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Introdução 

Holisticamente, os critérios padrão do Regenagri  olham para toda a operação agrícola, considerando as 

diferentes estratégias de gerenciamento e práticas utilizadas, e avaliam o impacto regenerativo das fazendas. 

O Regenagri  ajuda a garantir a saúde da terra e o bem-estar daqueles que nela vivem. Os critérios são 

sustentados pelo conhecimento prático de métodos agrícolas regenerativos e sustentáveis aprendidos por 

meio da experiência no campo, bem como de contribuições de consultores de confiança e especialistas da 

indústria, pesquisas de trabalhos científicos revisados em pares e orientação prática do grupo de governança. 

O grupo de governança é composto por uma coleta de empresas, cada uma especialista em um aspecto 

específico da agricultura regenerativa. A equipe de governança é responsável pelo desenvolvimento técnico 

do programa e a disposição de especialistas para apoiar fazendas e organizações. 

Os critérios do Regenagri  sustentam a medição dos principais indicadores por meio de dados na fazenda. 

Essas métricas incluem cultura de cobertura, preparo do solo, planejamento da energia e gerenciamento do 

pasto. Tudo isso tem um efeito direto sobre a regeneração da saúde do solo, biodiversidade e cursos d’água, 

enquanto reduzem as emissões e o sequestro de carbono. 

Dependendo das necessidades e objetivos das partes interessadas, os critérios padrões do Regenagri  

pretendem ser utilizados principalmente como: 

1. Critérios padrão para avaliação e certificação de terceiros. 

2. Critérios a serem utilizados como uma referência para a implantação de projetos agrícolas 

regenerativos. 

3. Para comparação entre os diferentes esquemas regenerativos. 

 

Os critérios padrão do Regenagri  foram desenvolvidos para medir e monitorar a implantação de práticas 

regenerativas e seus desfechos ecológicos. O impacto de cada ponto dos critérios Regenagri , bem como a 

fazenda toda, são pontuados por um algoritmo que considera: 

− O local da fazenda – sua região climática e a quantidade média de chuva 

− O tipo de operação – se a fazenda é focada no cultivo ou é uma fazenda mista com criação 

− Tipo de solo – o tipo de solo pode ter um impacto significativo em algumas práticas e a 

necessidade de sua implantação 

 

Os desfechos são monitorados por meio de um modelo de melhoria contínua, que permite ver como a 

implantação de práticas regenerativas está afetando o agro ecossistema em sua fazenda ao longo do tempo. 

No fim da avaliação, o cartão de pontuação mostrará claramente quais áreas estão tendo um desempenho 

fraco em relação aos critérios e quais estão desempenhando bem. Fazer avaliações por um certo tempo 

constrói uma imagem de como as práticas regenerativas estão impactando a fazenda e suas emissões de gás 

de efeito estufa (GEE). A pontuação é designada para os pontos de critérios, mas os desfechos podem ser 

retirados dos resultados ao longo do tempo. Por exemplo, se uma fazenda está plantando culturas de 

cobertura de leguminosas em seus campos produtores, isto será visto no cartão de pontuação como uma 

melhoria na cultura de cobertura, mas também como um desfecho físico na fazenda, como uma redução do 

nitrogênio aplicado pelo fazendeiro e uma redução nas emissões de óxido nitroso. O Regenagri  trabalha 

em um modelo de melhoria contínua, o que inclui os próprios critérios padrão. Os critérios padrão serão 

consistentemente analisados e revisados e são um padrão em evolução. Detalhes completos sobre como a 

metodologia e o algoritmo funcionam são explicados no documento “metodologia do Regenagri ”. 
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Compromissos de conservação 

 
As organizações que desejam se associar à Regenagri  devem se comprometer com a Proteção de Terras 

com Alto Valor de Biodiversidade, Alto Estoque de Carbono ou outros Altos Valores de Conservação 

(HCVs). A organização deve assumir um compromisso público ou assinar uma autodeclaração atestando 

que não se envolveu em atividades de destruição ou conversão de habitats naturais em produção agrícola. 

 

As organizações que implementam o padrão de carbono Regenagri  também terão que garantir que seu 

estoque de carbono seja mantido e qualquer perda no estoque de carbono será deduzida do potencial de 

créditos de carbono de seus projetos. 

 

Quando as atividades agrícolas são adjacentes às áreas de HCVs, a organização deve realizar uma avaliação 

de risco em relação aos HCVs e implementar medidas de mitigação, conforme necessário. 

 

De 2014 em diante, a organização não está envolvida na conversão de Terras com Alto Valor de 

Biodiversidade, Alto Estoque de Carbono ou outros Altos Valores de Conservação (HCVs). 

 

Escopo 

Este documento visa apresentar contribuições para os critérios padrão do Regenagri . Ele cobre uma gama 

de múltiplas operações agrícolas, variando do gerenciamento de pastos, produtos frescos, perenes e frutas, 

outras criações, laticínios e cultivos. 

Este programa e sua metodologia de avaliação são designados para avaliar uma gama de operações agrícolas 

e podem ser utilizados por diferentes tipos de organizações, incluindo: 

fazendas individuais, grupos de fazendas, cooperativas, agronegócio e a cadeia de suprimentos (marcas, 

processadores, etc...). 

 

 

Metodologia de avaliação 

A avaliação Regenagri  avalia o nível de implantação de práticas aplicáveis à diferentes operações agrícolas, 

incluindo produtos frescos, frutos arbóreos, laticínios, pecuária e cultivo. 

O documento “metodologia Regenagri ” explica quais critérios são avaliados, como uma pontuação 

regenerativa é dada a cada prática, como diferentes critérios interagem uns com os outros e como a 

pontuação regenerativa é designada para toda a fazenda. 

Para informações adicionais sobre os critérios, entre em contato com info@Regenagri .org. 

 

 

 

Critérios Padrão para Certificação: 

 

Critérios de elegibilidade 

 
Os critérios listados a baixo são pré-requisitos para usuários da Regenagri. A conformidade é obrigatória 

para a Certificação Regenagri. Toda a conservação e compromissos de desmatamento, devem proceder de 

1º de Janeiro de 2008 ou antes para cumprir com o compromisso de certificação da Regenagri. 

A organização sujeita a uma avaliação Regenagri deve: 
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• Apresentar seu compromisso de conservação e fornecer evidências de sua implementação. Os 

gerentes de grupos de fazendas podem implementar isso como parte de seu procedimento de 

auditoria interna; 

• Cumprir com a legislação local aplicável e confirmar na avaliação como está monitorando e 

implementando as atualizações legislativas; 

• Florestas Primarias ou outras áreas com vegetação que foram desmatadas depois de Janeiro de 

2008 (conversão, ampliação de terras agrícolas adjacentes) não podem ser incluídas na avaliação 

para Regenagri; 

• Alagadas ou de várzea (áreas de alta biodiversidade) que foram desmatadas depois de Janeiro de 

2008, não podem ser incluídas na avaliação para Regenagri; 

• Demonstrar o estado da área anterior à Janeiro de 2008, independentemente do estado da área no 

momento da validação inicial; 

• Áreas com biodiversidade ou processos ecológicos intactos os quais são objetos de proteção oficial,  

não são áreas do projeto Regenagri do ponto de vista da proteção da natureza. 

• Com o objetivo de verificar  o cumprimento dos requisitos de elegibilidade, Regenagri adota os 

critérios sobre categorias de terras e status de proteção de IPPC e RED II.   

    

Os tipos de evidências que devem ser apresentados para verificar os critérios de elegibilidade incluem: 

• Data das imagens de satélite verificadas; 

• Mapas Oficias da fazenda e área de produção com as datas correspondentes; 

• Software de mapeamento de módulo 3D e mapeamento inteligente; 

• Registros da fazenda (digitais ou impressos); 

• Compromissos assinados e requisitos legais sobre conservação e desmatamento;  

• Documentos governamentais local 

• Registos da auditoria de terceira parte 

A verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade deve ser feita pelo organismo de certificação 

antes do registro do projeto Regenagri. 
 

Produção de Cultivo Regenerativo 

 
 

Cultura de Cobertura 

Terra aplicável; CULTIVO, PRODUTOS FRESCOS. 

Introdução e benefícios da implantação: Culturas de cobertura podem ser plantadas entre a colheita de uma 

cultura de rendimento e a plantação de outra no mesmo pedaço de terra. Exemplos de culturas de 

cobertura são mostarda, trigo, brássica, facélia, centeio, trigo-sarraceno. 

Essas culturas podem encorajar a saúde do solo e da cultura em diferentes formas, incluindo: 

• Melhorar as propriedades hidráulicas e estruturais do solo. Uma estrutura mais forte do solo leva à 

maior percolação da água; menor escoamento e erosão; maior capacidade de armazenamento da 

água e prevenção de lixiviamento dos nutrientes. 

• Ao introduzir culturas múltiplas, os fazendeiros podem manipular biologicamente a rizosfera ao 

trazer uma maior biodiversidade microbiana e seu solo, um pilar essencial no centro da agricultura 

regenerativa. Melhorar a biologia do solo aumenta a eficiência dos nutrientes e ajuda a combater 

pragas e ervas daninhas. 

• Culturas de cobertura também podem oferecer um habitat vital para pássaros e insetos, um 

componente importante para o desenvolvimento da biodiversidade local e capital natural. 
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Orientação: Para maximizar os benefícios agronômicos e ecológicos das culturas de cobertura, elas devem 

ser plantadas por, no mínimo, dois meses. Métodos de terminação múltiplos podem ser escolhidos após o 

período de crescimento. Os métodos dependem do clima local, tipo de solo, maquinário disponível e das 

culturas que seguirão a cultura de cobertura. 

Outros fatos para ter em mente ao considerar a implantação e a escolha das espécies são: condições 

climáticas, tempo de semeadura, espécie (ou seja, legumes, brássica) e o propósito desejado da cultura de 

cobertura (por exemplo, para reserva de nitrogênio ou forragem animal). 

Exigências: Os fazendeiros devem aplicar as culturas de cobertura em solos que, de outra forma, estariam 

vazios. 

Pontuação baseada em: 

− Na média durante um período de três anos, a cultura de cobertura ocorre em menos que 10% da 

terra aplicável 

− Durante um período de três anos, a cultura de cobertura ocorrer em 10-24% da terra aplicável. 

− Durante um período de três anos, a cultura de cobertura ocorre em 25-49% da terra aplicável. 

− Em média durante um período de três anos, 50+% da terra aplicável é utilizada para a plantação de 

culturas de cobertura. 

 

 

Preparo do Solo 

Terra aplicável; CULTIVO, PRODUTOS FRESCOS. 

Introdução e benefícios da implantação: Embora haja benefícios para fazendas que se retiram do preparo de 

solo convencional, também há percalços quando se trata da saúde do solo que devem ser considerados. As 

práticas que interferem no solo – quebra do equilíbrio natural da biodiversidade e química do solo – são 

prejudiciais para a fertilidade do solo. O preparo do solo convencional também expõe o solo aos elementos 

(sol, ar, chuva), resultando em maior erosão e lixiviamento dos nutrientes, bem como a liberação do 

carbono armazenado nos agregados do solo que – consequentemente – levam a emissões de CO2 entrando 

na atmosfera. 

Práticas de plantio reduzido e direto também têm sido destacadas como mais sustentáveis e 

economicamente viáveis que uma abordagem convencional ao preparo do solo. 

Preparo do Solo Convencional é definido como um sistema de preparo do solo que utiliza o cultivo para 

preparação de canteiros e prevenção de ervas daninhas. Isto inclui aragem e gradagem, quando o solo está 

invertido, incorporando e destruindo resíduos de plantas e expondo pesticidas do solo. A profundidade 

média do preparo de solo convencional varia entre 15-30 cm. 

Preparo do Solo Reduzido é definido como o preparo do solo que não revira o solo; exemplos poderiam 

ser o preparo do solo em faixas; sulcagem mínima; grade de disco ou outros tipos de preparo do solo 

secundários. 

Práticas de plantio direto vão ainda mais longe sem aplicar qualquer tipo de preparo do solo. A semeadura 

direta por meio de uma semeadeira é utilizada para implantar este tipo de prática, normalmente semeando 

diretamente sobre os resíduos de algumas culturas de cobertura ou uma cultura anterior. 

Tanto as práticas de plantio direto quanto de plantio reduzido resultam em múltiplos benefícios 

agronômicos, ambientais e econômicos. Os fazendeiros protegem seu solo da erosão, aumentando a 

fertilidade do solo e a biodiversidade, aumentando a resposta natural da planta a pesticidas e doenças. 

Embora, por um lado, o investimento inicial em novos maquinários possa ser significativo, no longo prazo, 

a redução dos custos pode ajudar a zerar o investimento inicial (por exemplo, despesas com combustível e 

mão de obra). 
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Por fim, o plantio direto e o preparo mínimo do solo possuem um forte corpo de pesquisas científicas 

provando sua capacidade de sequestrar e armazenar carbono nos solos, contribuindo para a mitigação da 

mudança climática. 

Orientação: Práticas de plantio direto e de preparo do solo mínimo são aprimorados ao longo do cultivo de 

culturas de cobertura e estas duas práticas se otimizam juntas para maximizar seus benefícios agronômicos e 

ambientais. Da mesma forma, rotações de culturas e um plano bem pensado de fertilização podem garantir 

a eficiência e produtividade máximas destes sistemas. 

Exigências: Fazendeiros devem aplicar as práticas de plantio direto / plantio reduzido no máximo de terras 

cultiváveis possível. 

Pontuação baseada em: 

− Plantio direto ou preparo mínimo do solo não utilizado em qualquer terra. 

− Práticas de plantio direto ou com preparo mínimo do solo são utilizadas em >0% - 25% da terra 

aplicável. 

− Práticas de plantio direto ou com preparo mínimo do solo são utilizadas em 25-50% da terra 

aplicável. 

− Práticas de plantio direto ou com preparo mínimo do solo são utilizadas em 50-75% da terra 

aplicável. 

− Práticas de plantio direto ou com preparo mínimo do solo são utilizadas em >75% da terra 

aplicável. 

 

 

Rotação de Cultura 

Terra aplicável; CULTIVO, PRODUTOS FRESCOS. 

Introdução e benefícios da implantação: Ao implantar duas ou mais culturas em uma rotação de culturas, os 

fazendeiros podem observar maior resistência a doenças (fungos, bactérias e vírus); melhor controle de 

ervas daninhas (sem contribuições); maiores níveis de conservação de água; melhor eficácia dos fertilizantes 

e erosão do solo limitada, e tudo isso pode levar a produções melhoradas. 

Orientação: Dependendo de cada situação específica da fazenda, as culturas escolhidas para rotação podem 

variar muito. Nós aconselhamos que (quando possível), uma fazenda deve considerar a integração de, no 

mínimo, uma planta leguminosa como um fixador de nitrogênio, especialmente ao olhar para diversas 

misturas de sementes, junto com outras espécies, como Brassicaceae, Poaceae, Solanaceae e/ou 

Umbrelliferae. Quanto maior a rotação, maior a gama de serviços do ecossistema que pode ser explorada. 

Exigências: Fazendeiros devem aplicar vasta rotação das culturas no máximo possível de terra agrícola 

controladas por eles. 

Pontuação baseada em: 

− 60-79% da terra adere a uma estratégia de rotação de culturas de, no mínimo, 3 anos. A mesma 

cultura não é plantada na mesma área de trabalho por duas estações sucessivas durante toda a 

duração desta estratégia. 

− 80-89% da terra adere a uma estratégia de rotação de culturas de, no mínimo, 3 anos. A mesma 

cultura não é plantada na mesma área de trabalho por duas estações sucessivas durante toda a 

duração desta estratégia. 

− 90+% da terra aplicável adere a uma estratégia de rotação de culturas de, no mínimo, 3 anos. A 

mesma cultura não é plantada na mesma área de trabalho por duas estações sucessivas durante toda a 

duração desta estratégia. 
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Consórcio de Culturas 

Terra aplicável; TERRA PRODUTORA, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS ARBÓREOS. 

Introdução e benefícios da implantação: O consórcio é a prática de plantar duas ou mais espécies de 

culturas de rendimento juntas em filas ou faixas. A maior diversidade vegetal dentro da área de plantio é 

um componente para uma biodiversidade mais forte do solo abaixo da terra e as diferentes espécies podem 

se beneficiar dos serviços do ecossistema que cada uma delas oferece. 

Efeitos diretos são percebidos na capacidade de reciclagem dos nutrientes; resistência a pesticidas e 

supressão de ervas daninhas, resultando em produções maiores que monoculturas por cultura, sem 

depender de fertilizantes sintéticos ou pesticidas. 

Orientação: Pesquisas e estudos de campo sobre o tópico da cultura intercalar, no passado, focaram em 

culturas de vegetais. Porém, novos estudos estão mostrando resultados positivos em culturas de produção 

convencionais, como feijões e aveia e milho e soja. A cultura intercalar é, algumas vezes, também chamada 

de “plantações ou culturas acompanhantes”. 

Exigências: Fazendeiros devem aplicar o consórcio em um percentual significativo de sua área de plantação. 

Pontuação baseada em: 

− Consórcio ocorre em menos de 2% da terra aplicável. 

− 2-4% da terra aplicável é incorporada a uma abordagem de Consórcio. 

− 5-9% da terra aplicável é incorporada a uma abordagem de Consórcio. 

− 10+% da terra aplicável é incorporada a uma abordagem de Consórcio. 

 

 

Agrofloresta e Cultivos Perenes 

Terra aplicável; PRODUTIVO, PASTORAL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS ARBÓREOS 

Introdução e benefícios da implantação 

Culturas perenes são plantas que não precisam ser replantadas todos os anos, variando de pastos perenes, 

arbustos, culturas de biomassa perenes e mesmo árvores. Essas plantas possuem inúmeros benefícios, da 

extração de umidade e nutrientes até o solo superficial, para aumentar o aparato de raiz profunda e 

melhorar a estrutura do solo. Ao mesmo tempo, seus resultados de maior eficácia com custos menores e 

menos/nenhum fertilizante necessário. 

Culturas perenes oferecem segurança e resiliência já que produzem culturas e madeira continuamente por 

anos, enquanto simultaneamente cria um agro ecossistema que é mais resistente a eventos climáticos 

extremos e capaz de armazenar maiores quantidades de carbono tanto em seus sistemas de raízes profundas 

quanto na biomassa acima do solo. 

 

Um exemplo de um sistema que lucra com a incorporação de culturas perenes é a agrossilvicultura. A 

agrossilvicultura é onde sistemas agrícolas incorporam o cultivo de árvores, que poderiam estar dentro da 

área de plantio (cultivo em becos/silvoaráveis) ou utilizando árvores para fornecer alimentos, abrigo e, 

algumas vezes, moradia para criações (silvopastura). Culturas perenes também podem ser cultivadas para 

produção de biocombustível (com plantas adequadas sendo o miscanthus-gigante, vetiver e bambu). 
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Orientação: O tipo de espécie perene adequado para uma região varia muito, então – antes de plantar – a 

fazenda deve pesquisar as variedades mais adequadas e/ou pedir conselhos de um conselheiro da Control 

Union. Financiar e planejar a plantação de culturas perenes pode ser difícil, então os fazendeiros devem 

buscar incorporar as espécies perenes quando e onde possível, dentro do escopo da operação da fazenda. 

Exigências: Fazendeiros devem dedicar um pequeno percentual de terras para a instalação e manutenção de 

culturas perenes. 

Pontuação baseada em: 

− Cultura perene incorporada em menos de 2% da terra aplicável. 

− 2-4% da terra aplicável incorpora plantas que ficaram no solo por, no mínimo, 18 meses. 

− 5-9+% da terra aplicável incorpora plantas que ficaram no solo por, no mínimo, 18 meses. 

− 10+% da terra aplicável incorpora plantas que ficaram no solo por, no mínimo, 18 meses. 

 

 

Florestamento 

Terra aplicável; TODOS 

Introdução e benefícios da implantação: As árvores são um dos estoques naturais de carbono mais 

eficientes, com o florestamento sendo uma das principais ferramentas para sequestrar CO2 da atmosfera. As 

árvores enriquecem o solo com nutrientes e são inestimáveis para a saúde de espécies humanas e não-

humanas, fornecendo moradia, combustível, alimentos e serviços para o ecossistema. 

Pode ser benéfico para as criações serem integradas em áreas de produção de culturas/bosques. As árvores 

podem, por exemplo, ser plantadas em campos ou em margens de campos, e esta técnica de integrar 

árvores ao sistema da fazenda, como mencionado na seção de espécies perenes acima (critério 5), melhora a 

qualidade do solo e a retenção de nutrientes (ou seja, aumentando nutrientes como o nitrogênio no solo); 

reduz os pesticidas; utiliza a energia solar de forma mais eficiente que os sistemas de monocultura e oferece 

tanto maior controle da água quanto uma economia da fazenda mais diversa. Plantar árvores em campos 

também pode reduzir os riscos associados à erosão pelo vento e enchentes. 

Orientação: Aconselhamos a escolha de árvores/arbustos que são apropriados para seu contexto local e a 

considerar os efeitos como a competição por luz com culturas adjacentes. 

Exigências: Fazendeiros devem ser capazes de apresentar um plano de controle das árvores composto pela 

densidade da plantação e as medições de crescimento anuais. 

Pontuação baseada em: 

− Sem ganhos líquidos nas árvores por hectare nos últimos três anos 

− Ganho líquido de 0,5 – 0,9 árvores/ha de árvores durante um período de três anos, com algumas 

sendo integradas ao sistema de agricultura (margens do campo ou área de plantio). 

− Ganho líquido de 1 – 1,9 árvores/ha de árvores durante um período de três anos, com algumas 

sendo integradas ao sistema de agricultura (nas margens do campo ou área de plantio). 

− Ganho líquido de 2-3 árvores/ha de árvores plantadas durante um período de três anos, com 

algumas sendo integradas ao sistema de agricultura (margens do campo ou área de plantio). 

− Ganho líquido de árvores de >3 árvores por hectare durante um período de três anos, com algumas 

sendo integradas ao sistema de agricultura (margens do campo ou área de plantio). 
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Aplicação de Adubo/Composto 

Terra aplicável; TODOS 

Introdução e benefícios da implantação:  

O solo fertilizado com composto contém uma concentração muito alta de vida microbiana benéfica e é 

rico em material orgânico. Este efeito combinado irá impulsionar a biodiversidade do solo, permitindo que 

os solos armazenem maiores quantidades de carbono e que reciclem os nutrientes de forma mais efetiva. 

Embora o composto possa ser considerado um inoculante de bactérias benéfico, a aplicação de adubo é 

classificada como fertilizante, trazendo os nutrientes essenciais da planta de volta para a área de plantio e 

reconectando as criações e plantações. 

Orientação: Caso o adubo e o composto sejam levados para a fazenda de fontes externas, deve-se 

considerar 1) a distância viajada até a fazenda, e 2) os métodos de produção utilizados ao criar o composto e 

o adubo. 

Exigências: Fazendeiros devem ser capazes de apresentar um plano de controle do adubo e compostos 

composto pelo fornecimento, método de aplicação e taxa de aplicação. 

Pontuação baseada em: 

− Menos de 25% do adubo é originado de fontes orgânicas, como o FYM, composto, biochar, ou 

digestato AD. 

− 25 – 49% do adubo é originado de fontes orgânicas. 

− 50 – 74% do adubo é originado de fontes orgânicas. 

− 75%+ do adubo é originado de fontes orgânicas. 

 

 

 

Ausência do Uso de Pesticidas/Químicos 

Terra aplicável; TODOS 

Introdução e benefícios da implantação: Ao encorajar a biodiversidade dentro de um agrossistema, práticas 

regenerativas podem manter ervas daninhas e pragas sob controle por meio do aproveitamento de serviços 

do ecossistema principais a partir de uma ampla gama de espécies de animais e plantas e um conjunto 

variado de práticas regenerativas. 

Há cada vez mais evidências que pesticidas industriais, herbicidas e fertilizantes carregam uma carga pesada 

tanto para pessoas quanto para o meio-ambiente, e que eles também contribuem para as emissões globais de 

GEE: impactando na saúde humana por meio da contaminação de aquíferos e causando a perda da vida de 

insetos e da biodiversidade quando aplicados de forma pesada. 

Orientação: Quando as práticas adequadas são implantadas no contexto correto, o resultado será a 

autorregulação de pragas e doenças por meio do trabalho do organismo benéfico e dos insetos. Benefícios 

de longo prazo também podem incluir o aumento da eficiência de nutrientes nos plantios. As fazendas 

podem alcançar isto utilizando os planos do Gerenciamento Integrado de Pragas (IPM) e considerando 

cuidadosamente campos internos e condições climáticas antes de quaisquer aplicações. 

Exigências: Fazendeiros devem apresentar evidências para sustentação dos registros de aplicação e variantes 

dos produtos químicos utilizados. A borrifação deve ser minimizada quando possível e também deve evitar 

áreas de habitat natural e/ou de conservação. 
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Pontuação baseada em: 

− Se qualquer terra tem mais de 1 produto de proteção de cultura (CPP) aplicado. 

− Se um CPP sintético está sendo aplicado, 

− Apenas fertilizantes/pesticidas naturais (substâncias derivadas de minerais, plantas ou matéria animal 

e não submetidas a processo sintético), como Fosfato de Rocha, óleo de neem ou Controle 

Integrado de Pragas (o uso de predadores naturais) são utilizados na terra aplicável. 

− Nenhum produto químico/pesticida é utilizado em qualquer (100%) terra aplicável. 

 

 

 

Amostragem do Solo 

Terra aplicável; TODOS 

Vide o Manual do Programa REGENAGRI  para detalhes completos sobre o procedimento de 

amostragem do solo. 

Introdução e benefícios da implantação: A amostragem do solo é um método efetivo e preciso para medir a 

saúde do solo. A saúde do solo pode ser medida (1) pelo aumento de matéria orgânica no solo percentual, 

(2) pela atividade microbiana (Solvita CO2 Burst), (3) pela Capacidade de Troca de Cátions (CTC), (4) 

pela escala de pH do solo, e (5) apesar de em menor grau, pelas proporções de Carbono para Nitrogênio e 

Cálcio para Magnésio. 

Orientação: Sugerimos estabelecer um cronograma de amostragem do solo e a técnica, e isto deve ser 

consistente todos os anos. Quando possível, GPS deve ser utilizado para garantir o teste consistente. A 

análise da amostra do solo dá a uma fazenda uma percepção direta sobre como essas práticas regenerativas 

estão afetando a saúde do solo. 

Exigências: Fazendeiros precisam estar aptos a demonstrar os resultados tanto de sua análise do solo quanto 

de seu plano de controle do solo. Os resultados precisam ser 1) ou publicados por meio de uma ferramenta 

de avaliação online ou 2) durante uma auditoria no local. 

As amostras do solo devem ser retiradas da terra produtiva e a amostragem deve ocorrer na mesma época 

do ano. Momentos ideais para amostragem do solo são durante os meses de primavera e outono. A 

amostragem em terra produtiva deve ser feita em uma gama de 0-30 cm de profundidade, idealmente em 

uma profundidade múltipla de 15 a 30 cm. 

Pontuação baseada em: 

− Solo de terra aplicável nunca amostrado antes. 

− Registros estão presentes dos testes de amostragem do solo no local. 

− Registros estão presentes dos testes de amostragem do solo no local. Um sistema de gerenciamento 

e um plano de médio a longo prazo estão em execução para melhorar a matéria orgânica do solo. 

− Registros estão presentes dos testes de amostragem do solo no local e são certificados por um 

auditor da Control Union/verificados no hub digital que a SOM está aumentando. 

 

 

Manejo de Pecuária Regenerativa 

 

 



13 
 

Copyright © regenagri é um nome comercial da Control Union UK Limited. Todos os direitos reservados. https://regenagri.org 

Pastejo Rotativo 

 

Terra aplicável; PASTO, MISTO. 

Introdução e benefícios da implantação: O pastejo rotacional pode regenerar a terra e construir agro 

ecossistemas diversos, como esta prática visa imitar estrategicamente a natureza: supõe-se que rebanhos de 

criações se movem constantemente de campo em campo sob a pressão de baixa disponibilidade dos 

recursos herbáceos e dos predadores: constituindo um padrão de pastejo sazonal. Ao adotar um plano de 

pastejo rotacional, nós estamos realinhando as necessidades do animal com a ecologia dos sistemas de 

pastos. 

Para isto, recomenda-se cercar campos maiores em pastagens menores com a cerca temporária e/ou móvel. 

Então, conforme a criação se move pelas pastagens, você pode mover as cercas para garantir que a mesma 

terra não seja pastada repetidamente/em excesso. Este tipo de pastejo requer planejamento logístico antes 

do uso, e a disposição de bacias de água ou um sistema de rega portátil. 

Orientação: Os planos de pastejo rotacional dependem de muitos fatores específicos do local e precisam de 

um planejamento detalhado e monitoramento constante. 

Exigências: Um plano de controle do pastejo rotacional deve estar em execução para o máximo de terra de 

pastagem e criações possível. Um plano de controle deve incluir a rotação das criações entre os terrenos, a 

duração de cada rotação dentro de cada terreno e o monitoramento da terra designada para rotação. 

Pontuação baseada em: 

− Menos de 25% das criações segue um padrão de pastejo em faixas/rotacional. 

− 25-49% das criações segue um padrão de pastejo em faixas/rotacional. O mesmo rebanho se move 

diariamente e não é deixado na mesma pastagem por mais de quatro dias por toda a duração desta 

estratégia. 

− 50-74% das criações segue um padrão de pastejo em faixas/rotacional. O mesmo rebanho se move 

diariamente e não é deixado na mesma pastagem por mais de quatro dias por toda a duração desta 

estratégia. 

− 75+% das criações segue um padrão de pastejo em faixas/rotacional. O mesmo rebanho se move 

diariamente e não é deixado na mesma pastagem por mais de quatro dias por toda a duração desta 

estratégia. 

 

 

Capacidade do Pastejo 

Terra aplicável; PASTO, MISTO. 

Introdução e benefícios da implantação: Caso as criações estejam densamente compactadas e se movam 

rapidamente por uma paisagem, então o solo pode se regenerar. A capacidade do pasto refere-se ao número 

médio de animais que podem ser pastoreados de forma rotativa em uma determinada área do pasto por um 

ano sem prejudicá-la. O fazendeiro está tentando alcançar a proporção de recuperação pasto-planta ótima 

(com períodos de pastejo mais curtos para as criações e períodos de recuperação mais longos para plantas). 

Esta é uma medida da capacidade de um pasto para produzir forragem suficiente para atender às exigências 

dos animais de pastejo. De acordo com o Conselho de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura 

(AHDB), uma baixa taxa de estocagem fica abaixo de 1,5 unidades/ha, enquanto uma alta taxa de 

estocagem é de 2,5 unidades/ha. Vide anexo E. 



14 
 

Copyright © regenagri é um nome comercial da Control Union UK Limited. Todos os direitos reservados. https://regenagri.org 

Orientação: O tipo de terra sendo pastada; as condições climáticas e as espécies de criações também são 

considerações importantes. Diferentes espécies de criações irão pastar em uma área de terra diferente e – 

dessa forma – irão favorecer diferentes variedades de plantas. Isto deve ser levado em consideração em 

qualquer decisão que vá ser tomada sobre a capacidade do pastejo. 

Exigências: A Fazenda precisa ser capaz de apresentar um plano de controle de pastejo, que inclui os 

números da capacidade de pastejo. 

Pontuação baseada em: 

− Capacidade de pastejo é menor que 2,5 unidades/ha. 

− Capacidade de pastejo é igual ou maior que 2,5 unidades/ha. 

− Capacidade de pastejo está entre 1,5 e 2,5 unidades/ha. 

− Capacidade de pastejo é igual ou maior que 1,5 unidades/ha. 

 

 

Período de Pastejo 

Terra aplicável; PASTO, MISTO. 

Introdução e benefícios da implantação: Para o bem-estar dos animais e para manter tanto (1) a qualidade 

da terra quanto (2) a saúde do solo, é importante para todas as espécies monogástricas e ruminantes ficar 

fora o máximo possível, e não presos no mesmo pasto. Entretanto, também é uma boa prática evitar que o 

gado paste durante os meses úmidos de inverno, como se a área de pastagem pudesse ser escaldada, o que 

impactaria negativamente a terra. 

Orientação: A capacidade de uma fazenda de ampliar seu período de pastagem durante todo o ano depende 

muito do seu clima. Nós sugerimos 1) adaptar a cada situação climática específica, e 2) prestar atenção 

especial às áreas de terra que podem ser facilmente alagadas. 

Exigências: As fazendas devem ser capazes de provar, por meio de um plano de controle de pastejo, os dias 

em geral de pastagem a céu aberto de suas criações. 

Pontuação baseada em: 

− Criações estão fora e pastando por menos de 150 dias por ano. 

− Criações estão fora e pastando por 150 dias por ano ou mais. 

−  

Plano de Integração/Holístico de Múltiplas espécies em pastos para pecuária 

Terra aplicável; PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implantação:  

Integrar múltiplas espécies de criações em um plano de controle de pastejo rotacional resulta em um uso 

mais eficiente dos pastos. Os modelos de pastejo de múltiplas espécies têm demonstrado um resultado 

positivo sobre a fertilidade do pasto e, portanto, de seu potencial de armazenamento de carbono. Também 

há um efeito direto da integração de criações de múltiplas espécies sobre a quantidade e a qualidade da 

grama disponível para os animais. 

A diversidade de animais também pode resultar em melhor controle de ervas daninhas indesejadas, 

forragem e vegetação rasteira, e pode diminuir o espalhamento de pragas (por exemplo, parasitas internos 

de vacas são normalmente beliscados por galinhas). 



15 
 

Copyright © regenagri é um nome comercial da Control Union UK Limited. Todos os direitos reservados. https://regenagri.org 

Isto não significa que os animais devem estar na mesma seção de terra ao mesmo tempo. Por exemplo, as 

vacas podem ser mantidas em uma pastagem por dois dias. Então, quando forem movidas, as galinhas são 

levadas para este pedaço de terra. As criações também podem perambular na terra que está sendo utilizada 

para produção de culturas/bosques. 

Orientação: Ao decidir quais espécies adicionar a um sistema de pastejo, é melhor considerar as espécies de 

plantas atuais na fazenda e determinar quais não estão sendo roçadas. Saber como as diferentes espécies 

pastam e quais vegetais preferem é essencial antes de decidir o que será executado em uma fazenda 

específica. 

Exigências: Quando a terra de pastagem está disponível, os fazendeiros devem integrar duas ou mais 

espécies de criações ao máximo de terra de pastagem possível. 

Pontuação baseada em: 

− Nenhum plano de pastejo holístico em execução. 

− Plano de pastejo holístico integra a pastagem de duas ou mais espécies de criações (ou seja, vacas, 

galinhas, ovelhas, porcos, cavalos ou cabras), incluindo tanto espécies ruminantes quanto 

monogástricas. 

− Duas ou mais espécies de criações estão pastando no mesmo campo. 

− Além de atender as exigências acima, o plano de pastejo holístico integra a pastagem de uma ou 

mais espécies de criação em uma área da terra sendo utilizada para produção de culturas. 

 

 

Múltiplas espécies herbais e produção de prados diversos 

Terra aplicável; PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implantação: 

Da mesma forma que nós perdemos a biodiversidade em terras cultiváveis com monoculturas, muitos 

pastos foram desodorizados de sua diversidade vegetal. Para ajudar a restaurar isso, pastos herbários e prados 

diversos podem ser semeados. Esses pastos são uma mistura de sementes de gramas, legumes e ervas, que 

são normalmente compostas por até 20 espécies diferentes. Pastos e prados podem ser utilizados para 

pastagem e produção de ração para o inverno. 

Múltiplos benefícios são observados quando um pasto herbários diverso é cultivado. As fazendas podem 

observar um aumento da reciclagem de nutrientes junto a uma maior eficiência fotossintética, maior 

capacidade de retenção de água no solo e mais oportunidades de sequestro de carbono. Os pastos herbários 

também podem ter propriedades anti-helmínticas, que podem observar uma redução nas contas em 

veterinários. Há uma literatura científica extensiva sobre o assunto que também cobre tanto os benefícios 

econômicos significativos para os fazendeiros quanto a resiliência contra enchentes, especialmente em 

climas áridos. 

Orientação: Nós aconselhamos a ter uma abordagem específica para o local, considerando o solo, o clima, 

as espécies de criações que irão pastar e o serviço de ecossistema que uma fazenda deseja aproveitar. Assim, 

a fazenda será informada sobre qual combinação de plantas funcionará melhor em seu contexto. 

Exigências: Fazendeiros devem ter um plano de controle para diversificar as espécies de plantas nos agro 

ecossistemas de pastos. Evidências como: rótulo de sementes, recibo de compras, ou outros meios podem 

ser necessários. A complexidade e a mistura de pastos herbários serão posteriormente verificadas por uma 

auditoria no local pelo Regenagri . 

Pontuação baseada em: 



16 
 

Copyright © regenagri é um nome comercial da Control Union UK Limited. Todos os direitos reservados. https://regenagri.org 

− Menos de duas espécies de plantas são semeadas em um pasto de forragem. 

− De 2 a 9 espécies de plantas são semeadas em um pasto de forragem. 

− De 10 a 15 espécies de plantas são semeadas em um pasto de forragem. 

− 15 ou mais espécies de plantas são semeadas no pasto de forragem. 

 

 

Alimentação Animal 

Terra aplicável; PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implantação: É importante para a saúde das criações e do meio-ambiente que os 

animais sejam alimentados com rações de qualidade combinadas em uma boa proporção junto com 

suplementos para sustentar uma boa saúde e, portanto, diminuir a necessidade do uso de antibióticos. 

Orientação: As fazendas devem olhar as fontes de alimentação, se compradas, de fornecedores que não 

praticam o desmatamento e tentar utilizar fornecedores locais sempre que possível. Nós também 

encorajamos que a ingestão de matéria seca (DMI) das criações seja da forragem sempre que possível. 

Exigências: Fazendeiros devem ser capazes de apresentar provas da composição da ração animal, sua fonte e 

complementos adicionais ou a intervenção veterinária relacionada à nutrição. 

Pontuação baseada em: 

− Caso qualquer criação esteja recebendo ração GM ou antibióticos/hormônios para crescimento. 

− Toda ração animal está livre de GM e antibióticos. 

 

Alimentação de Bezerros 

Terra aplicável; PASTO, MISTO (APENAS FAZENDAS DE LATICÍNIOS) 

Introdução e benefícios da implantação: O desenvolvimento do bezerro é essencial não apenas para o bem-

estar animal, mas para estabilidade econômica da fazenda. Uma boa criação de animais desde o início pode 

ajudar a prevenir doenças e a manter as taxas de mortalidade baixas. 

Orientação: Para melhorar a saúde animal e o bem-estar para bezerros, pontos serão dados para o leite extra 

dado aos bezerros. Isto ajuda em suas taxas de crescimento que não podem ser compostas posteriormente. 

Caso alimentados com uma ração dura neste momento (ou seja, palhas de feno), isto pode ajudar os 

bezerros a desenvolver seu rúmen em uma transgressão gradual para animais ruminantes. 

Exigências: Fazendeiros devem ser capazes de mostrar provas desta prática na fazenda para um auditor. 

Pontuação baseada em: 

− Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados por menos de seis semanas. 

− Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados durante 6-10 semanas. 

− Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados durante 10+ semanas. 

 

Biodiversidade 

 

 

Áreas de proteção em torno de cursos d’água 
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Terra aplicável; CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS E FRUTOS MACIOS/ARBÓREOS, PASTOS 

Introdução e benefícios da implantação: Zonas de amortecimento, também conhecidas como zonas 

ripárias, são a região vegetada adjacente aos cursos de água e pântanos. A presença dessas zonas tem se 

rarefeito nas últimas décadas devido à alta pressão da agricultura mecanizada e intensiva. 

Não obstante, esses amortecimentos oferecem serviços ambientais essenciais que se estendem além da 

fazenda em si, e seu fim está se tornando cada vez mais uma preocupação pública. Essas zonas são eficazes 

em interceptar e filtrar tanto o nitrogênio quanto outros nutrientes excedentes de entrar em corpos d’água. 

Cada nutriente excedente é responsável não apenas pelos danos ambientais via eutrofização, prejudicando 

peixes, anfíbios e crustáceos, mas também impõe um preço significativo para empresas de fornecimento de 

água, que lutam para remover tais compostos. 

As zonas de amortecimento também oferecem outros benefícios: elas ajudam a biodiversidade ao fornecer 

habitat, reduzir os impactos de alagamentos, estabilizar margens ribeirinhas e deter sedimentos. De um 

ponto de vista agronômico, esta zona de amortecimento pode ajudar a reduzir o impacto do vento em 

plantios (quebra-ventos) e pode ajudar os insetos e pássaros benéficos que controlam as pragas. Exemplos 

de plantações de zonas de amortecimento populares são amoreiras, salgueiros, carvalho, olmo, aveleiras, 

lilases e choupos. 

Orientação: Nós aconselhamos escolher árvores/arbustos que são adequados para seu contexto local e a 

considerar seus efeitos mais amplos, como a competição por luz com culturas adjacentes. 

Exigências: Fazendeiros devem plantar e manter o máximo de zonas de amortecimento possíveis ao redor 

dos cursos d’água. Os principais critérios para a avaliação não serão apenas sua cobertura ao longo do curso 

de água, mas também sua largura. A presença e o gerenciamento de amortecedores serão posteriormente 

verificados por uma auditoria no local pelo Regenagri . 

Pontuação baseada em: 

− Sem amortecedores/Todos os amortecedores adjacentes a qualquer corpo de água são menores que 

10m de largura. 

− Todos os amortecedores adjacentes a qualquer corpo de água têm, no mínimo, 10-15 m de largura. 

− Todos os amortecedores adjacentes a qualquer corpo de água têm, no mínimo, 15-20 m de largura. 

− Todos os amortecedores adjacentes a qualquer corpo de água têm, no mínimo, 20m+ de largura. 

 

Conservação do habitat natural 

Terra aplicável; TODOS 

Introdução e benefícios da implantação: No centro da agricultura regenerativa está o conceito de 

“restauração”. As terras circundantes precisam ser respeitadas, protegidas e encorajadas a florescer. 

Nós consideramos um habitat natural como zona intocada pelo controle agrícola, ou seja, oferece habitat 

para biodiversidade e permite que ela prospere. Exemplos de habitat natural incluem zonas ripárias, 

pradaria, matagais, bosques, pastos, pólen e faixas de flores silvestres. Outra prática que respeita/encoraja a 

biodiversidade é cortar as cercas apenas uma vez a cada dois anos. 

Orientação: A lista de práticas dada acima não é completa e pode variar dependendo do clima e do local 

geográfico. Nós convidamos cada empresa a encontrar o que é melhor para sua própria biodiversidade local 

e aplicar práticas que servem tanto para sua fazenda quanto para a área local. 
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Exigências: Um pequeno percentual da terra detida pelo fazendeiro deve ser dedicado à conservação da 

biodiversidade. A presença e o controle de zonas de habitat natural serão posteriormente verificados por 

uma auditoria no local pelo Regenagri . 

Pontuação baseada em: 

− Menos de 1% da terra está em habitat natural. 

− 1-3% da terra está em habitat natural. 

− 3-5% da terra produtiva está em habitat natural. 

− >5% da terra total está em habitat natural. 

 

Envolvimento da Comunidade 

Introdução: É um componente importante da agricultura regenerativa que todas as partes interessadas sejam 

recompensadas e que participem coletivamente para o desenvolvimento do sistema alimentar. O 

envolvimento da fazenda dentro de sua comunidade local é essencial para que os benefícios deste tipo de 

agricultura sejam compartilhados. 

Orientação: Mais e mais políticas nacionais são direcionadas para o desenvolvimento dos sistemas de 

alimentos locais. Nós aconselhamos os fazendeiros a adaptar cada contexto específico e a tomar parte em 

iniciativas que funcionam melhor para sua própria situação. Trabalhar com comunidades locais também 

pode permitir que tais comunidades façam uso dos benefícios do capital natural aprimorado e seus serviços 

de ecossistema. 

Exigências: Fazendeiros precisam demonstrar prova de participação no envolvimento da comunidade ou 

desenvolvimento local. 

Terra aplicável, TODOS 

Pontuação baseada em: 

− A fazenda não está envolvida em nenhuma atividade comunitária. 

− Registros/Evidências de que a fazenda está participando ativamente de esquemas regionais que estão 

trabalhando para restaurar a terra e/ou os recursos de água. Exemplos de envolvimento comunitário 

podem incluir esquemas da natureza local, projetos comunitários, visitas educacionais escolares, 

esquemas de aprendizado. 

Nota: Caso a rota de certificação seja tomada, o auditor pode recompensar fazendeiros extremamente 

proativos que estão trabalhando para oferecer serviços comunitários. 

 

 

Outras práticas de gerenciamento de fazendas 

 

 

Utilização de captação de água da chuva para irrigação e pecuária 

Terra aplicável; TODOS 

Introdução e benefícios da implantação: Utilizar a água de chuva para irrigação e necessidades das criações 

irá reduzir os custos e aumentar a autossuficiência e a resiliência da fazenda. Isto pode ser feito de diversas 

formas, por exemplo, utilizando galões de água ou tanques de captação. Um sistema de tanques e/ou 
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sistema de irrigação de gotejamento também são aconselhados para o gerenciamento de água sustentável. 

Dependendo do tipo de fazenda e de seu local, a presença de Swales da permacultura também podem ser 

adotados. Vide os apêndices F e G para informações adicionais. 

Orientação: Como o gerenciamento de água agrícola está estritamente relacionado às condições específicas 

do local, nós aconselhamos os fazendeiros a construir um sistema de captação de água e um plano, que é 

baseado em seu próprio contexto específico. 

Exigências: Fazendeiros devem ter uma metodologia ativa de monitoramento da captação de água e sua 

utilização para limitar a pressão em fontes de água públicas. A presença e o controle das técnicas de 

captação de água serão posteriormente verificados por uma auditoria no local pelo Regenagri . 

Pontuação baseada em: 

Favor especificar a quantidade de chuva anual média para sua região: ........ mm 

Caso a chuva anual média em sua região esteja entre 0-475 mm: 

− 0% das necessidades de irrigação são atendidas pela captação de água da chuva. 

− > 0 – 50% das necessidades de irrigação são atendidas pela captação de água da chuva. 

− Mais de 50% das necessidades de irrigação são atendidas pela captação de água da chuva. 

Caso a chuva anual média em sua região esteja entre 475-1475 mm 

− Nenhum sistema de gerenciamento está em execução para a captação efetiva de água da chuva. 

− Um sistema de gerenciamento está em execução para a captação de água da chuva atende 1-50% das 

exigências de água. 

− Um sistema de gerenciamento está em execução e a captação de água da chuva atende 50+% das 

exigências de água. 

Caso a chuva anual média em sua região esteja acima de 1475 mm 

− Nenhum sistema de gerenciamento está em execução para a captação efetiva da água da chuva. 

− Um sistema de gerenciamento está em execução e a captação de água da chuva atende 1-50% das 

exigências de água. 

− Um sistema de gerenciamento está em execução e a captação de água da chuva atende 50+% das 

exigências de água. 

 

Irrigação é baseada na necessidade e medidas de eficiência são tomadas 

Terra aplicável; TODOS (se irrigação for utilizada sozinha) 

Introdução e benefícios da implantação: Os recursos de água estão se tornando cada vez mais escassos e 

menos acessíveis devido à depleção do aquífero e condições climáticas não confiáveis. Para garantir um 

futuro para a terra agrícola em climas áridos e secos, há uma forte necessidade de melhorar o 

gerenciamento dos recursos de água, começando com a eficiência e o monitoramento do uso da água. A 

implantação de tais medidas trará maior rentabilidade e resiliência aos fazendeiros. 

Orientação: O gerenciamento da água é específico do local, então aconselhamos os fazendeiros a construir 

um plano de gerenciamento e monitoramento da água com base em seu próprio contexto específico, o que 

pode incluir práticas como monitoramento do clima e teste da umidade do solo. 
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Exigências: Fazendeiros precisam mostrar a presença das técnicas de gerenciamento da água que foram 

identificadas devido ao seu impacto positivo sobre o meio-ambiente e o desempenho do rendimento. Um 

plano de gerenciamento da água e/ou plano de irrigação também é solicitado. 

Pontuação baseada em: 

− Menos de 25% das práticas de gerenciamento de água são utilizadas. 

− A fazenda utiliza 25-50% das 10 práticas de gerenciamento de água especificadas. 

− A fazenda utiliza 6-8 (50-75%) das 10 práticas de gerenciamento de água especificadas. 

− A fazenda atende 9+ (>75%) das 10 práticas de gerenciamento de água especificadas. 

 

Prevenção da Poluição 

Introdução e benefícios da implantação: os resíduos da água são uma fonte significativa de poluição da 

prática agrícola. Exemplos de água residual incluem sedimento (solo) e escoamento de nutrientes, resíduos 

de animais e pesticidas contaminando os corpos d’água. 

Orientação: O gerenciamento dos resíduos da fazenda deve ser implantado de acordo com as regras e 

regulamentos do país onde a fazenda está localizada e deve evitar a poluição do meio-ambiente. 

Exigências: Fazendeiros precisam demonstrar prova de um plano de gerenciamento de resíduos e de um 

sistema que garanta que nenhuma água residual contamina os corpos d’água ou aquíferos. Estes sistemas 

precisam estar adequadamente contextualizados ao tipo de resíduo produzido pela fazenda. A presença e o 

gerenciamento dos procedimentos de gerenciamento de resíduos adequado serão posteriormente 

verificados por auditoria no local pelo Regenagri . O auditor irá considerar o seguinte: armazenamento de 

lodo e adubo, armazenamento de água suja, risco de poluição, incidentes históricos de poluição, o plano de 

gerenciamento de resíduos por escrito das fazendas e os detalhes de aplicação de seu cultivo. 

Pontuação baseada em: 

− 1 ou menos práticas estão sendo implantadas. 

− 2-3 práticas estão sendo implantadas. 

− 4-5 práticas estão sendo implantadas. 

− 6 ou mais práticas estão sendo implantadas. 

 

Energia Renovável 

Terra aplicável; TODOS 

Introdução: A agricultura regenerativa está altamente focada em criar desfechos positivos para o meio-

ambiente em uma escala global e local. É por este motivo que a fonte de energia de uma fazenda também 

deve ser considerada. Fontes renováveis de energia incluem energia solar, eólica, bioenergia (por exemplo, 

captação de metano), hidroenergia, maremotriz, geotérmica. 

Orientação: Caminhar para a energia renovável também é um trampolim essencial para limitar as emissões 

na fazenda. Agrupar-se com outras fazendas e/ou solicitar concessões é uma boa forma de minimizar o 

investimento inicial, que é normalmente necessário para estabelecer a infraestrutura da energia renovável. 

Exigências: Fazendeiros devem ser capazes de demonstrar se a energia que utilizam para operações na 

fazenda vem de fontes renováveis ou não-renováveis. O percentual de energia trazido de fontes renováveis 

utilizadas também deve ser considerado e fornecido. 
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Pontuação baseada em: 

− 0% da energia utilizada em terras produtivas vem de fontes renováveis. 

− 0-25% da energia utilizada em terras produtivas vem de fontes renováveis. 

− >25-50% da energia utilizada em terras produtivas vem de fontes renováveis. 

− 50+% da energia utilizada em terras produtivas vem de fontes renováveis. 

 

Certificações existentes 

Terras aplicáveis; TUDO 

Introdução: Para ter um entendimento mais profundo do sistema da fazenda e seu gerenciamento, nos 

trazemos para consideração a presença de outras certificações que são relevantes para a prática agrícola boa e 

sustentável. 

Orientação: Exemplo de tal certificação são o Organic and/or GlobalGap. As certificações também podem 

ser específicas do país e/ou do cultivo. 

Exigências: Fazendeiros devem ser capazes de demonstrar provas das certificações existentes para o auditor. 

Pontuação baseada em: 

− Não detém nenhuma certificação nacionalmente reconhecida. 

− Detém uma certificação de um órgão de certificação estabelecido (como Organic, SMETA, Red 

Tractor, GRASP, Global GAP e PFLA, etc.). 

− Detém duas ou mais certificações de um órgão de certificação estabelecido (como Organic, 

SMETA, Red Tractor, GRASP, Global GAP e PFLA, etc.). 

Verificação das Emissões 

 

 

 

Emissões de Gás do Efeito Estufa 

Aplicável; atualmente apenas para cultivos e laticínios. 

Introdução: A avaliação Regenagri  possui uma série de questões trazidas para avaliação que são aplicáveis 

aos pontos de critérios acima, mas que estão ligadas à calculadora de emissões Cool Farm Tool, por meio 

de um link API. Mediante a conclusão de uma avaliação, caso o membro tenha inserido o nível correto de 

informações, ele poderá visualizar seus números de emissão para sua operação. Os números serão quebrados 

em diferentes categorias do gerenciamento da fazenda, como o uso de fertilizantes e maquinário. Quando 

os números para emissões estão altos, também haverá uma correlação no cartão de pontuação com uma 

pontuação baixa no ponto dos critérios aplicáveis. Estes dados podem, então, ser verificados pela Control 

Union de acordo com o ISO 14064/5, o que permite que os fazendeiros acessem novos mercados de 

carbono com entradas adicionais. 

Orientação: Um membro preenchendo uma avaliação ou durante uma auditoria de verificação devem 

fornecer o máximo de informações possíveis para garantir que os resultados mais precisos sejam devolvidos 

nos resultados das emissões. 

Exigências: Caso o membro peça a verificação dos dados de emissões, então evidências de apoio e/ou 

complementares podem ser necessárias para verificar os totais de emissões. Caso haja um nível adequado de 

dados históricos, até dois anos antes, então um membro pode ter seus dados verificados. Caso não haja ou 
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haja um ano basal inicial, então o membro irá encaminhar um Documento de Desenho do Projeto 

enfatizando sua estratégia para reduzir as emissões e/ou sequestrar o carbono, o que pode ser verificado e, 

então, no ano seguinte tais mudanças nas emissões serão verificadas e uma declaração da verificação será 

emitida. 

Metodologia do cálculo de emissões: a calculadora de emissões de gás de efeito estufa CFT é baseada em 

pesquisa empírica de uma ampla gama de conjuntos de dados publicados e métodos IPCC. Diferente de 

muitas outas calculadoras de gás de efeito estufa agrícolas, a CFT inclui cálculos do sequestro de carbono 

do solo, que é uma característica essencial da agricultura regenerativa que tem tanto os benefícios da 

mitigação quanto da adaptação. A ferramenta calcula emissões estimadas de: 

• Emissões de N2O baseadas em um modelo empírico construído da análise de mais de 800 conjuntos de 

dados globais. Estes conjuntos de dados refinam as estimativas da Camada 1 do IPCC da emissão de N2O 

ao fatorar nos direcionadores guia as emissões de N2O, como a taxa de N aplicada, a textura do solo, o 

carbono do solo, a umidade e o pH do solo. 

• O sequestro de carbono do solo, baseado nos resultados de estudos publicados trazidos de mais de 100 

conjuntos de dados globais. 

• Emissões da produção de fertilizantes incorporados utilizando fatores de conversão padrão, considerando 

a mistura de energia de cada país e território. 

Para uma descrição técnica completa do método, entre em contato com info@Regenagri .org 
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