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Nivel B - 93,10%

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis 

conforme o escopo:

Regras de certificação, Julho 2017 (Versão 1.2)

Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que a fazenda José Carlos Grossi - Fazendas Alto Cafezal 

(São José, Bom Jardim, Paineiras, Capão da Mata, União, São Matheus e Conceição) Cumple con los requerimientos de Año 

3 - Nivel B com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de 

responsabilidade do Organismo de Certificação
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Café 1124,14

2.2. Escopo (público)

                                                                     436,92 

sub total                                                                      837,84 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      211,00 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos 

documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são 

indicados no seguinte quadro: 

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                      626,84 

Infra estruturas                                                                        67,70 

Pastagem e eucalipto                                                                      173,25 

Áreas em recuperação e outros usos                                                                      345,78 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                   1.211,34 

Total do Escopo                                                                   3.173,32 

sub total                                                                   1.124,14 

Outras Áreas

Café sem produção (poda)                                                                      187,69 

Cereais
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2.4. Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas 

durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada no 

manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação 

contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

Page 4 of 7



PublicSummary

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

3.21 
NÃO 

CUMPRE

3.41 
NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

Os efluentes domésticos não são destinados nas propriedades. São utilizadas fossas 

sépticas e biodigestoras para tratamento. Os resíduos são retirados por empresa 

especializada.

Foi desenvolvido e implementado um Plano para Manejo Integrado de Pragas (MIP). O 

documento teórico apresenta as principais pragas da cultura do Café e procedimentos 

para inspeção de campo. Para cada praga o plano apresenta nível de ação, tipos de 

controle e inimigos naturais.

Foi verificado o uso de isca formicida composta por uma substância proibida e outra 

presente na lista RA de uso excepcional, sem ter implementado totalmente as medidas 

de gestão de riscos. No cultivo de soja e milho também foram utilizados produtos 

proibidos. Para encerramento da não conformidade foram realizados treinamentos e 

atualização de procedimentos para pulverizações.

A produção declarada como certificada RA não é de organismos geneticamente 

modificados (OGM), nem reembalada ou processada com produtos que contenham 

OGM. Ocorre o cultivo de soja e milho que não são declarados como produto 

certificado.

Os efluentes domésticos são destinados em fossas sépticas e não são utilizados para 

nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

Os mapas das fazendas não identificam totalmente os pontos de captação de água e 

fossas sépticas.

Foi verificado resíduos enterrados e sobre o solo em áreas próximas à residência de 

funcionário.

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou de escravidão estão proibidas, 

incluindo o uso de mão-de-obra objeto de tráfego de pessoas e em condições de 

servidão, trabalho de prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, 

multas ou sanções monetárias. Através de entrevistas com a administração da fazenda 

e os trabalhadores fixos, temporários e moradores da fazenda, não foram observados 

trabalho forçado.

Os trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, perseguição ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Foram apresentados documentos para uma avaliação inicial com informações 

detalhadas sobre os cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações 

estão documentadas, organizadas e atualizadas.

Estimativas de produção por talhão são realizadas e registradas por equipe de 

engenheiros agrônomos responsáveis. Durante a colheita são registradas informações 

de data, talhão, quantidade e variedade.

Não ocorre recebimento ou mistura com café de outras fazendas. Existem mecanismos 

para garantir a rastreabilidade na produção. As informações são documentadas para 

controle das etapas pós-colheita.

A adminstração das fazendas possui procedimentos de contratação de terceiros, 

visando o cumprimento da norma RA. Foi entrevistado o responsável pela contratação 

de serviços de terceiros e verificado a documentação dos procedimentos executados 

nas contratações anteriores. 

A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação e com o 

cumprimento desta norma através das evidências apresentadas.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005.

Intervenções em área de preservação permanente ocorreram com autorização do órgão 

ambiental na Faz. Conceição para construção de um barramento. Um termo de 

responsabilidade de preservação ambiental foi realizado. Os demais ecossistemas 

naturais são conservados e não há sinais de degradação recente. 

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinção ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro das Fazendas.

As águas residuárias são destinadas longe de ecossistemas aquáticos. As estruturas 

para processamento de café possuem sistema de tanques de decantação para 

tratamento da água residual  em conformidade com a norma RA.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

As moradias fornecidas aos trabalhadores possuem as condições mínimas exigidas 

pela norma RA. Foram visitadas 5 moradias ocupadas e 1 alojamento. A fazenda tem 

realizado manutenções corretivas nas residências, quando necessário. A estrutura das 

casas estão boas, apenas há uma residência na Fazenda São Matheus apresentando 

sinais de mofo no forro, devido a umidade do local das residências, detalhe que virou 

uma observação neste relatório.

A administração das fazendas desenvolvem e implementam um Programa de Gestão de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Trabalho Rural, PGSSMATR.

A fazenda conta um técnico de segurança do trabalho que avalia as condições de 

trabalho periodicamente, verifica o uso de EPI´s e desenvolve treinamentos específicos 

dentro das fazendas, conforme descrito no cronograma do documento e evidenciado 

através de fichas de presença e fotos.

A fazenda fornece aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

conforme especificado no PGSSMATR vigente e conforme verificado em campo, os 

trabalhadores fazem uso dos mesmos. Verificado as fichas de entrega dos EPI´s que se 

encontram nos escritórios das fazendas.

No Manual do Colaborador e Regimento Interno, artigo 5º, está explícito que os direitos 

humanos deverão ser respeitados por todos não podendo haver, em hipótese alguma, 

discriminação de pessoas por motivos de raça, crença, sexo, gênero, status social, 

religião, nacionalidade, regionalidade, idade ou incapacidade. Através de entrevistas 

com os trabalhadores em campo e com moradores, foi possível observar que o 

regimento interno é seguido, tanto pela administração da fazenda quanto os 

trabalhadores.

Não há Acordo Coletivo junto aos Sindicatos de Patrocínio e Coromandel e a 

Convenção Coletiva do Sindicato de Patrocínio está em negociação. Através de 

entrevistas com os trabalhadores da amostra, com a administração da fazenda e com o 

presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Patrocínio, não foram observados 

interferências ou influências junto ao sindicato por parte da fazenda. Todos os 

trabalhadores possuem acesso livre ao sindicato. 

Todos os funcionários recebem pelo menos o salário mínimo nacional, ou seja, R$ 

1.045,00 por mês, verificado através de amostragem, sendo o menor salário a função de 

auxiliar de pré-limpeza e secagem e trabalhador na cultura do café (trabalhadores 

braçais), para uma carga horária de 44 horas semanais.

Através de entrevistas com os funcionários, visitada as frentes de trabalho e verificado 

registros, não foram constatados trabalho infantil nas propriedades.

As Fazendas Alto Cafezal contratam trabalhadores fixos para o ano agrícola inteiro e 

trabalhadores  temporários para a colheita de café e tratamento pós colheita (secador, 

terreiro de café, benefício). Todos os trabalhadores recebem no mínimo o piso salarial 

nacional e possuem as mesmas condições de trabalho.

As fazendas possuem um procedimento n.º 1.6, revisado em 16/09/2019, elaborado 

pelo RH, onde estabelece um canal direto de comunicação através das chamadas 

"Caixinhas de Sugestões", além do contato direto com o departamento de RH no 

escritório central, que está preparado para receber as reclamações, sugestões ou 

elogios por parte dos trabalhadores. A administração das fazendas possibilitou também 

a divulgação dos telefones do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio nas 

fazendas.

Através de entrevistas com os trabalhadores da amostra, principalmente tratoristas e 

trabalhadores responsáveis pelo pós-colheita, verificado os registros de ponto, foram 

observados que os trabalhadores tem no mínimo um dia de descanso por semana.

Em entrevistas com os trabalhadores, verificou-se que são realizadas horas extras e as 

mesmas são voluntárias. Os registros de ponto demonstram que as horas extras não 

são realizadas além do permitido pela legislação. Quando são realizadas horas extras, 

as mesmas são pagas na porcentagem correta, conforme demonstrado nos holerites 

verificados dos meses de setembro, outubro e novembro/2020.

Todas as análises de potabilidade de água estão dentro dos parâmetros RA, de acordo 

com a norma.
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4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Um dos tratoristas que aplica agroquímicos não foi capacitado por órgãos e serviços 

oficiais, conforme descritos na NR 31, 31.8.8.3. O treinamento foi realizado pela própria 

fazenda.

No dia 14/12/2020, foram enviadas evidências para tratativas desta não conformidade 

aberta durante a auditoria. A administração da fazenda e departamento pessoal, 

juntamente com a empresa terceirizada, responsável por elaborar o PGSSMATR, 

decidiu por alterar a descrição do cargo de operador de trator (que estava parecido com 

o cargo de operador de máquinas agrícolas), excluindo a atividade de aplicação de 

agroquímicos. Foi alterado também os riscos inerentes a função e o exame médico.  

Após a capacitação deste profissional, ele será promovido para a função de operador de 

máquinas, cuja função aplica agroquímicos.

Há estruturas para banho para os aplicadores de agrotóxicos e trabalhadores que 

manipulam estes produtos. Através de entrevista, foi possível observar que os 

funcionários tomam banho após as aplicações. Os EPI´s são lavados e secados à 

sombra. Através de conversa com a esposa (moradora) de um dos tratoristas, ela 

confirmou que o esposo não entra em casa antes de tomar banho na estrutura da 

fazenda, após as aplicações.

Através de entrevistas com o responsável pela saúde e segurança das fazendas, além 

da responsável pelo setor do RH, verificou-se que há procedimentos internos para 

remanejar as mulheres grávidas ou que estejam com suspeita de gravidez, para funções 

que não tragam risco para a gestante e nem para o bebê. Através de entrevista com os 

funcionários, não foram observadas evidências de descumprimento deste critério.

As fazendas demonstraram legitimidade no uso da terra mediante apresentação de 

documentos oficiais. 

País Brasil

Endereço da auditoria Rua Padre Eustáquio, n.º 576 - Constantino

Pessoa de contato Matheus Grossi Terceiro

Nome do representante legal José Carlos Grossi

Cargo Proprietário Telefone (34) 3831-3838

Detalhes do empreendimento

Nome Legal José Carlos Grossi e Outros 

Nome do grupo Fazendas Alto Cafezal

Cidade Patrocínio Estado Minas Gerais
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