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Isenção de Responsabilidade e Informações de Direitos Autorais. 

 
A regenagri não dá nenhuma garantia, expressa ou implícita, no presente 

instrumento. 

 
Os direitos autorais, com todas as leis de direitos autorais aplicáveis, são de responsabilidade do 

usuário. Sem limitar os direitos sob direito autoral, as informações ou materiais da presente 

publicação podem ser reproduzidos apenas para uso pessoal e não comercial. 

A regenagri pode ter patentes, solicitações de patentes, marcas registradas, direitos autorais ou 

outros direitos de propriedade intelectual que cobrem o assunto do presente documento. Exceto 

conforme expressamente previsto em qualquer contrato de licenciamento por escrito da 

regenagri, nossa disposição no presente documento não concede nenhuma licença dessas 

patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outra propriedade intelectual. 

 
 
 

© 2022 regenagri 

 
Todos os direitos reservados. Qualquer distribuição de reprodução da presente publicação, total 

ou parcial, sem autorização expressa da regenagri é estritamente proibida. 
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  Escopo  
O presente documento tem o objetivo de oferecer insights sobre os Critérios Padrão do 
regenagri. Ele abrange múltiplas operações agrícolas que vão desde produtos cultiváveis, 
laticínios, outros animais, perenes e frutas, produtos frescos, até a gestão de pastagens. 
Este programa e sua metodologia de avaliação são projetados para avaliar uma variedade de 
operações agrícolas e podem ser usados por diferentes tipos de organizações, incluindo: fazendas 
individuais, grupos de fazendas, cooperativas, agronegócios e a cadeia de   fornecimento 
(marcas, processadores, etc.). 

  Introdução  
Os Critérios Padrão regenagri analisam de forma holística toda a operação agrícola, considerando 
as diferentes estratégias e práticas de gestão utilizadas, e avaliam o impacto regenerativo da 
fazenda. A regenagri ajuda a proteger a saúde da terra e a riqueza daqueles que nela vivem. Os 
critérios são apoiados pelo conhecimento prático de métodos agrícolas sustentáveis e 
regenerativos adquiridos por meio da experiência no campo, bem como pela contribuição de 
consultores de confiança e especialistas da indústria, pesquisa de artigos científicos revisados por 
pares e orientação prática do grupo de governança. 
O grupo de governança é composto de um coletivo de empresas, cada uma especialista em um 
aspecto específico de agricultura regenerativa. A equipe de governança é responsável pelo 
desenvolvimento técnico do programa e pelo fornecimento de experiência para apoiar fazendas e 
organizações. 
Os critérios regenagri suportam a medição de indicadores-chave por meio de dados na fazenda. 
Essa métrica avalia a cultura, a lavoura, o planejamento energético e a gestão de pastagem. Todas 
estas práticas têm um efeito direto sobre a regeneração da saúde do solo, da biodiversidade e dos 
cursos d’água, ao mesmo tempo em que reduzem as emissões e sequestram carbono. 
Dependendo das necessidades e objetivos dos acionistas, os critérios padrão regenagri são 
destinados a ser usados principalmente como: 

1. Critérios Padrão para avaliação e certificação de terceiros. 

2. Critérios a serem usados como referência para a implementação de projetos agrícolas 

regenerativos. 

3. Para comparação entre diferentes esquemas regenerativos. 

Os Critérios Padrão regenagri foram desenvolvidos para medir e monitorar a implementação de 
práticas regenerativas e seus resultados ecológicos. O impacto de cada ponto de critério 
regenagri, bem como toda a fazenda, é marcado por um algoritmo que considera: 

- A localização da fazenda - sua região climática e a média de chuvas na região, 

- O tipo de operação – se a fazenda é focada em cultivo ou é uma fazenda mista com 
gado, 

- Tipo de solo – o tipo de solo pode ter impacto significativo em determinadas práticas e 
a necessidade de sua implementação. 

Os resultados são monitorados através de um modelo de melhoria contínua que permite que 
os agricultores/proprietários de fazendas vejam como a implementação de práticas regenerativas 
está afetando o agroecossistema de sua fazenda com o tempo. No final da avaliação, o quadro 
de pontuação mostra claramente quais áreas têm bom desempenho em relação aos critérios, e 
quais estão tendo um desempenho insatisfatório. Fazer avaliações ao longo do tempo constrói 
uma imagem de como as práticas regenerativas estão impactando a fazenda e suas emissões de 
GEE. A pontuação é atribuída aos pontos do critério, mas os resultados podem ser calculados a 
partir da performance ao longo do tempo. Por exemplo, se uma fazenda está plantando culturas 
de cobertura de leguminosa em seus campos cultiváveis, isso será visto na ficha de pontuação 
como uma melhoria na cultura de cobertura, mas também como um resultado físico na fazenda 
como uma redução de N aplicada pelo agricultor e uma redução nas emissões de óxido nitroso. 
A regenagri trabalha em um modelo de melhoria contínua que inclui o próprio critério padrão. 
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Esse critério padrão será consistentemente revisto e revisado e é um padrão em evolução. 
Detalhes completos sobre como a metodologia  e o algoritmo são trabalhado é explicado no 
documento ‘metodologia regenagri’. 

 

  Metodologia de Avaliação  
A avaliação regenagri analisa o grau de implementação de práticas aplicáveis a diferentes 

operações agrícolas, incluindo a produção de cultiváveis, pecuária, laticínios, frutos arbóreos e 

produtos frescos. 

O documento ‘metodologia regenagri’ explica quais critérios são avaliados, como uma 

pontuação regenerativa é dada a cada prática e como diferentes critérios interagem entre si. Além 

disso, ele explica como cada avaliação é adaptada ao clima, tipo de solo e tipo de operação 

específicos. 

Com base tanto no critério padrão como na metodologia, a pontuação regenagri será atribuída 

a uma operação agrícola. 

 
 
Para obter informações adicionais sobre os critérios, contate info@regenagri.org. 

mailto:info@regenagri.org
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  Compromissos de Conservação  
As organizações que desejarem ser associadas ao regenagri devem se comprometer com a 
Proteção de Terras com Alto Valor de Biodiversidade, Alto Estoque de Carbono, ou outros 
AVCs. A organização deve fornecer um compromisso público ou assinar uma autodeclaração 
que afirme que a organização não esteve envolvida em atividades que destruam os valores acima 
mencionados ou em atividades que destruam ou convertam habitats naturais em produção 
agrícola. 

 
As organizações que implementam o padrão de carbono regenagri também terão que assegurar 
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 a áreas de AVC, a organização deve realizar uma 
avaliação de risco sobre o AVC e implementar medidas de mitigação, conforme necessário. 

 
A partir de 1º de janeiro de 2008, a organização não esteve envolvida na conversão de Terra 

com Alto Valor de Biodiversidade, Alto Estoque de Carbono ou outros AVCs. 

 

  Siglas  

GEE - Gases de Efeito Estufa 

N - Nitrogênio 

AVC(s) - Alto(s) Valor(es) de Conservação 

MOS - Matéria Orgânica do Solo 

MPI - Manejo Integrado de Pragas 

PPC - Produtos para Proteção de Cultivo 

HPP - Pesticida Altamente Perigoso (highly hazardous pesticides) 

OAA - Organização de Alimento e Agricultura 

MO - Matéria Orgânica 

CO2 - Dióxido de Carbono 

CTC - Capacidade de Troca Catiônica 

CMS - Captação de Matéria Seca 

Alimentação GM - Alimentação Geneticamente Modificada 

BPAG - Boa Prática Agrícola Global 

SMETA - Auditoria Ética Comercial dos Membros da Sedex 

CFT - Ferramenta Cool Farm 

IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

N2O - Óxido Nitroso 

 

  Definições  

Plano de manejo de nutrientes - Um plano de manejo de nutrientes ajuda a gerenciar o uso 
eficiente de nutrientes para economizar dinheiro e reduzir os riscos ambientais. Deve incluir 
tanto uma Ficha de Registro da Fazenda (para toda a fazenda) quanto uma Ficha de Registro de 
Campo (para cada campo) que deve incluir aplicações de nutrientes e análise do solo, áreas de 
campo e mapa da fazenda, cultura a ser cultivada e cultura cultivada anteriormente, tipo de solo, 
análise de nutrientes do solo, um mapa de aplicação de adubo/detritos/esterco, detalhes de todas 
as importações e exportações de adubo orgânico incluindo adubo/esterco/detritos. 
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Lavoura Convencional - é definida como um sistema de lavoura que utiliza o cultivo para o 
preparo do leito de sementes e a prevenção de ervas daninhas. Isso inclui aragem e rastelo, onde 
o solo é invertido, incorporando e destruindo os detritos vegetais e expondo as pragas do solo. 
A profundidade média da lavoura convencional varia entre 15-50 cm. 
Lavoura de Conservação - é um sistema que minimiza a perturbação do solo (0-20 cm) durante 
a preparação do campo, o que pode ajudar a preservar os conteúdos de MOS, facilitar o ciclo de 
nutrientes e melhorar a dinâmica da água. Os quatro principais tipos de lavoura de conservação 
são: lavoura de cobertura, lavoura de cumeeira, lavoura de zona, lavoura reduzida (lavoura que 
não revira o solo) e plantio direto (perfuração direta). Junto com as práticas de lavoura, a lavoura 
de conservação também envolve a presença de manejo de resíduos de cultura, dependendo do 
contexto de cada operação agrícola específica (integração de resíduos, cobertura do solo, 
compostagem), compostagem, adubo. 
Plano de rodízio - Um plano de rodízio de culturas deve incorporar a descrição de quais culturas 
devem ser plantadas em cada campo e quando. Esse plano deve ser baseado em uma visão de 3 
anos no mínimo e deve levar em conta as diferentes espécies e como seu rodízio beneficia o 
rendimento, a saúde do solo e a resiliência geral da fazenda, ao mesmo tempo em que se baseia 
menos em insumos sintéticos. 
Fertilizantes sintéticos - fertilizantes fabricados sinteticamente contendo um ou mais dos 
nutrientes necessários para o crescimento das plantas. 
Fertilizantes de base natural e orgânica - fertilizantes provenientes de fontes naturais: produzidos 
ou elaborados naturalmente ou extraídos de matéria orgânica ou da Terra. 
Plano de Manejo do Solo - Um plano de manejo do solo deve ser de campo a campo e ajudar 
na identificação e manejo de questões relacionadas ao solo. Esse plano deve levar em 
consideração os padrões locais de clima e pluviosidade, tipo de solo e tipo de cultura. Deve 
incluir questões e propostas de identificação e manejo de campo e solo. 
Plano de Manejo de Água - Para fazendas que utilizam irrigação, um plano deve incluir a lista 
de medidas de eficiência de irrigação, bom gerenciamento da bacia hidrográfica no contexto 
local (clima, solo, tipo de operação agrícola). 
Plano Rotativo de Manejo de Pastagem - Um plano que subdivide o solo e combina a área 
alocada com o estoque, incluindo o número de animais e dias em cada lote. 
Unidade pecuária - uma unidade de medida padrão que permite a agregação das diversas 
categorias de gado para que elas sejam comparadas 
Plano Holístico de Pastagem - ajuda a garantir que o gado esteja no lugar certo, no momento 
certo e com o comportamento correto e integra a produção pecuária com a cultura, a vida 
selvagem e a produção florestal 
Faixas de preservação - Também conhecidas como zonas ribeirinhas, são as regiões vegetadas 
adjacentes a cursos d'água e áreas úmidas. 
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  Critérios Padrão de Certificação  

  Critérios de Elegibilidade  
Os critérios listados abaixo são um pré-requisito para usuários regenagri. A conformidade é 
obrigatória para certificação regenagri. Todos os compromissos de conservação e desmatamento 
devem proceder a partir de 1o janeiro de 2008 ou antes, a fim de cumprir o compromisso de 
conservação da regenagri. 
A organização sujeita à avaliação regenagri deverá: 

• Apresentar seu compromisso de conservação e fornecer evidências de sua implementação. 
Os gestores de grupos agrícolas podem implementá-lo como parte de seu procedimento de 
auditoria interna. 

• Cumprir a legislação local aplicável e confirmar na avaliação como ela está monitorando e 
implementando atualizações legislativas. 

• Considerar/entender que a floresta primária ou outras terras florestais que perderam seu 
status de terra florestal a partir de janeiro de 2008 (conversão, ampliação de terras agrícolas 
adjacentes) não podem ser incluídas em um projeto regenagri. 

• Considerar/entender que turfeiras e áreas úmidas (terras de alta biodiversidade) que tenham 
perdido o status depois de janeiro de 2008 não podem ser incluídas em um projeto 
regenagri. 

• Demonstrar o status da terra antes de janeiro de 2008, independentemente do status da terra no 
momento da validação inicial. 

• Considerar/entender que áreas com alta biodiversidade ou status de AVC, que estão 
sujeitas à proteção oficial, não são áreas de projeto regenagri do ponto de vista da proteção 
da natureza. 

A fim de verificar o cumprimento dos requisitos de elegibilidade, a regenagri adota as definições 

das categorias de terra do IPPC. 

Os tipos de evidência que devem ser apresentados para verificar os critérios de elegibilidade 

incluem: 

• Data de verificação da imagem de satélite. 

• Mapas oficiais da área do terreno e da fazenda com datas correspondentes. 

• Software de mapeamento de módulos 3D e mapeamento inteligente. 

• Registros da fazenda (digitais ou impressos). 

• Compromissos assinados e exigências legais em torno da conservação e desmatamento. 

• Documentos governamentais locais. 

• Registros de auditoria de um terceiro. 

A verificação da conformidade com os critérios de elegibilidade deve ser feita pelo órgão 

certificador antes do registro do projeto regenagri. 
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  Produção de Cultura Regenerativa  

  Cultura de Cobertura  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS 
MACIOS/ARBÓREOS 
Introdução e benefícios da implementação: As culturas de cobertura podem ser plantadas entre a 
colheita de uma cultura comercial e o plantio de outra no mesmo pedaço de terra. Exemplos de 
culturas de cobertura são mostarda, trigo, brássicas, facélia, centeio, trigo sarraceno. 
Essas culturas podem incentivar a saúde do solo e cultivos de formas diferentes, incluindo: 

• Melhoria das propriedades estruturais e hidráulicas do solo. Uma estrutura mais forte do 
solo leva a uma maior capacidade de retenção de água, menor compactação, menor 
escoamento superficial e erosão; previne a lixiviação de nutrientes e contribui para a saúde 
geral do solo e para a dinâmica de MOS. 

• Ao cultivar múltiplas culturas, os agricultores podem manipular biologicamente a rizosfera, por 
exemplo, estimulando uma maior biodiversidade microbiana em seu solo, um pilar 
fundamental no núcleo da agricultura regenerativa. A melhoria da biologia do solo 
aumenta a eficiência dos nutrientes e ajuda a combater pragas e ervas daninhas. 

• As culturas de cobertura também podem fornecer habitats vitais para aves e insetos, um 
componente importante para o desenvolvimento da biodiversidade local e do capital 
natural. 

Orientação: A fim de maximizar os benefícios agronômicos e ecológicos das culturas de 
cobertura, elas devem ser plantadas por um período mínimo de dois meses. Métodos múltiplos 
de encerramento podem ser escolhidos após o período de crescimento. Os métodos dependem 
do clima local, do tipo de solo, da maquinaria disponível e as culturas seguirão a cultura de 
cobertura. 
Deve haver uma diversidade de espécies para melhorar a resiliência, a saúde do solo e a 
biodiversidade. Coisas a serem levadas em conta ao considerar a implementação e a escolha das 
espécies: condições climáticas, tempo de semeadura, espécies (ou seja, leguminosas, brássicas) e o 
propósito desejado da cultura de cobertura (por exemplo, para construção N, ou forragem para 
animais). 

Exigências: Os agricultores devem aplicar culturas de cobertura em solos que, de outra forma, não 

teriam cultura. 

Classificação baseada em: 

- Ocorre em <10% de terra aplicável. 

- Ocorre em 10 -30% de terra aplicável. 

- Ocorre em> 30% de terra aplicável. 

- Ocorre em >50% de área superficial e mínimo de 5 espécies (pelo menos uma planta 

leguminosa) presentes. 

Objetivo: Aprimora a saúde do solo, aumenta os MOS, mitiga erosão. 

  Gestão de Lavoura  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS. 

Introdução e benefícios da implementação: Embora haja benefícios para as fazendas a serem 

retiradas da lavoura convencional, também há inconvenientes quando se trata da saúde do solo 

que devem ser considerados. 
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As práticas que perturbam o solo, como a quebra do equilíbrio natural da biodiversidade e da 
química do solo, são prejudiciais à fertilidade do solo. A lavoura de conservação tem sido destacada 
como mais sustentável e economicamente viável do que uma abordagem  convencional de 
lavoura. 

As práticas de lavoura de conservação resultam em múltiplos benefícios agronômicos, ambientais e 
econômicos. Os agricultores protegem seu solo da erosão, aumentam a fertilidade e a 
biodiversidade do solo e aumentam a resposta natural da planta a pragas e doenças. Embora o 
investimento inicial em novas máquinas possa ser significativo, a redução dos custos pode ajudar a 
negar o investimento inicial a longo prazo (por exemplo, despesas com combustível e mão-de- 
obra). 
Finalmente, a lavoura de conservação tem um forte corpo de pesquisa científica que prova sua 
capacidade de sequestrar e armazenar carbono no solo, contribuindo para a mitigação da 
mudança climática. 

Orientação: As práticas de lavoura de conservação são aprimoradas quando implementadas 
juntamente com o cultivo de culturas de cobertura, e essas duas práticas se sinergizam para 
maximizar seus benefícios agronômicos e ambientais. Da mesma forma, os rodízios de culturas e 
um plano de fertilização bem pensado podem garantir o máximo de eficiência e produtividade 
desses sistemas. 

Exigências: Os agricultores devem aplicar práticas de lavoura de conservação no máximo possível 
de terras de culturas cultiváveis. Terras de cultura perene são excluídas dessa pontuação. 

Classificação baseada em: 

- Lavoura de conservação não é utilizada em nenhuma terra. 

- Práticas de lavoura de conservação são utilizadas em 0% -25% das terras aplicáveis. 

- Práticas de lavoura de conservação são utilizadas em >25-50% das terras aplicáveis. 

- Práticas de lavoura de conservação são utilizadas em > 50% das terras aplicáveis. 

Objetivo: Impulsionar a biologia do solo, aumentar a MOS, permitir o ciclo de nutrientes. 

  Rodízio de Culturas  
 

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS 

Introdução e benefícios da implementação: Ao implementar duas ou mais culturas em um rodízio 
de culturas, os agricultores podem notar maior resistência a doenças (fungos, bactérias e vírus); 
melhor manejo de ervas daninhas (sem insumos); maiores níveis de conservação de água; melhor 
eficácia de fertilizantes e erosão limitada do solo, o que pode levar a melhores rendimentos. 

Orientação: Dependendo de cada situação específica da fazenda, as culturas escolhidas para o 
rodízio podem variar muito. As culturas escolhidas devem ser incluídas em um plano de rodízio 
de culturas. Aconselhamos que, quando possível, uma fazenda deve considerar a integração de 
pelo menos uma planta leguminosa como fixador de N, especialmente quando se considera 
diversas misturas de sementes, ao lado de outras espécies como Brassicaceae, Poaceae, Solanaceae 
e/ou Umbelliferae. Quanto maior o rodízio, maior será a gama de serviços ecossistêmicos que 
podem ser aproveitados. 

Exigências: Os agricultores devem aplicar um rodízio amplo e complexo de culturas na maior 
quantidade possível de terras agrícolas que administram. O rodízio de culturas deve ser feito em 
mais de 75% das terras aplicáveis. Culturas de cobertura são consideradas parte do rodízio. Terras 
de cultura perene são excluídas dessa pontuação. 

Classificação baseada em: 
 

- 2 culturas estão no plano de rodízio. 
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- 3 culturas estão no plano de rodízio. 
- 4 culturas estão no plano de rodízio. 
- 5 culturas estão no plano de rodízio (uma cultura não pode ser planejada duas vezes seguidas 
em uma fileira do mesmo campo). 
- > 5 culturas estão no plano de rodízio. (uma cultura não pode ser planejada duas vezes 
seguidas em uma fileira do mesmo campo). 

Objetivo: Otimização e estabilização do rendimento, impulso à biologia do solo, controle de 
pragas e doenças, redução da necessidade de insumos sintéticos. 

  Associação de Culturas  
 

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTAS COM CASCA, 
BOSQUES 

Introdução e benefícios da implementação: Associação de culturas é a prática de plantar duas ou 
mais espécies de culturas de rendimento juntas em fileiras ou tiras. A maior diversidade  vegetal 
dentro da terra de cultivo é um bloco de construção para uma biodiversidade mais forte do solo 
abaixo do solo e as diferentes espécies podem se beneficiar dos serviços   ecossistêmicos que cada 
uma delas oferece acima do solo. 

Os efeitos diretos são percebidos na capacidade de ciclo de nutrientes, resistência a pragas e 
supressão de ervas daninhas que resulta em rendimentos mais altos do que as monoculturas, sem 
depender de fertilizantes sintéticos ou pesticidas. 

Orientação: A pesquisa e os estudos de campo em torno do tema de associação de culturas foram, 
no passado, focados nas culturas vegetais. Mas novos estudos demonstram resultados positivos 
em culturas convencionais, como feijão, aveia, milho e soja. Associação de cultura é, às vezes, 
também chamada de “plantio ou cultura de companhia”. 

Exigências: Os agricultores devem aplicar a associação de culturas entre lavouras a uma 
porcentagem significativa de sua terra de cultivo. 

Classificação baseada em: 

- Cultura de associação ocorre em< 2% de terra aplicável. 

- >2-4% de terra aplicável é incorporada em uma abordagem de associação de cultura. 

- >4-10% de terra aplicável é incorporada em uma abordagem de associação de cultura. 

- >10% de terra aplicável é incorporada em uma abordagem de associação de cultura. 

Objetivo: Diversificar a renda da fazenda, aumentar a biodiversidade, o controle de pragas e 
doenças, permitir a estabilização. 

  Cultura Perene  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS ARBÓREOS 
Introdução e benefícios da implementação: Culturas perenes são plantas que não requerem 
replantio a cada ano, variando de prados perenes, arbustos, árvores frutíferas e de nozes, árvores 
de madeira e biomassa perenes. Essas plantas têm inúmeros benefícios, desde a extração de 
umidade e nutrientes até a camada superficial do solo, até a extensão do aparelho radicular 
profundo e a melhoria da estrutura do solo. Ao mesmo tempo, sua alta eficiência resulta em 
custos mais baixos através de menos/nenhum fertilizante sendo necessário. 
As culturas perenes também oferecem segurança e resiliência, visto que produzem colheitas e 
madeira continuamente durante anos, enquanto criam, ao mesmo tempo, um agroecossistema 
mais resistente a eventos climáticos extremos e capaz de armazenar maiores quantidades de 
carbono tanto em seus sistemas radiculares profundos quanto na biomassa acima do solo. 
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Um exemplo de um sistema que se beneficia da incorporação de culturas perenes  é o 
agroflorestamento. Agroflorestamento é quando os sistemas agrícolas incorporam o cultivo de 
árvores, o que pode ser dentro das áreas de cultivo (cultivo em becos/silvicultura) ou 
utilizando árvores para fornecer alimento, abrigo e por vezes alojamento para o gado 
(silvopastura). Culturas perenes também podem ser cultivadas para a produção de 
biocombustíveis (sendo miscanto gigante, vétiver e bambu plantas adequadas). 

Orientação: O tipo de perene adequado para uma região varia muito, portanto, antes de plantar, 
a fazenda deve pesquisar as variedades mais adequadas e/ou solicitar aconselhamento de um 
consultor da CUC. O financiamento e planejamento para o plantio de culturas perenes pode ser 
difícil, portanto, os agricultores devem procurar incorporar as perenes quando e onde possível, 
dentro do escopo da operação da fazenda. 

Exigências: Os agricultores devem dedicar uma porcentagem da terra para a instalação e 
manutenção de culturas perenes. Quando as operações agrícolas forem totalmente compostas 
de culturas perenes, as terras agrícolas dedicadas às perenes não devem ser maiores do que 85% 
para evitar monoculturas. 

Classificação baseada em: 

- 0-2% de terra aplicável dedicada a cultura perene. 

- > 2-5% de terra aplicável dedicada a cultura perene. 

- > 5 -15% ou > 85-100% de terra aplicável dedicada a cultura perene. 

- >15-85% de terra aplicável dedicada a cultura perene (pastos perenes são excluídos). 

Objetivo: Diversificação da fazenda, aprimora a dinâmica de água e nutrientes, aumenta a 

biodiversidade. 

  Estratégias de fertilizante natural  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS 
MACIOS/ARBÓREOS, PASTOS 

Introdução e benefícios da implementação: O solo fertilizado com fertilizantes naturais e orgânicos 
contém uma maior concentração de vida microbiana benéfica e é rico em material orgânico. 
Esse efeito combinado aumentará a biodiversidade do solo, permitindo que os solos  armazenem 
maiores quantidades de carbono e realize ciclos de nutrientes de forma mais eficaz. 

Orientação: Fontes orgânicas e naturais podem incluir fertilizantes orgânicos, composto, 
bioestimulantes e digestores de adubo ou qualquer outro composto que seja extraído da natureza 
sem a necessidade de um processo sintético. Enquanto o composto e os bioestimulantes podem 
ser considerados um inoculante de bactérias benéficas, o adubo, a aplicação de digestores e 
fertilizantes orgânicos é classificada como fertilizante, trazendo de volta os nutrientes essenciais 
das plantas para as terras de cultivo. 

Exigências: Os agricultores devem ser capazes de apresentar um plano de manejo de nutrientes 
composto de fornecimento; método de aplicação e taxa de aplicação para todos os fertilizantes 
utilizados. 

Classificação baseada em: 

- <25% dos fertilizantes originários de fontes orgânicas ou naturais. 

- 25 -50% dos fertilizantes originários de fontes orgânicas ou naturais. 

- >50 dos fertilizantes originários de fontes orgânicas ou naturais. 

- > 75% dos fertilizantes originários de fontes orgânicas ou naturais. 
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Objetivos: Otimizar o rendimento, melhorar a eficiência dos fertilizantes, aumentar a 

biodiversidade e a MOS, evitar a lixiviação de nutrientes. 

 

  Redução de Fertilizante Sintético  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS 
MACIOS/ARBÓREOS, PASTOS 

Introdução e benefícios da implementação: O uso de fertilizante sintético na terra tem diversas 
implicações na saúde do solo. O uso de fertilizante sintético pode levar à redução da MO e vida 
microbiana, bem como alterar o pH. Há também implicações sobre o meio ambiente em geral, 
incluindo a lixiviação de nutrientes e a contaminação de fontes de água, bem como a liberação 
de GEEs na fase de produção. 

Orientação: O uso de fertilizantes sintéticos pode ser reduzido por meio do uso de alternativas 
naturais ou por meio de uma sinergia de práticas regenerativas que melhoram a saúde do solo e 
aumentam os rendimentos, reduzindo assim a necessidade de fertilizantes adicionais. As médias 
nacionais provenientes dos dados da FAO sobre Fertilizantes (2017) são usadas para comparar a taxa 
de aplicação de pesticidas de uma fazenda e as reduções com relação à linha de base nacional são 
concedidas. 

Exigências: O agricultor deve apresentar evidências de suporte dos registros de aplicação e 
variantes de fertilizantes usados. A pulverização deve ser minimizada sempre que possível e 
também deve evitar áreas de habitat natural e/ou conservação. 

Se o conjunto de dados da FAO não estiver de acordo com as linhas de base reais da cultura, 
então a referência de base pode ser extraída de conjuntos de dados anuais declarados do cliente 
por meio de faturas de fertilizantes sintéticos ou de outras linhas de base que possam ser 
verificadas. 

Caso essas linhas de base sejam adotadas, o mesmo sistema de pontuação será utilizado. 

Classificação baseada em: 

- Acima da linha de base do país. 

- Equivalente (com uma margem de 5%) à linha de base da cultura. 

- >5-25% menos do que a linha de base. 

- >25-60% menos do que a linha de base. 

- >60% menos do que a linha de base. 

 
Objetivo: Reduzir a dependência de fertilizantes sintéticos, aumentar a biologia do solo, 

aumentar o ciclo de nutrientes, evitar a lixiviação de nutrientes e a poluição da bacia hidrográfica. 

  Estratégias Naturais de Proteção de Cultura  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS MACIOS/DE 

PONTA 

Introdução e benefícios da implementação: A substituição de PPCs químicos pelo uso de 

naturais tem consequências em múltiplos aspectos: 

• Redução da pressão sobre a biodiversidade acima e abaixo do solo. 

• Impacto positivo sobre a saúde humana por meio de alimentos de maior qualidade e da 

diminuição da contaminação dos aquíferos. 

https://ourworldindata.org/fertilizers
https://ourworldindata.org/fertilizers


15 

 

 

Orientação: Quando as práticas regenerativas apropriadas são implementadas no contexto 
correto, o resultado será a redução da pressão e autorregulação de pragas e doenças através do 
trabalho de imunidade natural das plantas, a presença de organismos benéficos dentro do solo e 
insetos. Estratégias de PPC baseadas na natureza incluem, por exemplo: IPM, produtos orgânicos 
certificados, e compostos bioativos (bactérias, fermentação, extratos de plantas, e outros) 

Exigência: O agricultor deve apresentar evidências de suporte dos registros de aplicação, do tipo 
de PPC utilizado e das estratégias que estão em vigor. Um plano de manejo também deve mostrar 
consideração das condições ambientais e do tipo de cultura ao aplicar produtos. 

Classificação baseada em: 

- Nenhuma estratégia natural de PPC em vigor 

- 1 estratégia natural de PPC em vigor 

- 2 ou mais estratégias naturais de PPC em vigor 

Objetivo: Reduzir a dependência de pesticidas sintéticos, aumentar a biologia do solo e a 

biodiversidade das imediações, evitar a lixiviação de nutrientes. 

 

  Redução de pesticida sintético  

Terra aplicável: CULTIVÁVEL, PRODUTOS FRESCOS, FRUTOS 
MACIOS/ARBÓREOS 

Introdução e benefícios da implementação: Limitar a quantidade de PPCs industriais utilizando 
uma faixa variada de práticas agrícolas regenerativas pode manter ervas daninhas e pragas sob 
controle, permitindo uma maior redução na aplicação de produtos químicos. Quando PPCs 
forem menos usados, a autorregulação de pragas e doenças será maior. 

Orientação: A redução de PPCs por hectare possibilita uma forma quantitativa de entender o 
sucesso da implementação de práticas regenerativas. As médias nacionais provenientes dos dados 
da FAO sobre Taxas de Aplicação de Pesticidas (2017) são usadas para comparar a taxa de 
aplicação de pesticidas de uma fazenda e as reduções com relação à linha de base nacional são 
concedidas. Foi criada uma lista das substâncias químicas mais prejudiciais que ainda são 
amplamente usadas em algumas regiões do mundo. Essas substâncias químicas têm impactos 
prejudiciais no meio-ambiente e, portanto, seu uso deve ser evitado. 

Exigência: O agricultor deve apresentar evidências de suporte dos registros de aplicação e 
variantes de substâncias químicas usadas. A pulverização deve ser minimizada sempre que possível 
e também deve evitar áreas de habitat natural e/ou conservação. 

Se o conjunto de dados da FAO não estiver de acordo com as linhas de base reais da cultura, 
então a referência de base pode ser extraída de conjuntos de dados anuais declarados do cliente 
por meio de faturas de fertilizantes sintéticos ou de outras linhas de base que possam ser 
verificadas. 

Caso essas linhas de base sejam adotadas, o mesmo sistema de pontuação será utilizado. 

Classificação baseada em: 

- Acima da linha de base do país. 

- Equivalente (com uma margem de 5%) à linha de base da cultura. 

- >5-25% menos do que a linha de base. 

- >25-60% menos do que a linha de base. 

- >60% menos do que a linha de base. 

https://ourworldindata.org/pesticides#pesticide-application-rates
https://ourworldindata.org/pesticides#pesticide-application-rates
https://ourworldindata.org/pesticides#pesticide-application-rates
https://ourworldindata.org/pesticides#pesticide-application-rates


16 

 

 

 

Se algum pesticida altamente perigoso (HHP - highly hazardous pesticides) da lista de 
substâncias químicas nocivas descritas na metodologia regenagri estiver sendo usado, a 
pontuação a seguir será implementada: 

-menos quando 1 HHP for usado 

-menos quando 2 HPP s forem usados 

 

Objetivo: Reduzir a dependência de pesticidas sintéticos, reduzir a perda de biodiversidade, 

aumentar a biologia do solo e a capacidade de ciclo de nutrientes, eliminar gradualmente as 

substâncias químicas nocivas 

 

  Medidas de Eficiência de Irrigação  

Terra aplicável: TODAS (APENAS SE IRRIGAÇÃO FOR UTILIZADA) 

Introdução e benefícios da implementação: Os recursos hídricos estão se tornando mais escassos e 
menos acessíveis devido ao esgotamento dos aquíferos e às condições climáticas pouco confiáveis. 
Para garantir um futuro para as terras agrícolas em climas áridos e secos, há uma forte necessidade 
de gerenciar melhor os recursos hídricos, começando com a eficiência e o monitoramento do uso 
da água. A implementação dessas medidas trará maior lucratividade e  resiliência aos agricultores. 

Orientação: O manejo da água é específico do local, portanto aconselhamos os agricultores a 
construir um plano de manejo e monitoramento da água com base em seu próprio contexto 
específico. 

As práticas incluídas são sensores de umidade, adição de cobertura e MO, sistemas de água de 
alta eficiência (irrigação por gotejamento), estabelecimento de quebra-ventos, cálculo de taxas 
de infiltração, observação das necessidades da cultura, cumprimento de um cronograma de 
irrigação, manutenção do equipamento de irrigação, e projeto do sistema de linhas-chave. 

Exigências: Os agricultores precisam mostrar a presença de técnicas de gerenciamento de água 
que foram identificadas devido a seu impacto positivo sobre o meio-ambiente e o desempenho 
de produção. Um plano de manejo de água e/ou plano de irrigação também é solicitado. 

Classificação baseada em: 

- A fazenda utiliza 0-1 das práticas de manejo de água especificadas. 

- A fazenda utiliza 2-6 das práticas de manejo de água especificadas. 

- A fazenda utiliza > 6 das práticas de manejo de água especificadas. 

- A fazenda utiliza >6 das práticas de manejo de água especificadas e a economia de água 

está sendo monitorada/ quantificada. 

 
Objetivo: Menor dependência de água externa, maior resistência a eventos de seca e ondas de 

calor, menor pegada hídrica na bacia hidrográfica local, otimização do rendimento. 
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  Amostragem de Solo  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: A amostragem do solo é um método eficaz e preciso 
para medir a saúde do solo. A saúde do solo pode ser medida (1) pela porcentagem de aumento 
da matéria orgânica do solo, (2) pela atividade microbiana (Solvita CO2 Burst), (3) CEC, (4) pela 
escala de pH do solo, e (5) embora em menor grau, pelas proporções de Carbono para N e 
Cálcio para Magnésio. 

Orientação: Consultar o Manual do Programa regenagri para obter detalhes completos sobre o 
procedimento de amostragem do solo. Sugerimos que um cronograma e uma técnica de 
amostragem do solo sejam estabelecidos, devendo ser consistentes a cada ano. Sempre que 
possível, o GPS deve ser usado para garantir testes consistentes. A análise de amostras de solo dá 
a uma fazenda uma visão direta de como essas práticas regenerativas estão afetando a saúde do 
solo. 

Exigências: Os agricultores precisam ser capazes de mostrar os resultados tanto de suas análises do 
solo (máximo de 5 anos de idade) quanto de seu plano de manejo do solo. Os resultados precisam 
ser 1) publicados através da ferramenta de avaliação on-line, ou 2) registrados durante uma 
auditoria no local. As amostras de solo devem ser retiradas de terras produtivas, e a amostragem 
deve ocorrer na mesma época do ano. Os tempos ideais para a amostragem do solo são durante 
os meses de primavera e outono. A amostra não deve ocorrer logo após a ocorrência de um 
distúrbio significativo no solo. A amostragem em terras cultiváveis deve ser feita em uma faixa 
de 0-30 cm de profundidade, idealmente a uma profundidade múltipla de 15-30 cm. 

Classificação baseada em: 

- Nenhum teste de solo foi feito nos últimos 5 anos. 

- Presença de testes de solo nos últimos 5 anos. 

- Há registros de testes de solo no local. Um plano de manejo do solo está em vigor para 
melhorar a MOS. 

- Há registros de testes de solo no local, e observa-se que a MOS está aumentando. 

Objetivo: Coletar informações e evidências sobre o desempenho da saúde do solo, avaliar os 
efeitos das práticas agrícolas nos objetivos de carbono. 

  Gestão Da Pecuária Regenerativa  

  Pastoreio Rotativo  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implementação: O pastoreio rotativo pode regenerar a terra e construir 
diversos agroecossistemas, visto que essa prática visa imitar estrategicamente a natureza: Os 
rebanhos de gado devem se deslocar constantemente de campo em campo sob a pressão da baixa 
disponibilidade de recursos herbáceos e de predadores: constituindo um padrão de pastagem 
sazonal. Ao adotar um plano de pastagem rotativo, estamos realinhando as necessidades animais 
com a ecologia dos sistemas de pastagem. 

Para isso, recomenda-se cercar campos maiores em cercados menores com cercas temporárias e ou 
móveis. Após um determinado período de dias, o gado receberá um novo cercado para garantir 
uma taxa de pastoreio benéfica para o pasto e o gado e para evitar o pastoreio no excessivo 
mesmo pedaço de pasto. Esse tipo de pastoreio requer planejamento logístico antes da 
implantação, e o fornecimento de bebedouros ou um sistema de fornecimento de água portátil. 
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Orientação: Os planos de pastoreio rotativo dependem de muitos fatores específicos do local, 
como clima, tipo de solo, espécies animais e espécies vegetais e precisam de planejamento 
minucioso e monitoramento constante. Quanto menos tempo o gado permanece em um 
cercado, melhor, pois quanto mais tempo os animais pastarem na mesma terra, menor será o 
valor nutricional que eles receberão. Isso também permite a manutenção de taxas de consumo 
mais constantes, visto que eles pastam mais intensamente quando são movidos pela primeira vez 
- isso permite que a produção de leite, por exemplo, permaneça mais constante. 

Exigências: Um plano de manejo de pastoreio rotativo deve ser implementado para a maior 
parte do gado e das terras de pastagem sempre que possível. Um plano de manejo deve incluir 
o rodízio do gado entre os lotes, a duração do pastoreio e o monitoramento do terreno destinado 
ao rodízio. 

Classificação baseada em: 

- Os animais pastam no mesmo lote por uma média de mais de 14 dias. 

- Os animais pastam no mesmo lote por uma média de 8-14 dias. 

- Os animais pastam no mesmo lote por uma média de 4-7 dias. 

- Os animais pastam no mesmo lote por uma média de 3 dias. 

 
Objetivo: Otimizar a fertilidade das pastagens, aumentar a saúde do solo e o MOS, otimizar a 

utilização dos recursos na fazenda 

 

  Densidade de Pastoreio  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 
Introdução e benefícios da implementação: Se o gado estiver densamente reunido e se mover 
rapidamente por uma área, então as pastagens e o solo podem se regenerar. O manejo da 
densidade de pastagem deve ser implementado a fim de evitar o pastoreio excessivo e maximizar 
o tempo de recuperação das pastagens. O agricultor está tentando alcançar a relação ideal de 
recuperação de pastagens e plantas (com períodos de pastagem mais curtos para  o gado e períodos 
de recuperação mais longos para as plantas). Essa é uma medida da capacidade de um pasto de 
produzir forragem suficiente para atender às exigências dos animais de pasto. A redução da 
densidade de pastagem permite que a forragem cresça mais alta, o que aumenta a complexidade 

estrutural, enquanto reduz a fragmentação do habitat e aumenta a biodiversidade. 
Orientação: O tipo de terra a ser pastada, as condições climáticas e as espécies de gado são 
considerações importantes. Diferentes espécies de gado pastarão em uma área de terra de forma 
diferente e, como tal, favorecerão diferentes variedades de plantas. Isso deve ser levado em conta 
em qualquer decisão tomada sobre a densidade de pastagem. A densidade de pastagem deve ser 
calculada pelo número de cabeças de gado da área da terra. 

Exigências: A Fazenda deve ser capaz de apresentar um plano de manejo de pastagem que inclua 
os números da densidade de pastagem com base na capacidade de suas pastagens. 

Classificação baseada em: 

- Nenhum plano de manejo de pastagem em vigor. 

- Haver um plano de manejo de pastagem que justifique e implemente a densidade de 
pastagem mais apropriada. 

 

Objetivo: Otimizar a nutrição e a saúde do gado, fazer o melhor uso possível dos recursos locais. 
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  Período de Pastoreio  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implementação: Para o bem-estar dos animais e para manter tanto (1) 
a qualidade da terra quanto (2) a saúde do solo, é importante que todas as espécies monogástricas 
e ruminantes fiquem o máximo possível ao ar livre e que, além disso, não fiquem presos no 
mesmo pedaço de pasto. Entretanto, é também uma boa prática evitar o pastoreio do gado 
durante os meses chuvosos do inverno, visto que o solo na área de pastoreio pode se tornar 
escalfado e compactado, o que pode impactar negativamente a terra. 

Orientação: A capacidade de uma fazenda de estender seu período de pastagem ao longo do ano 
depende muito de seu clima. Sugerimos 1) adaptar-se a cada situação climática específica, e 2)prestar 
atenção especial às áreas de terra que podem facilmente ficar alagadas. Um abrigo pode ser uma 
estrutura física, árvores, sebes que podem permitir que o gado se resfrie no verão ou se abrigue 
durante o inverno. 

 
Exigências: As fazendas devem ser capazes de provar por meio de um plano de manejo do 
período de pastagem os dias gerais de pastagem ao ar livre de seu gado. 

 
Classificação baseada em: 

 

- Nenhum plano de manejo de pastagem em vigor. 

- O plano de manejo do pasto mostra que o gado pasta ao ar livre nos períodos adequados, 

dependendo do tempo e do clima. 

- O plano de manejo do pasto mostra que o gado pasta ao ar livre nos períodos adequados, 

dependendo do tempo e do clima, e que também tem acesso a abrigo. 

 

 
Objetivo: Melhorar a dinâmica ecológica das pastagens, otimizar a nutrição e a saúde do gado, 

impulsionar a biologia do solo. 
 

 

  Integração de Gado de Múltiplas Espécies  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implementação: A integração de múltiplas espécies de gado em um 

plano de manejo de pastagem rotativa resulta em um uso mais eficiente dos pastos. Modelos de 

pastagem de múltiplas espécies apresentaram um resultado positivo na fertilidade das pastagens 

e, portanto, seu potencial de estoque de carbono. Há também um efeito direto da integração 

de diversas espécies de gado na quantidade e qualidade do pasto disponível para os animais. 

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

indesejáveis, forragem e arbustos, e pode diminuir a propagação de pragas (por exemplo, os 

parasitas internos das vacas são frequentemente pastados por galinhas). Isso não significa que os animais 

devem estar na mesma seção de terra ao mesmo tempo. Por exemplo, vacas podem ser mantidas 

em um cercado por 2 dias. Então, quando elas são movidas, galinhas são trazidas para esse pedaço 

de terra. O gado também pode perambular pela terra usada para produção de cultivo/bosque. 
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Orientação: Ao decidir quais espécies adicionar a um sistema de pastagem, é melhor considerar 
as espécies vegetais atuais na fazenda e determinar quais não estão sendo pastadas. Saber como 
diferentes espécies pastam e quais espécies vegetais elas preferem é essencial antes de decidir o que 
será uma combinação eficaz de espécies vegetais em uma determinada fazenda. Sempre que 
possível, também é benéfico para os animais pastar em áreas de terra utilizadas para a produção 
agrícola. 

Exigências: Quando há pastagens disponíveis, os agricultores devem integrar 2 ou mais espécies 
de gado em tantas pastagens quanto possível. 

Classificação baseada em: 

- Apenas uma espécie de gado presente na fazenda 

- O plano de pastagem integrar pelo menos 2 espécies de gado. 

- O plano de pastagem integrar 2 ou mais espécies de gado, incluindo tanto espécies 
ruminantes quanto monogástricas. 

- 2 ou mais espécies de gado pastarem no mesmo campo. O plano de pastagem holístico 
integrar 2 ou mais espécies de gado, incluindo tanto espécies ruminantes quanto 
monogástricas. 

Objetivo: Melhorar a dinâmica ecológica das pastagens, otimizar a nutrição e a saúde do gado, 
impulsionar a biologia do solo. 

 

  Diversidade Botânica de Pastagens  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implementação: Da mesma forma que perdemos a biodiversidade em 
terras de cultivo com monoculturas, muitos campos foram desprovidos de sua diversidade 
vegetal. Para ajudar a restaurar isso, áreas de pastagem podem ser semeadas. Trata-se de uma 
mistura de sementes de gramíneas, leguminosas e ervas que muitas vezes são compostas de até 20 
espécies diferentes. Essas pastagens podem ser utilizadas para pastagem e produção de ração de 
inverno. 

São observados múltiplos benefícios quando se semeia um pasto diversificado. As fazendas podem 
observar o aumento do ciclo de nutrientes juntamente com uma maior eficiência fotossintética, 
maior capacidade de retenção de água no solo, e mais oportunidades de sequestro de carbono. 
As pastagens também podem ter propriedades anti-helmínticas que podem ocasionar em uma 
diminuição nas contas veterinárias. Existe uma extensa literatura científica sobre o assunto que 
também cobre tanto os significativos benefícios econômicos para os agricultores quanto a 
resistência contra a seca, especialmente em climas áridos. 

Orientação: Aconselhamos uma abordagem específica do local, considerando o solo; o clima; as 
espécies de gado que pastarão, e o serviço ecossistêmico que uma fazenda deseja aproveitar. Isso 
informará à fazenda qual combinações vegetais funcionarão melhor em seu contexto. 

Exigências: Os agricultores devem ter um plano de manejo para diversificar as espécies vegetais 
nos agroecossistemas de pastagem. Evidências como: rótulo das sementes, recibo de compra ou 
outros meios podem ser necessárias. A complexidade e a mistura dos leitos de ervas serão 
posteriormente verificadas através de auditoria no local pelo regenagri. 

Classificação baseada em: 

− <2 espécies de plantas presentes no pasto. 

− 2-9 espécies de plantas presentes no pasto. 

− 10-15 espécies de plantas presentes no pasto. 
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− > 15 espécies de plantas presentes no pasto. 

Objetivo: Melhorar a dinâmica ecológica das pastagens, melhorar a resiliência por meio da 
diversificação, fornecer forragem diversa e funcional, aumentar a biodiversidade e a saúde do 
solo. 

 

  Alimentação Animal  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implementação: É importante para a saúde do gado e do meio-
ambiente que os animais sejam alimentados com rações de qualidade combinadas em uma boa 
proporção juntamente com suplementos para suportar a boa saúde e, portanto, diminuir a 
necessidade de utilização de antibióticos. 

Orientação: As fazendas devem procurar obter rações, se trazidas de fornecedores livres de 
desmatamento, e tentar utilizar fornecedores locais sempre que possível. Também encorajamos 
que o DMI do gado seja de forragem (material vegetal não incluindo grãos) o máximo possível. 
Os tipos de forragem incluem feno, palha, silagem e resíduos de culturas. 

Exigências: Os agricultores devem ser capazes de demonstrar a composição da ração animal, sua 
origem e suplementos adicionais, ou intervenção veterinária relacionada à nutrição. 

Classificação baseada em: 

- O gado estar em um sistema sem pastagem. 

- O gado pastar e ser suplementado com, no máximo, um terço de concentrados, e dois 

terços de forragem e grãos. 

- O gado pastar e ser suplementado apenas com forragem e grãos, sem concentrados, todas 

as forragens fornecidas sendo produzidas em terras administradas pela fazenda ou dentro de 

100 km. 

 
Objetivo: Priorizar o uso de recursos locais, garantir a sustentabilidade de insumos fornecidos, 

garantir a saúde dos animais. 

  Alimentação de Novilhos  

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

Introdução e benefícios da implementação: O desenvolvimento dos novilhos é fundamental não 
apenas para o bem-estar animal, como também para a estabilidade econômica da fazenda. A boa 
criação de animais desde cedo pode ajudar a prevenir doenças e manter baixos os índices de 
mortalidade. 

Orientação: Para melhorar a saúde e o bem-estar animal dos bezerros, serão concedidos pontos 
por leite extra dado aos bezerros. Isso auxilia suas taxas de crescimento, que não podem ser 
compensadas posteriormente. Se forem alimentados com um alimento rígido nesse tempo (ou 
seja, palha de feno), isso pode ajudar os bezerros a desenvolver seu rúmen em uma transgressão 
gradual aos animais ruminantes. 

Exigências: Os pecuaristas devem ser capazes de apresentar evidência dessa prática na fazenda a 
um auditor. 

Classificação baseada em: 

- Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados por até 8 semanas. 
- Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados por >8-12 semanas. 

- Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados por >12-16 semanas. 
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- Bezerros alimentados com leite em pó ou amamentados por >16 semanas. 

Objetivo: Bem-estar animal, desenvolvimento ideal do gado e saúde animal. 

 

  Saúde Animal  

Terra aplicável: PASTO, MISTO 

Introdução e benefícios da implementação: A saúde animal é uma parte importante do bem-estar 
animal, podendo também resultar no aumento do rendimento sem aumentar os insumos. A 
saúde dos animais não deve ser apenas tratada, mas também promovida. Além disso, tomar 
antibióticos com muita frequência, ou pelos motivos errados, pode reduzir sua eficácia, portanto, 
o uso deve ser limitado. 

Orientação: A saúde deve ser tratada com alta importância e sempre gerenciada; o gado deve ser 
controlado no mínimo uma vez por dia e quaisquer questões observadas devem ser 
gerenciadas de forma eficiente e eficaz e também deve haver um exame de saúde anual realizado 
por um veterinário. 

Exigências: Deve haver um plano de saúde animal específico da fazenda e atualizado 
regularmente (assinado, datado e revisado anualmente por um veterinário). Isso deve incluir 
informações sobre nutrição, vacinação, prevenção de estresse (por exemplo, métodos de 
manuseio), biossegurança, cuidados com os pés/cascos, registros de doenças, registros de 
mortalidade e causa (incluindo eutanásia). Também deve identificar problemas futuros em 
potencial (riscos e doenças) e como a fazenda evitará sua ocorrência, juntamente com planos 
para melhorar a saúde geral do rebanho e reduzir a dependência do tratamento veterinário. 
Também deve haver registros atualizados dos medicamentos, incluindo o nome da pessoa 
administradora, nome do produto, data de compra e data de validade, número do lote, 
quantidade comprada, identidade e número de animais tratados, quantidades utilizadas, motivos 
do tratamento, data do(s) tratamento(s) e período de retirada. 

Classificação baseada em: 

- Nenhum plano de saúde animal estar em vigor e/ou não haver nenhum registro médico 
atualizado. 

- Haver um plano de saúde animal abrangente e registros de medicamentos atualizados (se 
aplicável). 

- Haver um plano de saúde animal abrangente e registros de medicamentos atualizados (se 
aplicável) e não haver uso profilático ou subterapêutico de antibióticos e nenhum 
hormônio usado para o crescimento. 

Objetivo: Bem-estar animal, desenvolvimento ideal do gado e saúde animal. 
 
 

  Gestão de Paisagem  

  Biodiversidade  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: A biodiversidade é essencial para todos os processos 

que suportam a vida na Terra. Além disso, ao encorajar a biodiversidade dentro de um 

agroecossistema, as práticas regenerativas podem manter ervas daninhas e pragas sob controle 

através do aproveitamento de serviços essenciais do ecossistema, enquanto aumentam o número 

de espécies polinizadoras, e aumentam a produtividade. 
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Orientação: Esta seção tem o objetivo de medir as intervenções adicionais feitas para aumentar 
a biodiversidade. Para melhorar a biodiversidade em uma fazenda, diversas ações podem ser 
realizadas, dependendo dos ecossistemas locais e do tipo de fazenda. Esta seção tem  o objetivo de 
coletar dados relacionados a esforços proativos e significativos para impulsionar a biodiversidade 
local. 

As práticas podem incluir o plantio de prados de flores silvestres, criação de corredores e faixas de 
vida selvagem, restauração de valas, instalação de bancos de besouros e caixas de ninhos de aves, 
criação de áreas úmidas e raspas, retirada de cantos de campo do manejo, aumento do tamanho 
e da diversidade das margens, melhorias nas florestas (desgalha e cirurgia de árvores), ausência de uso 
de OGMs, estabelecimento de pastagens permanentes, conversão orgânica, aumento e criação 
de elementos paisagísticos como lagoas, terraços, quebra-ventos, etc.  

São concedidos pontos por práticas que visam insetos, mamíferos, vegetação, aves, vida aquática, 
répteis, anfíbios, vida do solo e genética (dentro de cultiváveis, árvores, gado). 

Exigências: As práticas já implementadas no documento de critérios padrão não são aceitas, a 
menos que elas vão além de seu próprio escopo. 

Exemplo: o plantio de sebes não é considerado válido. A diversificação das espécies de sebes 
pode ser considerada como uma ação. 

Para desbloquear a pontuação, os agricultores devem mostrar ao auditor documentos de apoio 
que atestem os resultados de suas medidas de biodiversidade implementadas. Esses documentos devem 
incluir 3 pontos essenciais: 

• Plano de monitoramento 

• Metodologia de coleta de dados 

• Resultados 

 
Classificação baseada em: 

- Nenhuma prática implementada. 

- 1 prática implementada. 

- 2 práticas implementadas. 

- 3 ou mais práticas implementadas. 

- 3 ou mais práticas implementadas com 1 documento de suporte que ateste resultado 

positivo verificado. 

- 3 ou mais práticas implementadas com 2 documento de suporte que atestem resultado 

positivo verificado. 

 
Objetivo: Biodiversidade integrada no manejo agrícola, quantificação dos resultados. 

 

  Zonas de Preservação em Torno de Cursos d’Água  

Terra aplicável: APLICÁVEL APENAS QUANDO HOUVER CORPOS D’ÁGUA NA 
FAZENDA 
Introdução e benefícios da implementação: A presença de zonas de preservação tornou-se mais 
escassa nas últimas décadas devido à alta pressão da agricultura mecanizada e intensiva. 

No entanto, esses tampões fornecem serviços ambientais fundamentais que se estendem além da 
própria fazenda, e seu desaparecimento está se tornando mais uma preocupação pública. Essas 
zonas são eficazes para interceptar e filtrar tanto o N quanto outros excedentes de nutrientes que 
entram nos corpos d’água. Tal excedente de nutrientes é responsável não apenas pelos danos 
ambientais por meio da eutrofização que prejudica os peixes, anfíbios e mariscos, 
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como também representa um preço significativo para as empresas de abastecimento de água, que 
lutam para remover esses compostos. 

As zonas de preservação também oferecem outros benefícios: ajudam a biodiversidade 
fornecendo habitat; reduzem os impactos das enchentes; estabilizam as margens de riachos e 
retêm sedimentos. Do ponto de vista agronômico, estas zonas de preservação podem ajudar a 
reduzir o impacto do vento nas plantações (quebra-ventos) e podem ajudar os insetos e aves 
benéficos que controlam as pragas. Exemplos de plantios populares de faixas de preservação são: 
amora, salgueiro, carvalho, olmo, aveleira, lilás e madeira de algodão. 

Orientação: Aconselhamos a escolha de árvores/arbustos/gramíneas adequadas ao seu contexto 
local e a consideração de seus efeitos mais amplos, tais como a concorrência leve com culturas 
adjacentes. Corpos d’água adjacentes à fazenda também devem ser considerados. Corpos d’água 
incluem lagoas, rios, lagos e riachos. 

Exigências: Os agricultores devem plantar e manter o maior número possível de zonas de 
preservação ao redor dos cursos d’água. Os critérios essenciais para a avaliação não serão apenas sua 
cobertura ao longo de um curso d’água, como também sua largura. A presença e o 
gerenciamento dos amortecedores serão verificados posteriormente através de auditoria no local 
pela regenagri. 

Classificação baseada em: 

- Todas as zonas de preservação adjacentes a qualquer corpo d’água têm <5m de largura. 

- Todas as zonas de preservação adjacentes a qualquer corpo d’água têm pelo menos 5 -15m 
de largura. 

- Todas as zonas de preservação adjacentes a qualquer corpo d’água têm >15-25m de 
largura. 

- Todas as zonas de preservação adjacentes a qualquer corpo d’água têm >25m de largura. 

Objetivo: Corredores ecológicos para a biodiversidade, reduzir a poluição dos cursos d'água e 

das bacias hidrográficas. 

  Sebes e Quebra-Ventos  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: Uma sebe ou um quebra-vento é geralmente uma 
linha de moitas e arbustos que pode incluir árvores sem lacunas consideráveis. Esses elementos 
paisagísticos podem melhorar substancialmente as condições microclimáticas, a conectividade 
ecológica e a resiliência do ecossistema. Sebes e quebra-ventos ajudam a mover o vento acima 
do nível do solo, auxiliando na prevenção da erosão do solo, aumento do rendimento, redução 
das perdas de nutrientes e melhora da saúde do solo. Eles também fornecem abrigo para o gado, 
fornecem alimento e corredores para a vida selvagem, incluindo polinizadores e espécies 
predadoras, reduzindo a necessidade de pesticidas. Esses elementos também podem ser colhidos 
para biomassa ou culturas secundárias. Eles também podem atuar como sumidouros de carbono 
e fornecer estética visual para as paisagens rurais. 

Orientação: As sebes devem ser espessas e frondosas e devem ser manejados adequadamente para 
ajudar a biomassa ou o crescimento de frutas, respeitando as restrições de corte das sebes para 
não perturbar as aves nidificadoras. A eficiência dos quebra-ventos está relacionada à altura, 
comprimento, densidade, número de fileiras, continuidade, orientação e composição das 
espécies. Quebra-ventos também podem incluir paredes de pedra, bancos e em alguns casos 
cercas, mas as formas vivas de quebra-ventos devem ser sempre o método de preferência. O 
tamanho, densidade e qualidade das sebes serão verificados para garantir que elas sejam capazes 
de fornecer os serviços necessários. 

Exigências: Os agricultores devem manter ou reconstruir esses elementos paisagísticos que 
fornecem serviços ecossistêmicos fortes e conectividade ecológica. 
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Sebes que delimitam uma floresta não serão contadas. 

 
Classificação baseada em: 

 

- <30% do campo é delimitado por sebes ou quebra-ventos. 

- 30-60% do campo é delimitado por sebes ou quebra-ventos. 

- >60-80% do campo é delimitado por sebes ou quebra-ventos. 

- > 80% do campo é delimitado por sebes ou quebra-ventos. 

 
Pontos adicionais: 

sebes ou quebra-ventos estão presentes pelo menos a cada 750m dentro dos limites do campo. 

 
 

Objetivo: Criação de microclimas intra-fazenda, diversificação da paisagem, proteção natural 

contra pragas e doenças, Corredor ecológico para a biodiversidade. 
 

 

  Conservação de Habitat Natural  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: No coração da agricultura regenerativa está o conceito 
de ‘restauração’. As terras adjacentes precisam ser respeitadas, protegidas e incentivadas a 
florescer. Consideramos um habitat natural como uma zona intocada pelo manejo agrícola, 
proporcionando assim um habitat para que a biodiversidade viva, se movimente e se reproduza. 
Exemplos de habitats naturais incluem sebes, zonas de preservação ribeirinhas, arbustos silvestres, 
pastagens silvestres e qualquer outra terra que seja deixada intocada por atividades antrópicas. 

Orientação: Convidamos cada fazenda a encontrar o que é melhor para sua própria estratégia de 
área de conservação local para se adequar ao clima local, à biodiversidade e aos serviços 
ecossistêmicos. 
Exigências: Uma porcentagem da terra de propriedade do agricultor deve ser dedicada à 
conservação de áreas naturais sem nenhuma atividade antrópica. A presença e o gerenciamento 
de zonas de habitat natural serão verificados posteriormente através de auditoria no local pela 
regenagri. 

Classificação baseada em: 

- Políticas de conservação de habitats naturais aplicáveis localmente não serem cumpridas. 

- Políticas de conservação de habitats naturais aplicáveis localmente serem cumpridas. 

- A fazenda aloca mais de 2% dos habitats naturais exigidos pelas leis, regulamentos ou 
políticas locais. 

 
Pontos Adicionais: 

A fazenda ampliou (mais de 0,5% do total) as terras dedicadas à área de conservação no último 

ano. 

 

Objetivo: Diversidade da vida selvagem, Conectividade ecológica, Diversificação da paisagem, 

Aumento da resiliência sistêmica. 
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  Arborização  

Terra aplicável: TODAS 

 
Introdução e benefícios da implementação: As árvores são um dos estoques naturais de carbono 
mais eficazes, sendo a arborização uma das principais ferramentas para sequestrar o CO2 da 
atmosfera. As árvores enriquecem o solo com nutrientes e são inestimáveis para a saúde das 
espécies humana e não humanas, fornecendo habitat, combustível, alimentos e serviços 
ecossistêmicos.  
Pode ser benéfico para o gado ser integrado em áreas de produção agrícola/florestal. As árvores 
podem, por exemplo, ser plantadas nos campos ou nas margens dos campos, e essa técnica de 
integrar árvores no sistema agrícola, como mencionado na seção perene acima (critério 5), 
melhora a qualidade do solo e a retenção de nutrientes (ou seja, aumentando os nutrientes como 
o N no solo); reduz as pragas; utiliza a energia solar de forma mais eficiente do que os sistemas 
monoculturais, e oferece tanto uma melhor gestão da água quanto uma economia agrícola mais 
diversificada. O plantio de árvores nos campos também pode reduzir os riscos associados à erosão 
pelo vento e à seca. 

Orientação: Aconselhamos a escolha de árvores/arbustos adequadas ao seu contexto local em 
consideração de seus efeitos como a concorrência leve com culturas adjacentes. Além disso, as 
árvores plantadas na área de conservação podem ser mantidas em conta. 

Exigências: Os agricultores devem ser capazes de apresentar um plano de manejo de árvores 
composto de densidade de plantio, localização, tipo de árvores e medidas de crescimento anual. 
Queira observar que essas proporções consideram todas as terras agrícolas inscritas: produtivas e 
não produtivas. 

Classificação baseada em: 

- Nenhum ganho líquido em árvores por hectare nos últimos 5 anos. 

- 0,1 - 1,5 árvores/ha de ganho líquido de árvores durante um período de 5 anos. 

- > 1,5 - 3 árvores/ha de ganho líquido durante um período de 5 anos. 

- Ganho líquido de árvores >3 árvores por hectare durante um período de 5 anos, sendo 

algumas integradas ao sistema agrícola ou pecuário (agroflorestais, silvopastoreio, sebes e 

quebra-ventos). 

Objetivo: Diversificação da fazenda, aumento do sequestro de carbono na biomassa, aumento da 

biodiversidade local, otimização da dinâmica da água e dos nutrientes. 

  Outras Práticas de Gestão Rural  

  Qualidade da Água e Prevenção de Poluição  

Terra aplicável: APENAS PARA TERRA QUE USA PPC SINTÉTICO E/OU 

FERTILIZANTE SINTÉTICO. 

Introdução e benefícios da implementação: Águas residuais são provenientes da aplicação de 

produtos químicos sintéticos e máquinas de lavagem utilizadas para a aplicação de PPC e 

precisam ser tratadas antes de serem liberadas de volta ao meio-ambiente. 

As aplicações de fertilizantes precisam ser adaptadas a cada contexto a fim de evitar lixiviação, 

escorrimento e uso excessivo. 
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Orientação: O gerenciamento das águas residuais da fazenda deve ser implementado de acordo 

com as regras e regulamentos do país em que a fazenda está e evitar a poluição do meio-

ambiente. As medidas de prevenção de poluição incluídas são: 

 

• Prática essencial: plano de manejo de águas residuais, plano de manejo de nutrientes. 

• Práticas adicionais: sistemas de canaviais, tanques de decantação, coleta para 
redistribuição posterior, sistema de resíduos existentes, análise da qualidade da água. 

 
Exigências: Os agricultores precisam apresentar provas de um plano e sistema de manejo de 
resíduos que garanta que nenhuma água residual contamine os corpos d’água ou aquíferos. Esse 
sistema precisa ser adequadamente contextualizado com o tipo de resíduo produzido pela 
fazenda. A presença e o gerenciamento de zonas de procedimentos de gestão de resíduos 
adequados serão verificados posteriormente através de auditoria no local pelo órgão certificador. 
O auditor considerará o seguinte: armazenamento de adubo e esterco, armazenamento de água 
suja, risco de poluição, incidentes históricos de poluição, o plano escrito de manejo de resíduos 
da fazenda e seus detalhes de aplicação da cultura. 

 
Classificação baseada em: 

- Nenhuma prática essencial implementada. 

- Pelo menos 1 prática essencial implementada. 

- Pelo menos 1 prática essencial implementada e pelo menos uma prática adicional. 

 
Pontos adicionais: 

Nenhuma análise de água. 

Análise de água presente. 

Análise de água presente e resultados positivos são observados. 

 
Cláusula de aplicabilidade para análise de água opcional 

• Se a fazenda tiver <500 hectares 

• Se a fazenda aplicar insumos sintéticos 

• Se houver riachos, rios, canais naturais 

 
Cláusula de aplicabilidade para análise de água obrigatória 

• Se a fazenda tiver >500 hectares 

• Se a fazenda aplicar insumos sintéticos E 

(uma das duas opções a seguir é suficiente) 

• Se a fazenda tiver um corpo de água parada (lagoa, lago, terras úmidas) 

• Se a fazenda for uma das 10 primeiras fazendas à frente na bacia hidrográfica e no curso 

d’água e não for compartilhada por nenhuma outra fazenda 

 
 

Objetivo: Reduzir a poluição ambiental, aumentar a biodiversidade da água 
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  Prevenção de Poluição Plástica  

 
Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: A poluição plástica é um problema significativo e 
crescente em todo o mundo. Quando descartados de forma inadequada, os resíduos plásticos 
acabam por se depositar nos ecossistemas, causando danos à biodiversidade e impactando a estética 
da paisagem. À medida que o plástico decompõe, produtos químicos nocivos e microplásticos 
são liberados no solo e cursos d’água adjacentes. As emissões de gases de efeito estufa relacionadas 
à produção de plástico também devem ser consideradas como uma contribuição para a mudança 
climática. Há muitos benefícios a serem obtidos com a redução do plástico em uma fazenda, 
incluindo a redução de custos, a redução de impactos ambientais e a implementação de uma 
cultura positiva para práticas responsáveis. 

Orientação: Um plano de redução de plásticos deve ter uma abordagem de três etapas: reduzir 
o uso de plástico sempre que possível e substituí-lo por alternativas sensatas, quando isso não for 
possível, garantindo que o plástico seja reutilizado e/ou reciclado e, finalmente, se isso não for 
possível, garantindo que o plástico seja descartado de forma responsável. 

Exigências: A fazenda precisa estabelecer, documentar, manter e melhorar continuamente um 
Plano de Redução de Plásticos de acordo com os princípios de recusa, redução, reutilização, 
reciclagem e recuperação de plásticos. Um Plano de Redução de Plásticos deve se concentrar 
na contabilidade, redução, implementação, gerenciamento do sistema e envolvimento da 
equipe. O presente instrumento deve incluir: uma demonstração de compromisso na busca de 
alternativas para plásticos de uso único e não recicláveis, uma avaliação de opções alternativas que 
inclua análise econômica, ambiental e de saúde e segurança, uma revisão de compra, uso e 
desperdício de plástico e métodos essenciais de redução de uso de plástico e metas de tempo 
limite. 

Essa documentação de apoio deve ser coletada pelo auditor. 

Classificação baseada em: 

- Nenhum plano de manejo de plástico em vigor. 

- Plano de manejo de plástico em vigor. 

- A redução no uso do plástico já está presente e pode ser demonstrada. 

 
Objetivo: Reduzir a poluição plástica no sistema agroecológico, Apoiar a transição para 

alternativas de plástico de base natural 

  Coleta de Águas Pluviais  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: A utilização da água da chuva diminuirá os custos e 

aumentará a autossuficiência e a resiliência da fazenda. Isso pode ser obtido de diversas maneiras, 

por exemplo, utilizando-se tonéis de água ou tanques de colheita. Um sistema de lago e/ou 

sistema de irrigação por gotejamento também é aconselhável para o gerenciamento sustentável 

da água. Dependendo do tipo de fazenda e de sua localização, também poderia ser adotada a 

presença de áreas de alagamento de permacultura e o trabalho de terra essencial. Vide apêndices F 

e G quanto a informações adicionais. 

Orientação: Como o manejo da água para agricultura é estritamente relacionado com as 

condições específicas do local, aconselhamos os agricultores a construir um sistema e plano de 

coleta de água com base em seu contexto específico. 
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Exigências: Os agricultores devem ter uma metodologia ativa de monitoramento da captação de 
água e sua utilização para limitar a pressão sobre as fontes públicas de água. A presença e o 
gerenciamento de técnicas de coleta de água serão verificados posteriormente através de auditoria 
no local pela regenagri. 

Classificação baseada em: 

Favor especificar a pluviosidade média anual para sua região: .................. mm 
 

Se a pluviosidade média anual em sua região estiver entre 0-475mm: 

- Não há nenhum sistema instalado para a coleta efetiva da água da chuva. 

- Há um sistema e a coleta de água da chuva atende 0-15% da exigência de água. 

- Há um sistema de manejo e a coleta de água da chuva atende >15% da exigência de 

água. 

Se a pluviosidade média anual em sua região estiver entre 475-1475mm 

- Não há nenhum sistema instalado para a coleta efetiva da água da chuva. 

- Há um sistema e a coleta de água da chuva atende 0-15% da exigência de água. 

- Há um sistema de manejo e a coleta de água da chuva atende >15% da exigência de 

água. 

Se a pluviosidade média anual em sua região estiver acima de 1475mm 

- Não há nenhum sistema instalado para a coleta efetiva da água da chuva. 

- Há um sistema e a coleta de água da chuva atende 0-15% da exigência de água. 

- Há um sistema de manejo e a coleta de água da chuva atende >15% da exigência de 

água. 

 
Objetivo: Menor dependência de água externa, menor custo de insumos e exigências 

energéticas, aumento da resiliência e modelo autossustentável para a fazenda. 
 

 

  Envolvimento da Comunidade  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução: É um componente importante da agricultura regenerativa que as fazendas participem 
de esquemas comunitários para que todos os interessados sejam recompensados e participem 
coletivamente do desenvolvimento do sistema alimentar em escala local e global. Permite que o 
conhecimento e os benefícios desse tipo de prática agrícola sejam compartilhados, permitindo 
que a agricultura regenerativa seja escalada de forma mais rápida e contribua para as metas de ação 
climática e restauração da natureza em nível paisagístico e planetário. 

Orientação: Aconselhamos os agricultores a se adaptarem a cada contexto específico e a participar 
das iniciativas que funcionem melhor para sua própria situação. 

Exigência: Os agricultores precisam apresentar provas de participação no desenvolvimento local 
ou compromissos globais de sustentabilidade relacionados à agricultura. Registros ou provas de 
que a fazenda está participando ativamente de esquemas são necessários como prova. 

Exemplos de envolvimento da comunidade podem incluir: 

Iniciativas de parceria dedicadas à agricultura regenerativa, empoderamento das mulheres na 
agricultura, emprego de jovens, produtos finais consumidos dentro de 100 km, esquemas de 
pesquisa ou parcerias com escolas ou universidades, programas que envolvem comunidades 
indígenas, programas de educação agrícola para crianças, e iniciativas de engajamento para 
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aumentar a receita dos agricultores, campanhas de compartilhamento de conhecimento, 
esquemas ESG (ambiental, social, de governança) na fazenda e na cadeia de fornecimento, 
programas de caridade, esquema de redução de desperdício de alimentos, esquemas de prêmios 
destinados a aumentar os benefícios econômicos para as fazendas, ao mesmo tempo em que 
recompensam a gestão ambiental. 

Classificação baseada em: 

- A fazenda não estar envolvida em nenhuma atividade comunitária. 

- 1 iniciativa ser realizada. 

- 2 iniciativas serem realizadas. 

- 3 ou mais iniciativas serem realizadas. 

 

Objetivo: Aumentar a coesão social e a subsistência, restaurar as relações natureza-homem, 

difundir o conhecimento sobre a agricultura regenerativa 

 

  Energia Renovável  

Terra aplicável: TODAS 

Introdução e benefícios da implementação: A agricultura regenerativa está altamente focada na 
criação de resultados positivos para o meio-ambiente em uma escala global e local. É por esse 
motivo que a fonte de energia de uma fazenda também deve ser considerada. Fontes renováveis 
de energia incluem solar, eólica, bioenergia (ex.: coleta de metano), energia hidrelétrica, 
maremotriz, geotérmica. 

Orientação: O avanço em direção à energia renovável também é um passo fundamental para 
limitar as emissões nas fazendas. O agrupamento com outras fazendas e/ou a solicitação de 
subsídios é uma boa maneira de minimizar o investimento inicial que muitas vezes é necessário 
para a criação de uma infraestrutura de energia renovável. A energia hidrelétrica deve ser tratada 
com cautela, como resultado das implicações ambientais mais amplas que o represamento de um 
rio pode ter. 

Exigências: Os agricultores devem ser capazes de mostrar se a energia que utilizam para 
operações na fazenda vem de fontes renováveis ou não-renováveis. A porcentagem de energia 
proveniente de fontes renováveis utilizada também deve ser contabilizada e fornecida. 

Classificação baseada em: 

- 0% da energia usada é proveniente de fontes renováveis. 

- 1-10% da energia usada é proveniente de fontes renováveis. 

- >10-25 da energia usada é proveniente de fontes renováveis. 

- >25-50% da energia usada é proveniente de fontes renováveis. 

- >50% da energia usada é proveniente de fontes renováveis (mas não hidrelétrica). 

 
Objetivo: Evitar emissões de GEE provenientes de combustíveis fósseis, reduzir a dependência 

das flutuações de preços dos combustíveis, estimular a adoção de energias renováveis. 
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  Verificação de Emissões  

  Emissões de Gás Estufa  
Terra aplicável: atualmente somente para culturas e laticínios 

Introdução e benefícios da implementação: A avaliação regenagri tem uma série de questões 
incorporadas na avaliação que são aplicáveis aos pontos dos critérios acima, mas estão ligadas à 
calculadora de emissões CFT através de um link API. Ao concluir uma avaliação, se o membro 
tiver inserido o nível correto de informações, ele poderá visualizar o número de emissões para 
sua operação. Os números serão divididos em diferentes categorias de gestão agrícola, como uso 
de fertilizantes e máquinas. Onde os valores de emissões são altos, haverá também uma correlação 
no registro com uma pontuação baixa nos critérios aplicáveis. Esses dados podem então ser 
verificados sob a ISO 14064/5, o que permitirá que as fazendas tenham acesso a novos mercados 
de carbono de renda adicional. 

Orientação: Um membro que preenche uma avaliação ou durante uma auditoria de verificação 
deve fornecer o máximo de informações aplicáveis para garantir que os resultados mais precisos 
sejam introduzidos nos resultados das emissões. 

Exigências: Se o membro solicitar a verificação de seus dados de emissões, evidências de suporte 
e/ou evidência complementar podem ser necessárias para verificar o total de emissões. Se houver 
um nível adequado de dados históricos, até dois anos antes, um membro pode ter seus dados 
verificados. Se não houver ou se for um ano de linha de base inicial, então o membro apresentará 
um Documento de Concepção do Projeto delineando sua estratégia para reduzir emissões 
e/ou sequestrar carbono, que será verificado, e então no ano seguinte essas mudanças nas emissões 
serão verificadas e uma declaração de verificação será emitida. 

Metodologia de cálculo de emissões: O calculador de emissões de gases de efeito estufa CFT é 
baseado em pesquisas empíricas de uma ampla gama de conjuntos de dados publicados e métodos 
do IPCC. Ao contrário de muitas outras calculadoras de gases de efeito estufa agrícolas, o CFT 
inclui cálculos de sequestro de carbono no solo, que é uma característica essencial da agricultura 
regenerativa que tem tanto benefícios de mitigação quanto de adaptação. A ferramenta calcula 
estimativas de emissões de: 

 
• Emissões de N2O com base em um modelo empírico construído a partir de uma análise de mais 

de 800 conjuntos de dados globais. Esses conjuntos de dados refinam as estimativas do IPCC de 

Nível 1 das emissões de N2O através da consideração dos fatores que guiam as emissões de N2O, 

como taxa de N aplicada, textura do solo, carbono do solo, umidade e pH do solo. 

• Sequestro de carbono no solo com base nos resultados de estudos publicados, construídos a partir 

de mais de 100 conjuntos de dados globais. 

• Emissões de produção de fertilizantes incorporadas com base nos dados mais atualizados e revisados 

pelos pares da indústria. 

• Uso de combustível e eletricidade utilizando fatores de conversão padrão, levando em conta a 

mistura de energia de cada país e território. 

Para uma descrição técnica completa do método, favor contatar info@regenagri.org 

 
regenagri 2022 

mailto:info@regenagri.org
mailto:info@regenagri.org
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sempre crescendo além dos padrões 
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Comece a regenerar seu negócio 

www.regenagri.org 
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