre progressos. 

- Plano Ambiental para Fazendas e elaboração de relatórios sobre progresos. 

5.4 Água de superfície e água subterrânea inclui lagos, rios, lagoas, charcos, pântanos, fontes de 
água subterrânea, aquíferos/lençóis freáticos. 

Deberão ser usadas técnicas de Manejo Integrado de Culturas (MIC).  Produtores que tenham 
acceso a Assessores de Culturas Certificadas que possam gerar ferramentas de gestão de 
MIC trabalhando em cooperação com o produtor. 

Guia para Produtores e Auditores: 

 Se as tarefas de fumigação forem feitas por uma companhia contratada, poderá ser solicitada 
informação sobre esta companhia. 

5.4.1 As pequenas fazendas não têm exigência de cumprimento deste indicador. 

5.4.2 Os parámetros a monitorar podem ser: 

- a quantidade de aplicações de produtos fitossanitarios por campanha, 
- o volume de produto fitossanitário usado por hectare, 
- a classe toxicológica do produto. 

 

5.4.2 O nível de nocividade potencial de um produto fitossanitario pode ser determinado a 
partir de sua classe toxicológica segundo  a OMS para o presente critério. 

5.4.2 Quando os objetivos não forem cumpridos, serão apresentadas provas documentais 
para justificar e ilustrar a melhoria contínua. 

5.4.4 Deverão ser levadas em conta as legislações local e nacional. 

5.5 É requerido um treinamento sobre produtos agroquímicos para cada produtor que armazenar, 
transportar e utilizar agroquímicos.   

Os documentos exigidos de licência, certificação ou outro comprovante relevante deverão ser 
fornecidos ao auditor pelo produtor para verificar isto. 

O programa CleanFarms, Crop Life Canada, e outras técnicas de supervisão eficaz estão 
implantados e continuam mejorando a situação com os recipientes de agroquímicos coletados 
e a tecnologia obsoleta. 

5.5.1 Os cadastros são mantidos durante 5 anos no mínimo. Isto não se aplica a cadastros de 
anos anteriores à certificação. 

5.5.1 A escala e o contexto, em especial para pequenas fazendas, devem ser levados em 
conta. Podem ser permitidas exceções (por exemplo, para manter faturas) para as fazendas 
pequenas que funcionarem em grupo, sempre que o grupo tenha um mecanismo para garantir 
o cumprimento do critério. 

5.5.2 A lavagem de recipientes deveria ser feita usando melhores práticas de manejo (por 
exemplo, princípios de tríplice rinsagem, inclusive a reutilização da água de enxagüe na 
mistura do tanque), utilizando técnicas de alta pressão associadas à aplicação mecânica. 

5.5.3 As áreas usadas para o armazenamento e a distribuição de agroquímicos, substâncias 
inflamáveis e tóxicas se desenham, construem e equipam para diminuir os riscos de acidente 
e os impactos negativos para a saúde das pessoas e do ambiente. 

CleanFarms Canada elaborou melhores práticas de manejo. 

 

Legislação de base:  

- Canadá 
o Lei de Fertilizantes do Canadá (R.S.C., 1985, c.f-10) 
o Lei de Substâncias Perigosas (R.S.C., 1985, c. H-3) 
o Lei de Manejo Integrado de Pragas (S.V.C. 2003, c. 58) 
o Lei para Produtos de Controle de Pragas (S.C. 2002, c. 28) 
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o Lei de Convenção de Recipientes Seguros (R.S.C. 1985, c. S-1) 
o Lei de Transporte de Substâncias Perigosas, 1992 (S.C. 1992, c. 34) 

- Manitoba 
o Lei de Manuseio e Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.M. 1987, c. 

D12)(Manitoba) 
o Lei de Ervas Daninhas (C.C.S.M. c. N110) (Manitoba) 
o Lei de Controle de Praguicidas e Fertilizantes (R.S.M. 1987, c. P40) 
o Lei de Saúde, Segurança e Compensação no Trabalho (R.S.N.L. 1990, C. w-11) 
o Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.M. 1987, c. W210) 

- Ontário 
o Lei de Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.O. 1990, c. 28) 
o Lei de Manejo de Nutrientes, 2002 (S.O. 2002, c.4) 
o Lei de Saúde e Seguranca do Trabalho (R.S.O. 1990, c. 0.1) 
o Lei de Praguicidas (R.S.O. 1990, c. P.11) 
o Lei de Controle de Ervas Daninhas (R.S.O. 1990, c. W.5)  
o Lei de Segurança e Seguradoras no Trabalho, 1997 (S.O. 1997, c. 16) 

- Ilha Prince Edward 
o Lei de (Transporte de) Substâncias Perigosas (R.S.P.E.I. 1988, c. D-3) 
o Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.P.I 1988, c. -O-1.01) 
o Lei de Controle de Praguicidas (R.S.P.E.I. 1988, c. P-4) 

- Quebec 
o Lei de Respeito das Normas Trabalhistas (R.S.Q. c. N-1.1) 
o Lei de Respeito da Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.Q., c. S-2.1) 
o Lei de Praguicidas (R.S.Q., c. P-9.3) 

Para a legislação em outras províncias, consulte o Apêndice. 
 

5.6 Veja no Apêndice a Legislação de base: 

 

Convenção de Rotterdam: www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30  

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs): 
http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/tabid/673/language/en-US/Default.aspx 

 

5.7 O controle biológico não é uma prática comum na produção de soja do Canadá. 

Todos os usuários varejistas e distribuidores/manuseadores de praguicidas devem ser 
capacitados com estritos cursos de treinamento, certificação e re-certificação do governo, de 
acordo às legislações nacionais, com base em protocolos científicos aceitos 
internacionalmente.  A PMRA é responsável pelo manejo e a regulamentação de praguicidas 
no Canadá. 

Registros de uso dos agentes de controle biológico devem ser mantidos como prova de 
conformidade com este critério.  

5.8 Diretriz para Auditores: 

Há sistemas institucionais em vigor. O auditor pode verificar o cumprimento através dos 
conhecimentos do produtor sobre novas pragas ou espécies invasoras e/ou a presença destos 
desenvolvimentos no site da Internet. 

5.8.1 A Agência de Vistoria de Alimentos do Canadá é responsável por monitorar e se 
movilizar para monitorar espécies invasoras introduzidas e novas pragas, e também surtos 
fortes de pragas já existentes.  Os ministérios de agricultura provínciais monitoram e rastreiam 
pragas agrícolas em todo Canadá.  Esses ministérios, relacionados especificamente à 
produção de soja, incluem o Ministério de Agricultura e Alimentos de Ontário (OMAF), de 
Desenvolvimento Agrícola, de Alimentos e Rural de Manitoba (MAFRD), Ministério de 
Agricultura de Saskatchewan, o Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentos de Quebec, o 
Ministério de Agricultura e Florestas de Prince Edward Island. 

5.8.2 Devem forjar-se relações estreitas entre os líderes de grupo e as autoridades e 

http://www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30
http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/tabid/673/language/en-US/Default.aspx
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organizações correspondentes. 

5.9 5.9 A PRMA (veja Glossário), sistema regulatório científico do Canadá, oferece um meio eficaz 
para determinar recomendações e manejo de agroquímicos existentes para o cumprimento 
deste padrão.  

5.9.1 As boas práticas agrícolas para a aplicação de agroquímicos estão esboçadas nas leis 
do WHMIS existentes e nas práticas de Saúde e Seguranca associadas às fichas técnicas 
MSDS de cada agroquímico.  Toda aplicação, manuseio e armazenagem de agroquímicos 
deverá ser feita por indivíduos com treinamento, licença (quando corresponder) e documentos 
corretos remetidos quando isso for solicitado pelo auditor. A emissão de licenças para 
aplicadores é um passo regulatório que oferece treinamento sobre ações e medidas 
adequadas para diminuir a deriva, o escorrimento da fumigação, e outros atos deletérios. 

5.9.1 Os fatores que impactam na deriva são, entre outros, a velocidade e orientação do 
vento, a temperatura, o equipamento utilizado e a topografia. 

5.9.1 e 5.9.2 Para a certificação grupal de pequenas fazendas - os gestores do grupo 
poderiam contribuir com procedimentos documentados e manter cadastros das condições 
meteorológicas. 

5.9.3 Toda aplicação, manuseio e armazenagem de agroquímicos deverá ser feita por 
indivíduos com treinamento, licença (quando corresponder) e documentos corretos remetidos 
quando isso for solicitado pelo auditor. Para áreas perimetrais urbanas em que forem 
realizadas tarefas de fumigação, o produtor deverá informar os vizinhos, conforme solicitado, 
pelos meios adequados para a região (correio, sinais colocados nos limites dos campos, e-
mail, sms ou similares). 

5.9.4 Considera-se que o aviso verbal cumpre com o padrão, sempre que essa prática fique 
documentada por escrito. 

Se o produtor houver implantado os requisitos de uso legal segundo as instruções do rótulo, 
as leis e regulamentações correspondentes, como complicações e exigências de segurança, 
isso será exemplo de cumprimento deste requisito, com base nas decisões científicas 
tomadas pela PMRA. 

A aplicação aérea só pode ser feita quando o indicado no rótulo de aprobação da PMRA do 
praguicida fumigado for cumprido. 

5.9.3-5.9.5 Cada produtor de soja RTRS deverá contar con um NMP e/ou um Programa de 
Supervisão 4R que esboce claramente os limites ambientais e socialmente aceitáveis 
relacionados à aplicação de agroquímicos e qualquier outro requisito, inclusive distâncias 
mínimas de aplicação, como o recomendaria um engenheiro agrônomo e em cumprimento da 
legislação municipal e provincial. 

O conjunto dos dados sobre o clima deverá ser adequada para satisfazer este requisito. 

Os produtores podem informar-se sobre a deriva de agroquímicos produzida pela aplicação 
em solos, melhores práticas e legislação e obrigações em 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/11-001.htm. 
 
Legislação de base 

- Regulamentações de Aviação do Canadá 2010-1 

- Parte II – Identificação de Aeronaves e Registro e Operação duma Aeronave 
Alugada por um Proprietário Não Cadastrado. 

- Parte IV - Emissão de Licenças e Treinamento do Pessoal 
- Part VI – Regras Gerais de Operação e Vôos  

o 602.12-602.13 – Sobrevôo de áreas com Populações ou Montagens ao 
Ar Livre de Pessoas durante Decolagens, Aproximações e Pousos. 

o 602.14 – Altitudes e Distâncias Mínimas 
o 602.15 – Vôo de Baixa Altitude Permitido 

 

5.10 No Canadá, os sistemas costumam ser sistemas de rotação de cultivos.  Por causa disto, são 
tomadas medidas importantes para evitar a interferência entre sistemas de produção. A 
aplicação de práticas de produção será feita de tal maneira que não impeça a produção de 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/11-001.htm
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Referência 
do critério 

Interpretação Nacional na Argentina 

sistemas em zonas vizinhas.  É implantado um sistema de resolução de conflitos em áreas 
vizinhas para denunciar queixas de interferência, e haverá práticas de mediação de ação 
corretiva. 

5.10.1 Quando forem introduzidas alterações nas práticas de produção de grãos de soja que 
pudessem repercutir em sistemas de produção vizinhos, será responsabilidade do produtor 
que introduz a alteração, implantar faixas de amortecimento de 30 m (p. ex. em áreas onde a 
produção for geralmente OMG, será responsabilidade de um produtor orgânico ou não-MG 
manter uma faixa de amortecimento ao redor de sua própria produção. Nas áreas onde a 
produção for principalmente Não-MG ou orgânica, um produtor que plantar OMG ou que 
utilizar produtos químicos, deverá manter uma zona de amortecimento). 

5.10.1 Diretriz para Produtores e Auditores:  

Em situações em que houver interferência com os sistemas de produção em áreas vizinhas e 
onde não se tiver alcançado consenso entre as partes, os querelantes poderão enviar um 
apelo formal à certificadora, que o submeterá a consideração na ocasião em que a certificação 
for solicitada. 

5.11 5.11 A semente usada na produção de soja RTRS no Canadá deverá ser Semente 
Certificada, conforme estipulado na Lei de Sementes do Canadá (R.S.C., 1985, c. S-8).  Esta 
Lei permite o fornecimento para produção e comercialização de sementes certificadas através 
de organizações como a Associação de Produtores de Sementes do Canadá e a Associação 
Canadense de Comercialização de Sementes.  As sementes deverão ser certificadas pela 
Agência de Vistoria de Alimentos do Canadá.  

A verificação da variedade da semente deverá ficar evidenciada mediante um rótulo de 
identificação de semente certificada. 
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Anexo 2: Lista de Acrônimos 

GM Geneticamente Modificada 

No-GM No Geneticamente Modificada 

AVC Alto Valor de Conservação 

AAVC Área de Alto Valor de Conservação 

MIC Manejo Integrado de Cultivo 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

ONG Organização Não Governamental 

GTN Grupo Técnico Nacional 

P&C Princípios e Critérios 

PSA Pagamentos por Serviços Ambientais 

PMRA Pest Management Regulatory Agency 

RTRS A Associação Internacional de Soja Responsável (Round Table on 
Responsible Soy) 

WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System 

OMS Organização Mundial da Saúde 
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Anexo 3: Glossário de Termos 

Controle Biológico  Um método de controle de pestes que conta com a predação, o parasitismo, os 
mecanismos herbívoros ou outros mecanismos naturais ao invés de usar produtos 
químicos. 

Critérios O nível de ‘conteúdo’ de um padrão. Condições que precisam ser obedecidas para que se 
alcance um Princípio.  

Aprimoramento 
Contínuo 

O processo contínuo de melhorar o desempenho através de objetivos estabelecidos, o uso 
de monitoramento, pareceres de auditoria e relatórios gerenciais; analisando a informação 
e implementando ações corretivas e preventivas. 

Espécies 
Endêmicas 

Uma espécie encontrada exclusivamente em uma região particular ou localidade e não 
encontrada s naturalmente em nenhum outro lugar. 

Os Princípios do 
Equador  

Um referencial do setor industrial financeiro criado por bancos do setor privado para 
determinar, avaliar e gerenciar riscos sociais e ambientais no financiamento de projetos. 
Os Princípios são aplicados globalmente a todos novos projetos de financiamento, tendo o 
projeto custos de capital de US$10 milhões ou mais no total, e em todos os setores da 
indústria. 

Princípios do 
Equador – 
Avaliação Social e 
Ambiental 

Uma avaliação que determina os impactos e riscos sociais e ambientais (incluindo 
trabalho, saúde e segurança) de um projeto proposto em sua área de influência. É uma 
avaliação adequada, precisa e objetiva, e a apresentação das questões poderá ser feita 
pelo produtor, consultores ou especialistas externos. A Avaliação deverá propor medidas 
de mitigação e gestão relevantes e apropriadas à natureza e dimensão do projeto 
proposto. Ver Princípio 2 e Anexo II dos Princípios do Equador em www.equator-
principles.com para maiores detalhes. 

Floresta Veja Floresta Nativa 

Áreas de Alto 
Valor de 
Conservação 

Áreas de Alto Valor de Conservação são áreas críticas numa paisagem que precisam ser 
manejadas adequadamente para manter e aumentar os Altos Valores de Conservação 
(AAVCs). Há seis tipos básicos de áreas AVC, baseadas na definição originalmente 
desenvolvida pelo ‘Forest Stewardship Council’ (FSC) para a certificação de ecossistemas 
florestais, mas que atualmente está se expandindo crescentemente para uso de outras 
avaliações de credibilidade de outros ecossistemas. 

AVC1. Áreas globais, regionais ou nacionais com significativas concentrações de valores 
de biodiversidade (ex. endemismo, espécies em extinção, refúgios). 

AVC2. Grandes áreas em nível de paisagem global, regional e nacionalmente significantes 
onde populações viáveis da maioria, ou de todas, as espécies naturais existem em 
padrões naturais de distribuição e abundância. 

AVC3. Áreas que são ou contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em extinção. 

AVC4. Áreas que oferecem serviços de ecossistema básicos em situações críticas (ex. 
proteção aos depósitos de água, controle de erosão). 

 AVC5. Áreas fundamentais para atender as necessidades básicas de comunidades locais 
(ex. subsistência, saúde). 

AVC6. Áreas críticas para identidade cultural de comunidades tradicionais locais (áreas de 
significado cultural, ecológico, econômico ou religioso identificado em co-operação com 
tais comunidades locais). 

Indicadores O nível ’operacional’ de um padrão expresso em declarações mensuráveis que permitem a 
avaliação da conformidade.  

 

 

Trabalhadores 
empregados 

Trabalhadores empregados indiretamente na propriedade, neste padrão, se referem aos 
empregados de prestadores de serviços que realizam serviços diretamente relacionados 
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indiretamente  com o processo de produção. 

Definição mais específica desses ‘serviços diretamente relacionados com o processo de 
produção’ deve ser feita pelos processos de Interpretação Nacional. 

Manejo Integrado 
da Cultivo 

Um sistema de produção de cultivo que conserva e melhora os recursos naturais enquanto 
produzem uma safra com base economicamente viável e sustentável. Uma estratégia 
integrada, de longo-prazo que incorpora novas tecnologias e conhecimento e práticas 
tradicionais. Veja Anexo 5 para maiores detalhes. 

 

Comunidades 
Locais 

Grupos de pessoas e famílias que moram ou trabalham legitimamente na propriedade o 
perto da propriedade a ser certificada, ou entre propriedades para o caso de certificação 
múltipla ou grupal, e que são influídos pelas atividades da propriedade ou as influenciam. 

Floresta Nativa Uma Floresta Nativa, conforme definido neste Padrão: 

- Consistirá em pelo menos 50% das plantas elencadas na ecozona correspondente, 
conforme descrito em 
http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm; 

- Deverá ser de 1 hectare ou maior, dentro destas dimensões; 
- Deverá ter cobertura florestal de 35% ou mais; 
- Deverá ter pelo menos 10 árvores por hectare que alcancem uma altura de "árvore 

madura", conforme determinado pela literatura para a geografia específica da Floresta 
Nativa, ou poder alcançar este limiar in situ. 

A definição de Floresta Nativa vai estar relacionada à geografia da fazenda específica.   

Plantio Direto Uma maneira de cultivar lavouras ano a ano sem revolver o solo através de aragem. 
Também conhecido como semeadura direta, preparo zero e lavoura de conservação. 

 

Pesticidas Pesticidas incluem herbicidas, fungicidas, raticidas e inseticidas. 

Produtos 
fitossanitários 

Agroquímicos usados para controle de pragas e espécies invasoras, que incluem 
herbicidas, fungicidas e pesticidas. 

Princípios O nível ’pretendido’ de um padrão, expresso em enunciados de fundamentação sobre um 
resultado desejado. 

Arrendatários Um tipo de fazendeiro inquilino que tem a permissão do proprietário para usar a terra em 
troca de uma parcela da safra nela produzida.  

Padrão Padrões são documentos contendo especificações técnicas ou outros critérios precisos 
que são usados como regras, ou orientações e que formam os requisitos ou exigências a 
serem atendidas. 

Usuários 
Tradicionais da 
Terra 

Comunidades (ou indivíduos onde a população é muito esparsa) que têm exercido os 
direitos de uso ou de acesso sobre propriedades que estão sendo certificadas há muito 
tempo, por um longo período.  

Áreas Úmidas Terra saturada de água durante o tempo suficiente para promover processos de pântanos 
ou aquáticos, caracterizada por solos com drenagem deficiente, vegetação hidrofícita e 
vários tipos de atividade biológica adaptados a um ambiente úmido (Grupo de Trabalho 
Nacional de Zonas Úmidas, 1988) de acordo ao Sistema de Classificação de Zonas 
Úmidas do Canadá, 2° Edição, ISBN: 0-662-25857-6, Cat. No.: CW66-156/1997 
(www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf). 

Trabalhadores Onde é empregado neste documento ‘trabalhadores’ incluem trabalhadores permanentes, 
temporários e sazonais e arrendatários. 

Zoneamento A classificação de uso de terras preferíveis e permissíveis 

Pequenos 
Produtores 

Operação de menos de 10 hectares e/ou com uma renda inferior a 7.500 dólares 
canadenses.   

http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
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Sistema de 
Informação de 
Materiais 
Perigosos no 
Local de Trabalho 

 

Sistema canadense projetado para oferecer a empregadores e trabalhadores informações 
sobre materiais perigosos utilizados no local de trabalho. Para Ontário disponível em 
www.serviceontario.ca/publications.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.serviceontario.ca/publications
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Anexo 4:  RTRS – Abordagem da Conversão Responsável 

Haverá duas fases: 

• A curto prazo, uma abordagem provisória será usada. Isto está estabelecido no critério 4.4 do Padrão RTRS 
para produção de Soja Responsável Versão 1.0. 

• A médio prazo, a RTRS desenvolverá mapas RTRS oficialmente aprovados em escala macro, os quais 
fornecerão informações sobre biodiversidade e um sistema que orientará a expansão responsável da soja. 
Este trabalho será desenvolvido segundo a descrição abaixo e deverá ser concluído antes do dia 31 de 
dezembro de 2012 para Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai. 

Mapas aprovados pela RTRS e Sistema 

1. Resumo 

Mapas nacionais em escala macro serão criados através de um processo de múltiplas partes interessadas, o 
qual fornecerá orientação quanto à expansão responsável. Estes mapas indicarão quatro categorias de áreas: 

• Áreas Categoria I = áreas que são críticas para a biodiversidade (“hotspots”), onde as partes interessadas 
concordam quanto ao fato de que não deve haver nenhuma conversão da vegetação nativa em produção de 
soja responsável. 

• Áreas Categoria II = áreas de grande importância para a biodiversidade, na qual a expansão da soja só é 
conduzida depois de feita uma avaliação de AAVC que identifique áreas que devem ser conservadas e áreas 
nas quais a expansão possa ocorrer. 

• Áreas Categoria III = áreas nas quais a legislação existente é adequada para controlar a expansão 
responsável (geralmente áreas importantes para a agricultura e de menor importância para a conservação). 

• Áreas Categoria IV = áreas que já são usadas para a agricultura e onde não há nenhuma vegetação nativa 
remanescente, exceto reservas legais, e onde a expansão não está mais ocorrendo. 

Também será fornecida orientação quanto à forma de realizar as avaliações das AAVCs exigidas para a 
expansão nas Áreas Categoria II. 

2. Desenvolvimento de uma metodologia global genérica  

2.1. A RTRS convocará um grupo internacional de múltiplas partes interessadas para desenvolver a metodologia 
global genérica a ser usada na elaboração dos mapas nacionais em escala macro. 

f) O grupo deverá incluir representantes de cada câmara da RTRS e respectivo país. 

i. Observação: o grupo deverá incluir 1 (uma) pessoa de cada câmara de cada país integrante 
(Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai) mais pelo menos 3 (três) representantes (1 representante 
por câmara) de outros principais países produtores de soja. 

g) O grupo deverá incluir especialistas técnicos. 

h) O grupo deverá trabalhar por consenso. 

2.2. O grupo revisará metodologias existentes e elaborará uma metodologia para a RTRS que tratará de: 

i) Os critérios mínimos a serem considerados na elaboração dos mapas nacionais. 

j) As camadas de dados importantes que serão incluídas e outras camadas opcionais. 

k) Possíveis fontes de dados que deverão ser usadas. 

l) Elaboração de critérios quanto à forma de designar diferentes categorias. 

m) Quaisquer outras questões necessárias. 

2.3. O grupo revisará metodologias existentes para a realização das avaliações ‘on-farm’ (no local) das AAVCs, 
sendo essas avaliações exigidas para fazendas nas Áreas Categoria II, e elaborará orientação genérica para a 
RTRS. 

3. Produção dos mapas nacionais em escala macro.  

3.1. Estabelecer um grupo nacional de múltiplas partes interessadas em cada país (como um subgrupo do 
Grupo Técnico Nacional da RTRS) para supervisionar o processo de elaboração do mapa. O grupo deverá 
incluir representantes de cada câmara RTRS bem como especialistas técnicos. 
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Observação – Para Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai, este grupo incluirá os 3  (três) membros nacionais do 
grupo global de múltiplas partes interessadas. 

3.2. O grupo nacional de múltiplas partes interessadas interpreta a metodologia global e concorda quanto ao 
trabalho a ser desenvolvido em nível nacional incluindo: 

n) Interpretação nacional do critério a ser usado. 

o) Fontes de informação e dados a serem usados incluindo todos os mapas oficiais, mapas de 
conservação, etc., os quais fornecerão informações consistentes incluindo mapas sub-
nacionais. 

p) Definições de áreas importantes para conservação e para a expansão da agricultura no país. 

q) Qualquer informação adicional exigida. 

r) Concordância quanto aos critérios para designação das categorias. 

s) Quaisquer outras questões. 

3.3. Um grupo técnico será designado para realizar o mapeamento de acordo com a orientação em nível 
nacional estabelecida pelo grupo de múltiplas partes interessadas. 

3.4. O grupo de múltiplas partes interessadas revisa os mapas e decide o mapeamento das categorias. 

3.5. O grupo de múltiplas partes interessadas revisa metodologia genérica para as avaliações ‘on-farm’ (no local) 
das AAVCs para expansão nas Áreas Categoria II e elabora a versão nacional. 

3.6. O mapa nacional e a metodologia, uma vez aprovados pelo grupo nacional de múltiplas partes interessadas, 
são submetidos à aprovação do Grupo Técnico Nacional da RTRS, e uma vez aprovados são submetidos à 
RTRS para aprovação final. 

4. Implementação 

Quando aprovados, os mapas nacionais e metodologias substituem qualquer abordagem provisória relacionada 
ao manejo da expansão responsável. 
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Anexo 5: Medidas e Práticas de Manejo Integrado de Cultivo (MIC) na 
Produção de Soja 

A abordagem da RTRS em relação ao Manejo Integrado de Cultivo (MIC) é uma adoção voluntária de um 
número crescente de medidas e sub-medidas de MIC ao longo do tempo, conforme um plano que é elaborado 
com orientação profissional, que, no caso de certificação em grupo possa ser repassado pelo gerente do grupo 
para os membros do grupo. O quadro abaixo mostra uma lista, não exaustiva, de medidas e práticas que podem 
ser usadas no desenvolvimento e na auditoria do plano MIC elaborado pelo produtor ou pelo grupo de 
produtores.  

 

Medida Práticas 

1. Prevenção 1a. Aração conservacionista (incluindo: plantio direto, aragem em contorno, etc.). 

1b. Práticas de controle mecânicas para prevenir a germinação e disseminação 
de ervas daninhas. 

1c. Manutenção da vegetação de cobertura do solo entre as safras. 

1d. Rotação de culturas (incluindo 1c.) 

1e. Escolha de variedades de sementes: escolher variedade resistente à praga 
principal.  

1f. Monitorar e registrar organismos prejudiciais ou benéficos. 

1g. Zonas de amortecimento e refugio para a biodiversidade (por exemplo, cercas 
vivas ou sebes, vegetação ripária, etc.). 

2. Medidas técnicas para o 
cultivo 

2a. Data de semeadura/ tempo gasto 

2b. Observação de campo para avaliar o nível de danos causados por cada praga 
(comprovado através de registros feitos diariamente) 

2c. Uso de fertilizantes com evidência de necessidades supridas por orientação 
profissional de um especialista em solo/ fertilização. 

2d. Remoção manual de ervas daninhas / operações interculturais. 

2e. Remoção manual de ervas daninhas / operações interculturais que não sejam 
prejudiciais à estrutura do solo, ao conteúdo da matéria orgânica, ou a outros 
valores da água e do solo.  

3. Sistemas para alerta 
prévia e recomendações. 

3a. Uso de previsões do tempo para determinar as aplicações 

3b. Uso de armadilhas anti-pragas. 

3c. Uso de sistemas de suporte para decisões ou manuais.  

3d. Uso de sistemas de advertência ou serviços para pragas e doenças, tais 
como a ferrugem da soja. 

4. Proteção não-química do 
cultivo 

4a. Uso de insetos benéficos, o que ocorre naturalmente através da manutenção 
de zonas de amortecimento/ vegetação natural 

4b. Uso de agentes de controle biológico. 

4c. Uso de substâncias de proteção ao cultivo de origem natural.  

4d Uso de inoculantes (bactéria simbiótica) para promover a absorção de 
Nitrogênio. 

5. Proteção química do 
cultivo e técnicas de 
aplicação 

5a. Rotação de ingredientes ativos. 

5b. Aplicação de produtos fitossanitários somente quando o nível de prejuízo 
econômico for excedido.   
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Medida Práticas 

 5c. Uso de produtos seletivos e de produtos fitossanitários de baixa toxicidade 
humana e baixa ecotoxicidade.   

5d. Uso de produtos fitossanitários de estreito espectro. 

5e. Uso de aplicações locais/ de precisão 

6. Redução de emissão 6a. Uso de equipamentos adequados e bem calibrados. 

6b. Zona-livre de pulverização em relação aos principais cursos de água, de 
acordo com orientação profissional de especialistas em agroquímicos. 

6c. Em caso de uso de pulverização aérea, não fazer aplicações em locais onde 
houver uma inversão de temperatura ou onde outras condições metereológicas 
desfavoráveis (ventos de alta velocidade, etc.) ocorram. 
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Anexo 6: Legislação aplicável na Canada

 

Lei de Respeito das Normas Trabalhistas (R.S.Q. c. 
N-1.1) 

Lei de Respeito da Saúde e Segurança do Trabalho 
(R.S.Q., c. S-2.1) 

Lei de Respeito de Fronteiras das Águas no Domínio 
do Estado e a Proteção de Zonas Úmidas ao 
longo de Parte do Río Richelieu (2009, c.31) 

o Lei de Respeito à Conservação e 
Desenvolvimento da Vida Silvestre 
(R.S.Q., c.C-61.1) 

) 

Lei de Respeito a Preservação de Terras Agrícolas e 
Atividades Agrícolas (R.S.Q., c. P-41.1) 

Lei de Respeito a Espécies Ameaçadas ou 
Vulneráveis (R.S.Q., c. E-12.01) 

Lei de Comissões de Terras Agrícolas (S.B.C. 2002, 
c. 36) 

Lei de Programas de Marketing Agrícola; 

Lei de Conservação de Marismas Agrícolas (S.B.C. 
2000, c. 22) 

Lei de Práticas em Operações Agrícolas (R.S.A. 200, 
c.A-7) 

Lei de Operações Agrícolas (S.S. 1995, c. A-12.1) 

Lei de Marketing de Produtos Agrícolas; 

Lei de Supervisão de Terras de Alberta (Capítulo A-
26.8) 

Regulamentações do Código de Construção em 
British Columbia (B.C. Reg. 216/2006, 264/2012) 

Lei para a Construção (R.S.Q. c. B-1.1)  

Código da Construção (R.S.N.S. 1989, c. 46) 

Lei do Código da Construção (S.O. 1992, c. 23)  

Lei de Padrões da Construção (R.S.N.S. 1990, c. B-8) 

Lei para Prédios e Moradias Móveis (R.S.M. 1987, c. 
B93)  

Código Trabalhista do Canadá (R.S.C., 1985, c. L-2) – 
Parte II - Saúde e Segurança do Trabalho, Parte 
III – Padrões de Emprego 

Padrões regulatórios trabalhistas do Canadá (C.R.C., 
c. 986) 

Regulamentações de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Canadá (SOR/86-304) 

Lei de Sementes do Canadá (R.S.C., 1985, c. S-8) 

Código Canadense da Água (R.S.C., 1985, c. C-11) 

 

 

Lei de Vida Silvestre do Canadá (R.S.C., 1985, c. W-
9) 

 

 

Lei de Empréstimos Agrícolas do Canadá (R.S.C., 
1985, c. 25 (3° Sup.)); 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho do Centro 
Candense (R.S.C., 1985, c. C-13) 

Carta dos Direitos e Liberdades do Canadá (Parte I 
da Constituição, 1982) 

Lei de Avaliação Ambiental do Canadá, 2012 (S.C. 
2012, c. 19 s. 52) 

Lei de Proteção Ambiental do Canadá (S.C. 1999, c. 
33) 

Lei de Fertilizantes do Canadá (R.S.C., 1985, c.f-10) 

Lei de Direitos Humanos do Canadá (R.S.C., 1985, c. 
H-6) 

Lei de Água Limpa (A.N.B. 1989, C. c-6.1) 

Lei de Águas Limpas, 2006 (S.O. 2006, c. 22) 

Lei de Acordos de Conservação (S.M. 1997, c. 59 
(C.C.S.M. c. C173)) 

Lei de Autoridades de Conservação (R.S.O. 1990, c. 
27) 

Lei de Direitos de Servidão de Conservação (R.S.O. 
2011, c. 130) 

Lei de Direitos de Servidão de Conservação (S.N.S. 
2001, c. 28) 

Lei de Direitos de Servidão de Conservação (S.S. 
1996, c. C-27.01) 

Lei de Autoridades de Conservação (R.S.O. 1990, c. 
28) 

Código Penal (R.S.C. 1985, C. c-46) 

Lei de (Transporte de) Substâncias Perigosas 
(R.S.P.E.I. 1988, c. D-3) 

Lei de Manuseio e Transporte de Substâncias 
Perigosas (R.S.M. 1987, c. D12) 

Lei de Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.N.L 
1990, c. D-1) 

Lei de Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.N.S 
1989, c. 119) 

Lei de Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.O. 
1990, c. 28) 

Lei de Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.N.L 
1984-85-86, c. D-1.2) 
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Lei de Transporte e Manuseio de Substâncias 
Perigosas (R.S.A. 200, c.D-4) 

Lei Canadense de Agroalimentos e Departamento de 
Agricultura do Canadá (R.S.C., 1985, c. A-9); 

Lei de Drenagem (R.S.O. 1990, c. D. 17) 

Lei de Proteção da Água Potável (S.B.C. 2001, c. 9) 

Lei de Segurança da Água Potável (C.C.S.M. D101) 

Lei de Reservas Ecológicas (R.S.O. 1996, c. 103) 

Lei de Reservas Ecológicas (C.C.S.M. c. E5) 

Lei de Reservas Ecológicas (R.S.S. 1979-80, c. E-
0.01) 

Lei de Equidade no Trabalho (S.C. 1995, c.44) 

Regulamentações de Equidade no Emprego 
(SOR/96-470) 

Lei de Seguros de Trabalho (S.C. 1996, c. 23) 

Lei de Espécies em Perigo de Extinção (S.M. 1989-
90, c. 39) 

Lei de Espécies em Perigo de Extinção (S.N.L. 2001, 
c. E-10.1) 

Lei de Espécies em Perigo de Extinção (S.N.S. 1998, 
c. 11) 

Lei de Espécies em Perigo de Extinção, 2007 (S.O. 
2007, c. 6) 

Lei do Meio Ambiente (S.N.S. 1995, c.1) 

Lei do Meio Ambiente e de Uso da Terra (R.S.B.C. 
1996, c. 117) 

Lei de Qualidade Ambiental (R.S.Q., c. Q-2) 

Lei Ambiental (S.M. 1987-88, c. 26 (C.C.S.M. c. E125) 

Lei de Manejo do Meio Ambiente (S.B.C. 2003, c.53) 

Lei de Manejo e Proteção do Meio Ambiente, 2002 
(S.S. 200, c. E-10.21) 

Lei de Autoridades de Conservação (R.S.O. 1990, 
E.19) 

Lei de Proteção Ambiental (R.S.P.E.I. 1988, c. E-19) 

Lei de Proteção Ambiental (S.N.L. 2002, c. E-14.2) 

Lei de Proteção e Melhoria Ambiental (R.S.A. 2000, c. 
E.12) 

Diretrizes de Igual Salário, 1986 (SOR/86-1082) 

Lei de Salários Justos e Jornada deTrabajo (R.S.C., 
1985, C. I-4)  

Regulamentações sobre salários justos e jornada de 
trabalho (C.R.C., c. 1015) 

Lei de Créditos para Fazendas do Canadá (S.C. 
1993, c. 14) 

Lei de Mediação de Dívidas em Fazendas (S.C. 1997, 
c. 21) 

Regulamentações sobre Empréstimos e Honorários 
de Cooperativas de Melhoria de Fazendas e 
Marketing, 1998 (SOR/99-122); 

Lei de Proteção da Renda em Fazendas (S.C. 1991, 
c. 22) 

Lei de Agências de Produtos Agrícolas (R.S.C., 1985, 
c. F-4); 

Primeira Lei de Manejo de Terra das Nações (S.c. 
1999, c. 24) 

Lei de Proteção de Florestas e Planícies (R.S.A. 
2000, c. F-19)  

Lei de Prácticas em Florestas e Terras de Pastagem 
(S.B.C. 2002, c. 69)  

Lei de Greenbelts, 2005 (S.O. 2005, c. 1) 

Lei de Águas Freáticas e de Poços de Água  
(C.C.S.M. c. G110) 

Lei de Substâncias Perigosas (R.S.C., 1985, c. H-3) 

Lei de Saúde (R.S.B.C 1996, c. 179) 

Lei de Saúde (R.S.N.S 1989, c. 195) 

Lei de Proteção da Saúde (S.N.S. 2004, c. 4) 

Lei de Proteção e Promoção da Saúde (R.S.O. 1990, 
c. H.7) 

Lei de Reservas Ecológicas (R.S.O. 1996, c. 187) 

Lei de Conservação Patrimonial (S.N.B. 2010, c. H-
4.05) 

Lei de Feriados (R.S.C., 1985, c. H-5) 

Lei do Imposto de Renda (R.S.C., 1985, c. 1 (5° 
Sup.)); 

Lei de Manejo Integrado de Pragas (S.V.C. 2003, c. 
58) 

Lei de Manejo Integrado de Pragas (S.V.C. 2003, c. 
58), Regulamentação de Manejo Integrado de 
Pragas (B.C. Reg. 604/2004) 

Lei de Terras (R.S.B.C 1996, c. 245) 

Lei de Terras (S.N.L 1991, c. 36) 

Lei da Convenção de Aves Migratórias (S.C. 1994, c. 
22) 

Regulamentações sobre Jornada de Trabalho de 
Operadores de Veículos Motorizados (C.R.C., 
c.1015) 

Código Nacional de Construção de Fazendas do 
Canadá (1995) 

Lei de Proteção de Áreas Naturais (R.S.P.E.I. 1988, 
N.2) 

Lei de Conservação del Patrimonio Natural (R.S.Q., c 
C-61.01) 

Lei de Proteção de Águas Navegables (R.S.C. 1985, 
c. N.22) 
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Regulamentações Sanitarias para No Fumadores 
(SOR/90-21) 

Lei de Ervas Daninhas (C.C.S.M. c. N110) 

Lei de Manejo de Nutrientes, 2002 (S.O. 2002, c.4) 

Lei de Conservação de Oak Ridges Moraine, 2001 
(S.O. 2001, c.31) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (A.N.B. 1983, 
c. -O-0.2) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.A. 2000, 
c. O-2), Regulamentação de Isenções à 
Agricultura e Terras de Pastagem (Alta. Reg. 
27/95), Código de Saúde e Segurança do 
Trabalho (Alta. 2009) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.N.L 
1990, c. -O-3) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.O. 1990, 
c. 0.1) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (R.S.P.I 1988, 
c. -O-1.01) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho (S.N.S 1996, 
C. 7) 

Lei de Saúde e Segurança do Trabalho, 1993 (R.S.S 
1993, c. -O-1.1) 

Código de Saúde e Segurança do Trabalho (Alta. 
2009) 

Lei de Patrimonio de Ontário  (R.S.O. 1990, c. D. 18) 

Ordenança para Soja de Ontário (SOR/80-183); 

Lei de Recursos Hídricos de Ontário (R.S.O. 1990, c. 
O. 40) 

Lei de Controle de Pragas (R.S.S. 1978, c. P-7) 

Lei de Produtos de Controle de Pragas 
(Saskatchewan) (R.S.S. 1978, c. P-8) 

Lei para Produtos de Controle de Pragas (S.C. 2002, 
c. 28) 

Lei de Praguicidas (R.S.O. 1990, c. P.11) 

Lei de Controle de Praguicidas (R.S.N.B 2011, c. 203) 

Lei de Compensação de Resíduos de Praguicidas 
(R.S.C. 1985, c. P-10) 

Lei de Praguicidas (R.S.Q., c. P-9.3) 

Lei de Controle de Praguicidas e Fertilizantes (R.S.M. 
1987, c. P40) 

Lei de Controle de Praguicidas (R.S.P.E.I. 1988, c. P-
4) 

Lei de Planejamento (R.S.O. 1990, c. P. 13). Lei de 
Terrenos Públicos (R.S.O. 1990, c. P. 43) 

Lei de Planejamento (S.M. 2005, c. 30 (C.C.S.M. c. 
P80) 

Lei de Áreas Protegidas sob a British Columbia Act 
(S.B.C. 2000, c. 17) 

Lei de Áreas Naturais Protegidas (S.N.B. 2033, c. P-
19.01) 

Lei do Código da Construção Provincial (R.S.P.E.I. 
1988, c. P-24)  

Lei Provincial de Parques e Reservas de 
Conservação, 2006 (S.O. 2006, c. 12), 
Regulamentação de Áreas Ripárias (B.C. Reg. 
376/2004) 

Lei de Saúde Pública (C.C.S.M. c. P210) 

Lei de Saúde Pública (S.B.C. 2008, c.28) 

Lei de Saúde Pública (S.N.B. 1998, c.P-22.4) 

Lei de Saúde Pública (S.P.E.I.. 2012, c.20) 

Lei de Saúde Pública (S.S. 1994, c.P-37,1) 

Lei Regional de Autoridades de Manejo de Resíduos 
(C.C.S.M., c. R38) 

Regulamentação de Áreas Riparias (B.C. Reg. 
376/2004) 

Lei de Convenção de Recipientes Seguros (R.S.C. 
1985, c. S-1) 

Lei de Água Potável Segura, 2002 (S.O. 2002, c. 32) 

Regulamentações Comitês e Representantes de 
Saúde e Segurança (SOR/86-305) 

Lei de Autoridade de Segurança (S.B.C. 2003, c.38) 

Lei de Códigos de Segurança (R.S.C., 2000, c. S-1) 

Lei de Padrões de Segurança (S.B.C. 2003, c.39) 

Lei de Ambientes Livres de Fumaça, 2005 (S.N.L. 
2005, C. s-16.2) 

Lei de Ontário de Ambientes Livres de Fumaça, 1994 
(S.O. 2006, c. 10) 

Lei de Locais Livres de Fumaça, 2011 (R.S.N.B 2011, 
c. 222) 

Lei de Locais Livres de Fumaça (R.S.P.E.I 1988, c. S-
4.2) 

Lei de Locais Livres de Fumaça, (S.N.S 2002 , c. 12) 

Lei de Conservação de Solos (R.S.A., 2000, c. S-15) 

Lei de Espécies em Risco (S.C. 2002, c. 29) 

Lei de Espécies em Risco (S.N.B. 2012, c.6) 

Lei de Preservação de Camadas Superficiais do Solo 
(R.S.N.B 2011, c. 230) 

Lei de Redução de Tóxicos, 2009 (S.O. 2009, c. 19) 

Lei de Transporte de Substâncias Perigosas (R.S.N.B 
2011, c. 232) 

Lei de Transporte de Substâncias Perigosas, 1992 
(S.C. 1992, c. 34) 
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Lei de Programas de Proteção do Assalariado (S.C. 
2005, c. 47, s. 1) 

Regulamentações de Programas de Proteção do 
Assalariado (SOR/2008-222) 

Lei de Desvio de Resíduos, 2002 (S.O. 2002, c. 6) 

Lei de Redução e Prevenção de Resíduos (WRAP) 
(S.M. 1989-90, c. 60) 

Lei da Água (R.S.A. 2000, C. w-3) 

Lei da Água (R.S.B.C 1996, c. 483) 

Lei de Águas e Esgotos(R.S.P.E.I. 1988, c. U-5) 

Lei de Proteção da Água (C.C.S.M. c. W65) 

Lei de Proteção de Resíduos (R.S.B.C 1996, c. 484) 

Lei de Conservação de Recursos Hídricos (S.M. 
2000, c. 11(C.C.S.M. W72)) 

Lei de Direitos da Água (C.C.S.M. c. W80) 

Lei de Cursos Hídricos (R.S.Q. c. R-13)  

Lei de Controle de Ervas Daninhas (R.S.B.C 1996, c. 
487) 

Lei de Controle de Ervas Daninhas (R.S.B.C. 1996, c. 
487), Regulamentação de Controle de Ervas 
Daninhas (B.C. Reg. 66/85) 

Lei de Controle de Ervas Daninhas (R.S.O. 1990, c. 
W.5) 

Lei de Controle de Ervas Daninhas (S.A. 2008, c. W-
5.1) 

Lei de Controle de Ervas Daninhas (S.S., c. W-11,1) 

Lei de Reservas Ecológicas e Espaços Naturais 
(R.S.N.L. 1990, c. W-9) 

Lei de Proteção de Espaços Naturais (S.N.S. 1998, c. 
27) 

Lei de Espaços Naturais, Reservas Ecológicas, Áreas 
Naturais e Terras de Pastagem Patrimoniais 
(R.S.A. 2000, c. W-9) 

Lei de Vida Silvestre (C.C.S.M. c. W130) 

Lei de Vida Silvestre (R.S.A. 2000, c. W-10) 

Lei de Vida Silvestre (R.S.B.C 1996, c. 488) 

Lei de Vida Silvestre (R.S.N.S 1989, c. 504) 

Lei de Vida Silvestre, 1998 (S.S. 1998, c. W-13.12) 

Lei de Proteção de Habitats de Vida Silvestre (c. W-
13.2 (1983-84)) 

Lei de Compensações dos Trabalhadores (C.C.S.M. 
c. W200) 
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Anexo 7: Nível de entrada progresivo 

1. Introdução 

Com o objetivo de abranger um número maior de produtores no esquema de certificação dos 
P&C, a RTRS desenvolveu um nível de entrada progressivo que inclui uma abordagem de 
aprimoramento contínuo. 

Foram considerados todos os indicadores dos P&C para categorizá-los segundo a importância 
que têm, e foram considerados os seguintes aspectos: a opinião dos três grupos da RTRS, 
outros esquemas de certificação de sustentabilidade relacionados a questões semelhantes, 
análise de provas coletadas durante o período de prova de campo, inclusão dos pequenos 
produtores, e a legislação internacional, para poder determinar um enfoque realista, verdadeiro, 
e pragmático do esquema RTRS. 

2. Classificação dos indicadores dentro de cada critério  

A RTRS classificou os indicadores em 3 categorias diferentes: ver o conteúdo da tabela a 
seguir, ponto 6. 

Categoria 

Indicadores de Conformidade 
Imediata 

Indicadores de Conformidade de 
Curto Prazo 

Indicadores de Conformidade de 
Médio Prazo 

 

3. Enfoque progressivo 

• O primeiro ano da avaliação de certificação inicial: Será concedida ao produtor uma decisão 
positiva de certificação quando ele tornar efetivo todos os indicadores que foram classificados neste 
documento como sendo “indicadores de conformidade imediata” e, também, 5 indicadores do total de 
indicadores de curto ou de médio prazo. Isso representa uma conformidade de aproximadamente 70% 
com o padrão RTRS. 

• Um ano após a data de avaliação de certificação inicial (primeira avaliação anual de vigilância) o 
produtor também deverá tornar efetivos todos os indicadores de curto prazo. Isso representa uma 
conformidade de aproximadamente 89% com o padrão RTRS.  

• Três anos após a data da avaliação de certificação inicial: O produtor deverá tornar efetivo 100% 
dos indicadores (Indicadores de conformidade imediata, de curto e médio prazo). A efetivação de todos os 
indicadores será avaliada em comparação com a classificação de maiores e menores determinada no 
sistema de credenciamento e verificação. 

 

69 indicadores de 
conformidade imediata 

1 indicadores de 
curto ou médio prazo 

69 indicadores de 
conformidade imediata 

20 indicadores de curto prazo 

69 indicadores de 
conformidade imediata 

20 indicadores de curto prazo 10 indicadores de médio prazo 

   

Período de preparação  1 ano depois  3 anos depois 

que antecede a avaliação da                                       Certificação inicial           Certificação inicial 

 certificação inicial 

 

 

89% do total dos indicadores 

70% do total dos indicadores 

100% do total dos 
indicadores 
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4. Interpretação Nacional da Classificação. 

O enfoque atual foi considerado com base nos indicadores dos Princípios e Critérios da RTRS 
e na legislação canadense. Quando a legislação canadense exigir a conformidade com um 
indicador, que segundo o enfoque RTRS for considerado um indicador de conformidade de 
curto ou médio prazo, esse indicador será então categorizado como um indicador de 
conformidade imediata na Canada. 

O Grupo Técnico Nacional da Canada considerou os seguintes indicadores como obrigações 
legais, conseqüentemente, eles se transformaram em indicadores de conformidade imediata. 

 

Indicadores 
Referência na 
Legislação Nacional 

2.2.1 Trabalhadores (incluindo trabalhadores temporários), 
arrendatários,contratados e sub-contratados possuem um contrato por escrito, 
numa linguagem que eles possam entender. 

Código Trabalhista do 
Canadá  (R.S.C., 1985, 
c. L-2) 

Regulamentações 
Regulatórios 
Trabalhistas do Canadá 
(C.R.C, c. 986) 

2.2.2 Leis trabalhistas, acordos sindicais ou contratos diretos de emprego 
detalhando pagamentos e cláusulas de trabalho (ex. jornada de trabalho, 
deduções, hora- extra, em caso de doença, férias, licença maternidade, 
motivos para dispensa, aviso prévio, etc.) estão disponíveis em linguagem 
compreensível aos trabalhadores ou são detalhadas minuciosamente a eles 
por um gerente ou supervisor. 

 

Código Trabalhista do 
Canadá  (R.S.C., 1985, 
c. L-2) 

*Parte III - Padrões de 
Emprego 

Regulamentações 
Regulatórios 
Trabalhistas do Canadá 
(C.R.C, c. 986) 

Regulamentações de 
Salários Justos e 
Jornada de Trabalho 
(C.R.C., c. 1015) 

2.2.3 Treinamento devido e apropriado, instruções compreensíveis sobre os 
direitos fundamentais do trabalho, da saúde e segurança e qualquer outra 
orientação ou supervisão necessária são oferecidas a todos os trabalhadores. 

 

Código Trabalhista do 
Canadá  (R.S.C., 1985, 
c. L-2) 

*Parte II - Saúde e 
Segurança do Trabalho 

Regulamentações de 
Saúde e Segurança do 
Trabalho no Canadá 
(SOR/86-304) 

2.5.2 Não são aplicadas reduções do salário por motivos disciplinares, salvo 
se isso estiver permitido pela lei. Salários e benefícios são detalhados e 
esclarecidos aos trabalhadores e os trabalhadores são pagos de maneira 
conveniente para eles. Salários pagos são registrados pelo empregador.  

2.5.5 Jornadas de trabalho por trabalhador são registradas pelo empregador. 

2.5.6 Jornada extra de trabalho é sempre voluntária e remunerada de acordo 
com os padrões legais e do setor.  Caso a jornada extra seja necessária, os 
trabalhadores recebem notificação em tempo hábil. Aos trabalhadores é 
conferido, ao menos, um dia de folga a cada seis dias de trabalho 
consecutivos. 

Código Trabalhista do 
Canadá  (R.S.C., 1985, 
c. L-2) 

*Parte III - Padrões de 
Emprego 

Regulamentações 
Regulatórios 
Trabalhistas do Canadá 
(C.R.C, c. 986) 

Regulamentações de 
Salários Justos e 
Jornada de Trabalho 
(C.R.C., c. 1015) 
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Indicadores 
Referência na 
Legislação Nacional 

4.1.4 Medidas para minimizar e mitigar os impactos identificados na avaliação 
estão documentadas e estão sendo implantadas. 

Código Nacional de 
Construção de 
Fazendas do Canadá 
(1995) 

4.2.3 Há estruturas adequadas para evitar derramamento de óleo1 ou de 
outros poluentes. 

Lei de Proteção 
Ambiental do Canadá, 
1999 (CEPA 1999) 

Lei de Fertilizantes 
(R.S.C., 1985, c.f-10) 

Serviço de Planos do 
Canadá, Ambiente Série 
10.000 

5.5.3 O transporte e a armazenagem de agroquímicos são feitos de forma 
segura, e todos os procedimentos de precaução aplicáveis à saúde, ao meio 
ambiente e à segurança estão implantados. 

5.5.4 As precauções necessárias são tomadas para evitar que pessoas entrem 
nas áreas recentemente pulverizadas. 

Lei de Fertilizantes do 
Canadá (R.S.C., 1985, 
c.f-10) 

Lei de Substâncias 
Perigosas (R.S.C. 1985, 
c. H-3) 

Lei de Manejo Integrado 
de Pragas (S.V.C. 2003, 
c. 58) 

Lei de Produtos para 
Controle de Pragas 
(S.C. 2002, c. 28) 

Lei de Convenção de 
Recipientes Seguros 
(R.S.C. 1985, c. S-1) 

Lei de Transporte de 
Substâncias Perigosas, 
1992 (S.C. 1992, c. 34) 

5.7.1 Há informação sobre as exigências para o uso de agentes de controle 
biológico.  

5.7.2 São mantidos registros de todo uso dos agentes de controle biológico, 
cujo uso esteja de acordo com as leis nacionais. 

Lei de Substâncias 
Perigosas (R.S.C. 1985, 
c. H-3) 

Lei de Manejo Integrado 
de Pragas (S.V.C. 2003, 
c. 58) 

Lei de Produtos para 
Controle de Pragas 
(S.C. 2002, c. 28) 

5.11.2 Sementes de produção própria podem ser usadas, desde que as 
normas adequadas de produção de sementes sejam seguidas e as exigências 

legais referentes aos direitos de propriedade intelectual sejam respeitadas. 

Lei de Sementes do 
Canadá (R.S.C. 1985, c. 
S-8) 

4.1.4 Medidas para minimizar e mitigar os impactos identificados na avaliação 
estão documentadas e estão sendo implantadas.  

Código Nacional de 
Construção de 
Fazendas do Canadá 
(1995) 

4.2.3 Há estruturas adequadas para evitar derramamento de óleo1 ou de 
outros poluentes. 

Lei de Proteção 
Ambiental do Canadá, 
1999 (CEPA 1999) 

Lei de Fertilizantes 
(R.S.C., 1985, c.f-10) 

Serviço de Planos do 
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Indicadores 
Referência na 
Legislação Nacional 

Canadá, Ambiente Série 
10.000 

5.5.3 O transporte e a armazenagem de agroquímicos são feitos de forma 
segura, e todos os procedimentos de precaução aplicáveis à saúde, ao meio 
ambiente e à segurança estão implantados. 

5.5.4 As precauções necessárias são tomadas para evitar que pessoas entrem 
nas áreas recentemente pulverizadas. 

L Lei de Fertilizantes do 
Canadá (R.S.C., 1985, 
c.f-10) 

Lei de Substâncias 
Perigosas (R.S.C. 1985, 
c. H-3) 

Lei de Manejo Integrado 
de Pragas (S.V.C. 2003, 
c. 58) 

Lei de Produtos para 
Controle de Pragas 
(S.C. 2002, c. 28) 

Lei de Convenção de 
Recipientes Seguros 
(R.S.C. 1985, c. S-1) 

Lei de Transporte de 
Substâncias Perigosas, 
1992 (S.C. 1992, c. 34) 

5.7.1 Há informação sobre as exigências para o uso de agentes de controle 
biológico.  

5.7.2 São mantidos registros de todo uso dos agentes de controle biológico, 
cujo uso esteja de acordo com as leis nacionais. 

Lei de Substâncias 
Perigosas (R.S.C. 1985, 
c. H-3) 

Lei de Manejo Integrado 
de Pragas (S.V.C. 2003, 
c. 58) 

Lei de Produtos para 
Controle de Pragas 
(S.C. 2002, c. 28) 

5.11.2 Sementes de produção própria podem ser usadas, desde que as 
normas adequadas de produção de sementes sejam seguidas e as exigências 
legais referentes aos direitos de propriedade intelectual sejam respeitadas 

Lei de Sementes do 
Canadá (R.S.C. 1985, c. 
S-8) 

 

 

 

5. Classificação Global e referências: 

 69 Indicadores Indicadores de Conformidade Imediata       

 20 Indicadores 
Indicadores de Conformidade de Curto-Prazo 
(1 ano)   

 10 Indicadores 
Indicadores menores de Conformidade de 
Médio-Prazo (3 anos) 

 1 Indicador Não se aplica   

 

 

Princípio Critérios Indicador Importância 
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1.1 Há consciência e conformidade 
com todas as leis locais e nacionais 

1.1.1 Conhecimento das responsabilidades, de acordo 
com as leis aplicáveis, pode ser demonstrado.   
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aplicáveis. 
1.1.2 Leis aplicáveis estão sendo obedecidas. 

  

1.2 Direitos legais de uso das 
terras são claramente definidos e 

demonstráveis. 

1.2.1 Há evidências documentadas dos direitos de 
uso das terras (ex. escritura, 

acordos de arrendamento, ordem judicial, etc.). 
  

1.3 Há um compromisso com o 
aprimoramento contínuo no que diz 

respeito às exigências deste 
padrão. 

1.3.1 Um processo de revisão é realizado a fim de 
identificar os aspectos sociais, ambientais e agrícolas 
da operação (“dentro e fora da fazenda”) nos quais o 
aprimoramento seja aconselhável.    

1.3.2 Uma série de indicadores é selecionado e uma 
linha base estabelecida a fim de que se possa 
monitorar o aprimoramento contínuo daqueles 
aspectos nos quais melhorias desejadas tenham sido 
identificadas. 

   

1.3.3 Os resultados do monitoramento são avaliados 
e ação adequada é planejada e tomada quando 
necessário para garantir o aprimoramento contínuo. 
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2.1 Trabalho infantil ou trabalho 
forçado,discriminação e assédio 
não estão envolvidos no processo 
e não são apoiados . 

 

2.1 1 Nenhum tipo de trabalho forçado, imposto, 
obrigado, traficado ou de qualquer outro modo 
involuntário é usado em nenhum dos estágios de 
produção.   

2.1.2 Não é exigido de nenhum dos trabalhadores, 
que ele tenha seus documentos de identidade, parte 
de seu salário, benefícios ou pertences retidos por 
proprietários ou terceiros, exceto quando permitido 
por lei.    

2.1.3 Esposas e filhos dos trabalhadores contratados 
não são obrigados a trabalhar na fazenda.    

2.1.4 Crianças e menores (< 18 anos) não realizam 
trabalhos perigosos ou qualquer trabalho que possa 
colocar em risco seu bem-estar moral, físico ou 
mental.   

2.1.5 Crianças menores de 15 anos (ou de mais 
idade, de acordo com o que está estabelecido na lei 
nacional) não devem realizar trabalho de produção. 
Elas podem acompanhar suas famílias ao campo 
desde que não estejam expostas a situações 
perigosas, de risco ou insalubres e que isto não 
interfira em sua educação escolar.   

2.1.6 Não há nenhum envolvimento, apoio ou 
tolerância a nenhuma espécie de discriminação.   

2.1.7 Todos os trabalhadores recebem a mesma 
remuneração para trabalho por um trabalho similar, 
têm igualdade de acesso aos treinamentos e 
benefícios e igualdade de oportunidades de promoção 
e de preenchimento de vagas disponíveis.   
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2.1.8 Os trabalhadores não estão sujeitos à punição 
corporal, coerção e agressão física ou mental, abuso 
físico ou verbal, assédio sexual ou qualquer outro tipo 
de intimidação.   

2.2 Trabalhadores, direta ou 
indiretamente contratados para 

trabalhar na propriedade, e 
arrendatários estão devidamente 
informados e treinados para suas 

tarefas e conscientes de seus 
direitos e deveres. 

2.2.1 Trabalhadores (incluindo trabalhadores 
temporários), arrendatários, contratados e sub-
contratados possuem um contrato por escrito, numa 
linguagem que eles possam entender.   

2.2.2 Leis trabalhistas, acordos sindicais ou contratos 
diretos de emprego detalhando pagamentos e 
cláusulas de trabalho (ex. jornada de trabalho, 
deduções, hora- extra, em caso de doença, férias, 
licença maternidade, motivos para dispensa, aviso 
prévio, etc.) estão disponíveis em linguagem 
compreensível aos trabalhadores ou são detalhadas 
minuciosamente a eles por um gerente ou um 
supervisor.   

2.2.3 Treinamento devido e apropriado, instruções 
compreensíveis sobre os direitos fundamentais do 
trabalho, da saúde e segurança e qualquer outra 
orientação ou supervisão necessária são oferecidas a 
todos os trabalhadores.   

2.3 Um ambiente de trabalho 
seguro e saudável é garantido a 

todos os trabalhadores.  

2.3.1 Produtores e seus empregados demonstram ter 
conhecimento e compreensão das questões de saúde 
e segurança.   

2.3.2 Riscos de saúde e segurança relevantes estão 
identificados, procedimentos para tratar dessas 
questões são desenvolvidos pelos empregadores e 
estes são monitorados.   

2.3.3 Tarefas com potencial de risco são realizadas 
apenas por pessoas capazes e competentes que não 
tenham problemas específicos de saúde    

2.3.4 Equipamento de proteção adequado e 
apropriado é fornecido e usado em todas as 
operações com potencial de perigo, tais como o 
manuseio e a aplicação de pesticidas, e nas 
operações mecanizadas ou manuais    

2.3.5 Há um sistema de advertências, seguido por 
sanções permitidas em lei, para os trabalhadores que 
não cumprirem as exigências de segurança    

2.3 6 Existem procedimentos em caso de acidente e 
emergência e as instruções são Claramente 
entendidas por todos os trabalhadores.   

2.3.7 Em caso de acidente ou doença, acesso aos 
primeiros socorros e à assistência médica é 
providenciado sem demora.   

2.4 Trabalhadores têm liberdade de 
associação e direitos à negociação 

coletiva.  

2.4.1 Todos os trabalhadores e arrendatários têm o 
direito de estabelecer e/ou de se filiar a uma 
organização de sua escolha.   

2.4.2 A ação efetiva de tais organizações não é 
impedida. Representantes não estão sujeitos à 
discriminação e têm acesso aos seus associados no 
local de trabalho quando solicitado.    
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2.4.3 Todos os trabalhadores têm o direito de 
participar em negociações coletivas.   

2.4.4 Os trabalhadores não são impedidos de interagir 
com partes externas (ex.ONGs, sindicatos, inspetores 
do trabalho,trabalhadores da extensão agrícola, 
comitês de certificação).   

2.5 . Todos os trabalhadores 
contratados diretamente ou 

indiretamente para o trabalho na 
propriedade recebem 

remuneração, pelo menos igual à 
legislação nacional e aos acordos 

para o setor. 

2.5.1 Remuneração bruta compatível com a legislação 
nacional e com os acordos do setor é paga aos 
trabalhadores, pelo menos mensalmente.    

2.5.2 Deduções de salário com propósito disciplinar 
não são feitas, exceto quando legalmente permitidas. 
Salários e benefícios são detalhados e esclarecidos 
aos trabalhadores e os trabalhadores são pagos de 
maneira conveniente para eles. 

Salários pagos são registrados pelo empregador.    

2.5.3 A jornada de trabalho semanal não excede 48 
horas. As horas-extras semanais não excedem 12 
horas.    

2.5.4 Se horas-extras adicionais forem necessárias, 
as seguintes condições são necessárias:   

a) Ocorre somente por períodos limitados (ex. pico da 
safra, plantio).    

b) Onde houver sindicato ou organização 
representante, as condições das horas extras são 
negociadas e acordadas com aquela organização.   

c) Onde não houver sindicato ou acordo com 
organização representante a média de horas 
trabalhadas nesse período de dois meses após o 
início do período excepcional ainda não é superior a 
60 horas por semana.   

2.5.5 Jornadas de trabalho por trabalhador são 
registradas pelo empregador.   

2.5.6 Jornada extra de trabalho é sempre voluntária e 
remunerada de acordo com os padrões legais e do 
setor. Caso a jornada extra seja necessária, os 
trabalhadores recebem notificação em tempo hábil. 
Aos trabalhadores é conferido, ao menos, um dia de 
folga a cada seis dias de trabalho consecutivos.    

2.5.7 Os trabalhadores assalariados têm todos os 
direitos e proteção conferidos pela lei nacional e 
práticas no que diz respeito à maternidade. 
Trabalhadoras em licença maternidade têm o direito 
de retornar ao trabalho sob os mesmos termos e 
condições que aplicados no período anterior a licença 
e não estão sujeitas a nenhuma discriminação, perdas 
por tempo de serviço ou deduções salariais.    

2.5.8 Se os trabalhadores forem remunerados por 
resultado, uma jornada diária normal de 8 (oito) horas 
permite que os trabalhadores (homens e mulheres), 
ganhem, ao menos, o salário mínimo nacional ou o 
piso salarial estabelecido pelo setor.   
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2.5.9 Se os empregados morarem na propriedade, 
eles terão acesso à moradia e alimentação 
adequadas e acessíveis e à água potável. Se eles 
forem cobrados por esses itens, as taxas estarão de 
acordo com as condições de mercado. Os 
alojamentos são seguros e têm pelo menos condições 
sanitárias.    
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3.1 Canais de comunicação e 
diálogo com a comunidade local 
estão disponíveis para assuntos 

relacionados às atividades e 
operações agrícolas da soja e seus 

impactos. 

 

3.1.1 Evidência documentada de canais de 
comunicação e diálogo está disponível.    

3.1.2 Os canais permitem uma comunicação 
adequada entre o produtor e a comunidade.    

3.1.3 Os canais de comunicação são bem divulgados 
e são de conhecimento das comunidades locais.   

3.2 Em áreas onde houver usuários 
tradicionais das terras, os conflitos 
sobre o uso das terras são evitados 

ou resolvidos. 

 

3.2.1 Em casos de disputas pelo direito de uso das 
terras, é realizada uma avaliação compreensível, 
abrangente, participativa e documentada sobre os 
direitos da comunidade   

3.2.2 Onde os direitos forem abandonados pelos 
usuários tradicionais das terras, há evidência 
documentada de que comunidade afetada foi 
compensada sob seu consentimento livre, prévio, 
informado e documentado.   

3.3 Um mecanismo de 
reclamações e queixas está 
implantado e é acessível à 

comunidade local e aos usuários 
tradicionais das terras. 

 

3.3.1 O mecanismo de reclamações e queixas é bem 
divulgado e acessível às comunidades. 

  

3.3.2 É mantida evidência documentada das 
reclamações e queixas recebidas.  

  

3.3.3 Quaisquer reclamações e queixas recebidas são 
tratadas com presteza. 

  

3.4 Oportunidades justas de 
emprego e provisão de 

mercadorias e serviços são dadas 
à população local. 

 

3.4.1 Oportunidades de emprego são bem divulgadas 
localmente.    

3.4.2 Há colaboração com programas de treinamento 
para a população local.  

  

3.4.3 Oportunidades de fornecimento de mercadorias 
e serviços são oferecidas à 

população local.   
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4.1 Impactos sociais e ambientais 
de nova infra-estrutura de grande 

porte ou alto-risco, dentro e fora da 
fazenda, são avaliados e medidas 

apropriadas são tomadas para 
minimizar e mitigar qualquer 

impacto negativo. 

4.1.1 Uma avaliação social e ambiental é feita antes 
da implantação de novas infra-estruturas de grande 
porte ou de alto risco.   

4.1.2 A avaliação é feita por alguém experiente e 
adequadamente treinado para esta tarefa.  

  

4.1.3 A avaliação é feita de modo abrangente e 
transparente.    

4.1.4 Medidas para minimizar e mitigar os impactos 
identificados na avaliação estão 

documentadas e estão sendo implantadas.    
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4.2 Poluição é minimizada e 
resíduos de produção são 

manejados de forma responsável 

4.2.1 Não há queimada em nenhuma parte da 
propriedade, nem de resíduos ou sobras de safra, 
nem com o objetivo de suprimir vegetação, exceto sob 
uma das seguintes condições:    

a) Onde haja obrigação legal de queimada como uma 
medida fitossanitária;   

b) Onde é utilizada para a geração de energia 
inclusive para a produção de carvão e a secagem do 
cultivo;   

c) Onde há apenas vegetação de pequeno porte 
residual de áreas onde houve desmatamento e após 
todo o material utilizável tiver sido removido para 
outros usos.   

4.2.2 Há armazenagem e descarte adequados de 
combustíveis, baterias, pneus, lubrificantes, esgoto e 
outros resíduos.   

4.2.3 Há estruturas adequadas para evitar 
derramamento de óleo1 ou de outros poluentes.  

  

4.2.4 Reutilização e reciclagem são feitas onde for 
possível. 

  

4.2.5 Há um plano de controle de resíduos 
abrangendo todas as áreas da propriedade. 

  

4.3 São feitos esforços para reduzir 
as emissões e aumentar o 
seqüestro de gases de Efeito 
Estufa (GEE) na fazenda. 

4.3.1 O uso total e direto de combustível fóssil é 
registrado de forma contínua, e seu volume por 
hectare e por unidade de produto é monitorado para 
todas as atividades relacionadas à produção de soja.   

4.3.2 Se houver um aumento na intensidade de 
combustível fóssil usado, há uma justificativa para 
isso. Se nenhuma justificativa for apresentada há um 
plano de ação para reduzir o uso.   

4.3.3 O material orgânico do solo é monitorado para 
quantificar as mudanças no carbono do solo e 
medidas são tomadas para mitigar tendências 
negativas    

4.3.4 São identificadas oportunidades para aumentar 
o seqüestro do carbono através da restauração da 
vegetação nativa, plantações florestais e outros 
meios.   

4.4 A expansão do cultivo da soja é 
responsável.  

4.4.1 Após maio de 2009 a expansão para o cultivo da 
soja não ocorre em terra onde o habitat nativo tenha 
sido removido, exceto sob as seguintes condições:   

4.4.1.1 Esteja de acordo com o mapa e sistema 
aprovados pela RTRS (ver Anexo 4: Abordagem da 
Conversão Responsável)   

ou   

4.4.1.2 Onde nenhum mapa e sistema aprovados pela 
RTRS estão disponíveis:   
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a) Qualquer área já aberta para agricultura ou 
pastagem antes de maio de 2009 e usado para 
agricultura ou pastagem nos últimos 12 anos pode ser 
usado para expansão da soja, a menos que a 
vegetação regenerada tenha atingido estágio definido 
como floresta nativa (ver Anexo 3: Glossário de 
Termos).   

b) Não há expansão em florestas nativas (ver Anexo 
3: Glossário de Termos).   

c) Em áreas que não são florestas nativas (ver Anexo 
3: Glossário de Termos), expansões no habitat natural 
apenas ocorrem de acordo com uma das duas opções 
seguintes:    

Opção 1. Mapas oficiais de uso da terra, tais como 
zoneamento ecológico econômico, 

são usados e a expansão só ocorre em áreas 
designadas para expansão pelo zoneamento. Se não 
houver nenhum mapa oficial de uso da terra, então 
serão usados mapas produzidos pelo governo em 
concordância com a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), e a expansão apenas ocorrerá fora 
das áreas prioritárias para conservação mostradas 
nos referidos mapas.   

Opção 2. Uma avaliação da Área de Alto Valor de 
Conservação (AAVC) é feita antes do desmatamento 
e não há conversão de Áreas de Alto Valor de 
Conservação.    

4.4.2 Não há conversão de terra onde exista litígio 
não resolvido sobre reivindicação duma disputa pelo 
uso da terra por parte dos usuários tradicionais da 
terra em litígio sem o consentimento de ambas as 
partes.   

4.5 A biodiversidade dentro da 
propriedade é mantida e protegida 
através da 

preservação de vegetação nativa . 

4.5.1 Há um mapa da fazenda mostrando a vegetação 
nativa.   

4.5.2 Há um plano, que está sendo implementado, 
para assegurar que a vegetação nativa esteja sendo 
mantida (exceto em áreas citadas no Critério 4.4).   

4.5.3 Na propriedade não há caça de espécies raras 
ou ameaçadas de extinção. 
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5.1 A qualidade da água de 
superfície e subterrânea é mantida 

ou melhorada. 

5.1.1 Boas práticas agrícolas são implantadas para 
minimizar os impactos localizados e difusos sobre a 
qualidade da água (de superfície e subterrânea) 
causados por resíduos químicos, fertilizantes, erosões 
ou outras causas, e para promover o reabastecimento 
dos aqüíferos.    

5.1.2 Há monitoramento – adequado à escala – para 
demonstrar que as práticas são efetivas. 

  

5.1.3 Qualquer evidência direta de contaminação 
localizada, da água de superfície ou subterrânea, é 
notificada e monitorada em cooperação com as 
autoridades locais. 
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5.1.4 Onde a irrigação é usada, há um procedimento 
documentado para a aplicação das melhores práticas 
e atuação de acordo com a orientação oficial (onde 
esta existir), e para mensuração da utilização da 
água.   

5.2 Áreas de vegetação nativa 
próximas às fontes de água e ao 
longo de cursos naturais de água 
são mantidas ou restabelecidas 

5.2.1 A localização de todos os cursos de água foi 
identificada e mapeada, inclusive as condições da 
vegetação ripária.   

5.2.2 Onde a vegetação natural em áreas ripárias foi 
removida, há um plano com um Cronograma de 
restauração sendo implantado. 

  

5.2.3 Áreas úmidas naturais não são drenadas e a 
vegetação nativa é mantida. 

  

5.3 A qualidade do solo é mantida 
ou melhorada e a erosão é evitada 

através de boas práticas de 
manejo. 

5.3.1 Conhecimento de técnicas para manter a 
qualidade do solo (física, química e biológica) é 
demonstrado e essas técnicas estão implantadas.    

5.3.2 Conhecimento de técnicas para o controle da 
erosão do solo é demonstrado e essas técnicas estão 
implantadas.   

5.3.3 Monitoramento adequado, incluindo conteúdo de 
matéria orgânica do solo, está implantado.    

5.4 Os impactos negativos dos 
fitossanitários no meio ambiente e 
na saúde são reduzidos através da 
implantação de técnicas 
sistemáticas e reconhecidas de 
manejo integrado de cultivo (MIC). 

5.4.1 Um plano para manejo integrado de cultivo 
(MIC) é documentado e implantado, abordando o uso 
da prevenção, e outros métodos de controle: 
biológico, não químico ou químico seletivo.   

5.4.2 Há um plano implantado, contendo metas para a 
redução de produtos fitossanitários potencialmente 
prejudiciais ao longo do tempo.    

5.4.3 O uso de produtos fitossanitários segue as 
recomendações profissionais (ou, se as 
recomendações profissionais não forem acessíveis, 
segue as recomendações do fabricante) e inclui a 
rotação de ingredientes ativos para evitar a 
resistência.   

5.4.4 Registros de monitoramento de ervas daninhas, 
de pragas, doenças e predadores naturais são 
mantidos.    

5.5 Toda aplicação de 
agroquímicos2 é documentada e 
todo manuseio, armazenagem, 
coleta e descarte de resíduos 
químicos e embalagens vazias, são 
monitorados para obter 
conformidade com as boas 
práticas. 

5.5.1 Para o uso de agroquímicos, há registros de: 
  

a) Produtos comprados e aplicados, quantidade e 
datas;    

b) Identificação da área onde a aplicação foi feita.   

c) Nomes das pessoas que fizeram a preparação dos 
produtos e as aplicações de campo;    

d) Identificação de equipamento de aplicação usado;    

e) Condições climáticas durante a aplicação.   
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5.5.2 As embalagens são armazenadas, lavadas e 
descartadas de forma apropriada; o lixo e os resíduos 
de agroquímicos são destinados de forma 
ambientalmente adequada.   

5.5.3 O transporte e a armazenagem de agroquímicos 
são feitos de forma segura, e todos os procedimentos 
de precaução aplicáveis à saúde, ao meio ambiente e 
à segurança estão implantados.   

5.5.4 As precauções necessárias são tomadas para 
evitar que pessoas entrem nas áreas recentemente 
pulverizadas.   

5.5.5 Os fertilizantes são usados segundo as 
recomendações profissionais (fornecidas pelos 
fabricantes onde outras recomendações profissionais 
não estiverem disponíveis).   

5.6 Os agroquímicos listados nas 
Convenções de Estocolmo e 
Roterdã não são utilizados. 

5.6.1 Não há uso de agroquímicos listados nas 
Convenções de Estocolmo e Roterdã. 

  

5.6.2 O uso de Paraquat e Carbofuran é eliminado 
para antes de junho de 2017 

 

5.6.3 Durante este período de eliminação gradual, o 
uso de Carbofuran e Paraquat deve ser controlado, 
se for possível reduzido de acordo a um plano de 
Manejo Integrado de Culturas  (MIC) criado pelo 
produtor, que explique sob quais circunstâncias 
específicas está permitido o uso de Paraquat e 
Carbofuran.  

5.7 O uso de agentes de controle 
biológico é documentado, 
monitorado e controlado segundo 
as leis nacional e 
internacionalmente aceitas por 
protocolos científicos 

5.7.1 Há informação sobre as exigências para o uso 
de agentes de controle biológico.    

5.7.2 São mantidos registros de todo uso dos agentes 
de controle biológico, cujo uso esteja de acordo com 
as leis nacionais.    

5.8 Medidas sistemáticas são 
planejadas e implantadas para 
monitorar, controlar e minimizar a 
proliferação de espécies invasoras 
introduzidas e de novas pragas 

5.8.1 Onde houver sistemas institucionais implantados 
para identificar e monitorar espécies invasoras 
introduzidas e novas pragas, ou surtos significativos 
de pragas existentes, os produtores seguem as 
exigências desses sistemas para minimizar sua 
proliferação.   

5.8.2 Onde tais sistemas não existirem, incidências de 
novas pragas e de espécies invasoras e surtos 
significativos de pragas existentes são comunicadas 
às autoridades devidas, às organizações relevantes 
de produtores e às instituições de pesquisa.   

5.9 Medidas apropriadas são 
implantadas para evitar a deriva de 
agroquímicos para áreas vizinhas.  

5.9.1 Há procedimentos documentados implantados 
que especificam as boas práticas agrícolas, incluindo 
a minimização de deriva na aplicação de 
agroquímicos, e estes procedimentos estão sendo 
implantados.   

5.9.2 São mantidos registros das condições do tempo 
(velocidade e direção do vento, 

temperatura e umidade relativa) durante as operações 
de pulverização.   
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5.9.3 A aplicação aérea de agroquímicos é realizada 
de uma forma que não tenha impacto em áreas 
povoadas. Toda aplicação aérea é precedida de 
notificação prévia aos residentes dentro de um raio de 
500m da área onde ocorrerá a aplicação.    

Observação: ‘Áreas povoadas’ abrangem qualquer 
escritório, casa ou edificação ocupada.   

5.9.4 Não há aplicação aérea de agroquímicos das 
classes Ia, Ib e 2 da OMS dentro de um raio de 500m 
de áreas povoadas ou corpos de água.    

5.9.5 Não há aplicação de agroquímicos dentro de um 
raio de 30m de áreas povoadas ou corpos de água.    

5.10 Medidas apropriadas são 
implantadas para permitir a 
coexistência de diferentes sistemas 
de produção. 

5.10.1 Medidas são tomadas para evitar a 
interferência nos sistemas de produção das áreas 
vizinhas.  

  

5.11 A origem das sementes é 
controlada para melhorar a 
produção e prevenir a introdução 
de novas doenças. 

5.11.1 Toda semente comprada deve vir de fontes de 
qualidade legalmente conhecidas.    

5.11.2 Sementes de produção própria podem ser 
usadas, desde que as normas adequadas de 
produção de sementes sejam seguidas e as 
exigências legais referentes aos direitos de 
propriedade intelectual sejam respeitadas.   
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Anexo 8: Classe IA, IB e II (OMS) 

Este anexo está relacionado com o indicador 5.9.4: não há aplicação aérea de pesticidas na classe IA, IB 

e II (OMS), num raio de 500 metros de áreas povoadas ou de corpos d’agua5. 

 

Tipo Uso Nome Químico OMS 

H DS 2,4 D II 

I CC Cypermethrin II 

I CC Dimethoate II 

H DS Diquat II 

I CC Endosulfan II 

I ST Fipronil II  

H PE Haloxyfop-methyl II 

I CC 
Lambda-
cyhalothrin 

II 

I CC Methamidophos IB 

I CC Methomyl IB 

H DS Paraquat II 

I CC Parathion methyl IA 

I CC Permethrin II 

F CC Propiconazole II 

F CC Tetraconazole II 

I CC Thiodicarb II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Considerar os agroquímicos das classes IA, IB e II aplicáveis somente para a produção de soja. 
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Anexo 9: Convenções de Rotterdam e Estocolmo (Lista de Poluentes) 

 

 

1. Convenção de Rotterdam 

 

- 2,4,5-T 

- Alaclor 

- Aldicarb 

- Aldrin (Aldrec, Aldrex, Aldrex 30, Aldrite, Aldrosol, Altox, Composto 118, Drinox, Octaleno, 
Seedrin) 

- Azinfos-metil 

- Binapacril 

- Captafol 

- Clordano (Aspon, Belt, Chloriandin, Chlorkil, Chlordane, Corodan, Cortilan-neu, Dowchlor, HCS 
3260, Kypchlor, M140, Niran, Octachlor, Octaterr, Ortho-Klor, Synklor, Tat chlor 4, Topichlor, 
Toxichlor, Veliscol-1068) 

- Clordimeform 

- Clorobenzilato 

- DDT (Agritan, Anofex, Arkotine, Azotox, Bosan Supra, Bovidermol, Chlorophenothan, 
Chloropenothane, Clorophenotoxum, Citox, Clofenotane, Dedelo, Deoval, Detox, Detoxan, 
Dibovan, Dicophane, Didigam, Didimac, Dodat, Dykol, Estonate, Genitox, Gesafid, Gesapon, 
Gesarex, Gesarol, Guesapon, Gyron, Havero-extra, Ivotan, Ixodex, Kopsol, Mutoxin, Neocid, 
Parachlorocidum, Pentachlorin, Pentech, PPzeidan, Rudseam, Santobane, Zeidane, Zerdane) 

- Dieldrin (Alvit, Dieldrite, Dieldrix, Illoxol, Panoram D-31, Quintox) 

- Dinitro-orto-cresol 

- Dinoseb 

- EDB 

- Endosulfan 

- Dicloreto etileno 

- Óxido de etileno 

- Fluoracetamida 

- HCH 

- Heptaclor (Aahepta, Agroceres, Baskalor, Drinox, Drinox H-34, Heptachlorane, Heptagran, 
Heptagranox, Heptamak, Heptamul, Heptasol, Heptox, Soleptax, Rhodiachlor, Veliscol 104, 
Veliscol heptaclor) 

- Hexaclorobenzeno 

- Lindano 

- Compostos de mercúrio 

- Monocrotofós 

- Paration 

- Pentaclorofenol 

- Toxafeno  (Alltex, Alltox, Attac 4-2, Attac 4-4, Attac 6, Attac 6-3, Attac 8, Camphechlor, 
Camphochlor, Camphoclor, Chemphene M5055, chlorinated camphene, Chloro-camphene, Clor 
chem T-590, Composto 3956, Huilex, Kamfochlor, Melipax, Motox, Octachlorocamphene, 
Penphene, Phenacide, Phenatox, Phenphane, Polychlorocamphene, Strobane-T, Strobane T-90, 
Texadust, Toxakil, Toxon 63, Toxyphen, Vertac 90%) 
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- Compostos de Tributil tin  

2. Convenção de Estocolmo 

 

- Aldrin (Aldrec, Aldrex, Aldrex 30, Aldrite, Aldrosol, Altox, Composto 118, Drinox, Octaleno, 
Seedrin) 

- Clordano (Aspon, Belt, Chloriandin, Chlorkil, Chlordane, Corodan, Cortilan-neu, Dowchlor, HCS 
3260, Kypchlor, M140, Niran, Octachlor, Octaterr, Ortho-Klor, Synklor, Tat chlor 4, Topichlor, 
Toxichlor, Veliscol-1068) 

- Clordecona (Kepona) 

- Dieldrin (Alvit, Dieldrite, Dieldrix, Illoxol, Panoram D-31, Quintox) 

- Endrin (Endrex, Hexadrin, Isodrin Epoxide, Mendrin, Nendrin) 

- Heptaclor (Aahepta, Agroceres, Baskalor, Drinox, Drinox H-34, Heptachlorane, Heptagran, 
Heptagranox, Heptamak, Heptamul, Heptasol, Heptox, Soleptax, Rhodiachlor, Veliscol 104, 
Veliscol heptaclor) 

- Hexaclorobenzeno (HCB) (Amaticin, Anticarie, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op hexa, Granox, 
No bunt, Sanocide, Smut-go, Sniecotox) 

- Alfa hexaclorociclohexano, Beta hexoclorociclohexano, Lindano 

- Mirex (Declorano, Ferriamicida, GC 1283) 

- Endosulfan técnico (Beosit, Chlortiepin,Cyclodan,Devisulphan, Endocel,Endosol, 
Hildan,Insectophene,Malix,Rasayansulfan,Thifor,Thimul,Thiodan,Thione, Thiosulfan) 

- Toxafeno  (Alltex, Alltox, Attac 4-2, Attac 4-4, Attac 6, Attac 6-3, Attac 8, Camphechlor, 
Camphochlor, Camphoclor, Chemphene M5055, chlorinated camphene, Chloro-camphene, Clor 
chem T-590, Composto 3956, Huilex, Kamfochlor, Melipax, Motox, Octachlorocamphene, 
Penphene, Phenacide, Phenatox, Phenphane, Polychlorocamphene, Strobane-T, Strobane T-90, 
Texadust, Toxakil, Toxon 63, Toxyphen, Vertac 90%) 

DDT (Agritan, Anofex, Arkotine, Azotox, Bosan Supra, Bovidermol, Chlorophenothan, Chloropenothane, 
Clorophenotoxum, Citox, Clofenotane, Dedelo, Deoval, Detox, Detoxan, Dibovan, Dicophane, Didigam, 
Didimac, Dodat, Dykol, Estonate, Genitox, Gesafid, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, Gyron, 
Havero-extra, Ivotan, Ixodex, Kopsol, Mutoxin, Neocid, Parachlorocidum, Pentachlorin, Pentech, 
PPzeidan, Rudseam, Santobane, Zeidane, Zerdane) 
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Anexo 10: Membros do Grupo Técnico Nacional (GTN) da Bolívia  

 

O Grupo Técnico Nacional do Canada formou-se através dos seguintes representantes das 3 câmaras da 
RTRS: 

Nome Organizaҫão Email Categoria 

Nick Betts Grain Farmers of Ontário nbetts@gfo.ca Coordenador Nacional 

Mark Huston Grain Farmers of Ontário mark.huston@ciaccess.com  Produtor 

John Cowan Grain Farmers of Ontário jcowan@gfo.ca Produtor 

Larry Taylor 
Manitoba Pulse Growers 
Assoc. larry@manitobapulse.ca Produtor 

Denis Tremorin Pulse Canada dtremorin@pulsecanada.com  Produtor 

Robert Cash Archer Daniels Midland robert.cash@adm.com Indústria/Comércio 

Tim Venverloh Archer Daniels Midland timothy.venverloh@adm.com  Indústria/Comércio 

Fred Serven Archer Daniels Midland fred.serven@adm.com Indústria/Comércio 

Randy Preater 
Canadian Seed Growers 
Assoc. preaterr@seedgrowers.ca Indústria/Comércio 

Roy van Wyk Canadian Seed Institute rvanwyk@csi-ics.com Indústria/Comércio 

Dave Carey 
Canadian Seed Trade 
Assoc. dcarey@cdnseed.org Indústria/Comércio 

Doug Alderman PRIDE dalderman@prideseed.com  Indústria/Comércio 

Martin Harry SeCan mharry@secan.com Indústria/Comércio 

Scott Tudor Sobeys scott.tudor@sobeys.com  Indústria/Comércio 

Paul 
Thoroughgood Ducks Unlimited p_thoroughgood@ducks.ca  ONG 

Monica Da Ponte 
World Wildlife Fund – 
Canada mdaponte@wwfcanada.org ONG 

Eric Mysak 
World Wildlife Fund – 
Canada emysak@wwfcanada.org ONG 

Laura Anderson Canada Grain Commission 
laura.anderson@grainscanada.gc.c
a  Governo(Observador) 

Matias Nardi Schutter mnardi@nardianalytics.com  Indústria (Observador) 

Julieta Viglioni Schutter julieta.viglioni@schutterarg.com.ar Indústria (Observador) 

Veronica 
Chorkulak RTRS 

veronica.chorkulak@responsiblesoy
.org ONG (Observador) 

 

Sob a coordenação geral de Nick Betts de “Grain Farmers of Ontario” e da Secretaria da RTRS, o GTN 
realizou duas reuniões, sendo a primeira no dia 9 de dezembro de 2013 e a segunda no dia 23 de janeiro, 
em Toronto, no Canadá. Durante as reuniões, a NTG revisou os Princípios e Critérios da RTRS e 
discutido e orientação proposta, seguindo os requisitos da RTRS estabelecidos no Anexo 6 do Padrão de 
Produção RTRS.  

O documento-base da NI foi submetido a consulta pública entre 25 de fevereiro e 01 abril de 2014.  

O Comitê Executivo da RTRS aprovou o documento no dia 27 de agosto de 2014 
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