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 Cópias e traduções deste documento estão disponíveis em formato eletrônico no site 

da UTZ: 

www.utz.org   

 

 

 

 

 

Este documento foi traduzido do Inglês. Se houver dúvidas em relação à eficiência da tradução, utilize a versão 

em inglês para referência, uma vez que ela é a versão oficial deste documento. O documento em inglês está 

disponível em: www.utz.org   

 

 

 

 

 

 

Por favor, envie os seus comentários ou sugestões para: 

coffeecertification@utz.org 

cocoacertification@utz.org 

teacertification@utz.org 

hazelnutcertification@utz.org 

 

 

 

 

 

Ou por correio para:  

UTZ 

Standard and Certification Department 

De Ruyterkade 6 bg 

1013 AA Amsterdam 

The Netherlands 
 
 
 
 
 
 
 
  

© UTZ 2015 
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou 
ser transmitida em nenhum formulário ou por nenhum meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravado ou 
de outra maneira, sem referência completa. 
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Introdução 
 

O Módulo de Cacau é usado juntamente com o Código Núcleo por todos os produtores de cacau e 
grupos de produtores que desejam obter a certificação do Código de Conduta UTZ. Este Módulo 
contém requisitos aplicáveis desde à produção de cacau até a secagem dos grãos. 
 A coluna "Aplicável a" indica se o ponto de controle se aplica ao grupo e/ou membro do grupo para 
grupos certificados sob o Código Núcleo para a certificação em grupo. Os produtores de cacau 
certificados sob o Código Núcleo para certificação individual devem cumprir todos os pontos de 
controle aplicáveis, no respectivo Módulo. 
 
Se houver alguma contradição entre o que é requerido no Código Núcleo e o que é requerido neste 
Módulo, o requerimento ou interpretação no Módulo deverá prevalecer. 
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Esclarecimento para Cumprimento 

BLOCO B - PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

Manutenção da Propriedade Agrícola 

CO.B.1   

São mantidas e distribuídas 
uniformemente sobre as áreas de cultivo 
de cacau, pelo menos 12 árvores de 
sombra, por hectare. 

 M              

São plantadas árvores adequadas e 
suficientes para, eventualmente, se 
terem 12 árvores adultas por hectare. 
 
As árvores recém-plantadas são 
manejadas e são não-invasivas e/ou 
fixadoras de nitrogênio e/ou espécies 
altamente nutritivas e as suas copas 
fornecem uma cobertura ideal (quando 
adultas).  
 
Árvores podem ser usadas para outras 
finalidades (ex. madeira ou frutas), 
desde que o número de 12 árvores por 
hectares seja mantido. 
 
 

CO.B.2 

Os membros do grupo tem acesso a 
sementes suficientes de árvores de 
sombra, ou mudas, para atenderem as 
suas necessidades. Se não as 
conseguirem obter pelos próprios meios, 
está em vigor um programa para 
distribuição. 
 
 
 
 
 

G         
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Esclarecimento para Cumprimento 

Processamento pós-colheita 

CO.B.3  

O cacau é fermentado da maneira 
apropriada e durante o tempo 
necessário. 

G+M             

Se as recomendações nacionais não 
estão disponíveis ou não são as ideais, 
são aplicadas recomendações técnicas 
provenientes de outras fontes (por 
exemplo, de agências de extensão rural, 
agrônomos, assistentes técnicos). 

CO.B.4   

Os grãos de cacau são secos de uma 
forma que evite a contaminação por 
fumaça, combustível, odores e outras 
fontes que possam afetar a qualidade. 

G+M             

Incentiva-se a utilização de métodos de 
secagem que permitam ventilação. 

CO.B.5  

Os grãos de cacau são secos em um nível 
de umidade adequado.  G              

O teor de umidade varia entre os 7,5% e 
8%, ou cumpre a regulamentação 
nacional e/ou necessidades dos clientes. 

CO.B.6   

São tomadas medidas para evitar que os 
grãos de cacau se molhem durante o 
armazenamento, carregamento e 
transporte. 

G+M             

  

CO.B.7   

O cacau está razoavelmente livre de 
matéria estranha, odores estranhos e 
grãos defeituosos e atende as normas de 
qualidade nacionais ou outros requisitos 
contratuais. 

 G             

Os grãos defeituosos podem estar/ser, 
por exemplo:  
- Achatados 
- Enrugados 
- De cor preta  
- Com bolores 
- Infestados 
 
Os requisitos contratuais podem 
relacionar-se, por exemplo, com:  
- Falta de aroma 
- Homogeneidade do tamanho do grão 
- Nível de umidade  
- Defeitos 

  
 
 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Total de pontos de controle mandatórios, por ano 4 7 7 7 

Total de pontos de controle adicionais, por ano 3 0 0 0 

Número de pontos adicionais a se cumprir, por ano 0 0 0 0 

Total de pontos de controle a se cumprir, por ano 4 7 7 7 
 


