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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 94,87% - -

100,00% 92,31% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 94,87% - -

X

X

X

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

91,11% 95,56%

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Amecafé Cumple con los requerimientos de Año 1 - Nivel C com a versão vigente 

dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do Organismo de 

Certificação

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos 84,62% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

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)

Nome da Propriedade

Sitio Santa Rita

Fazenda de Fatima/Sitio da Pedra 

Sitio Cachoeirinha/Sitio Cachorinha 2

Sitio São José 

(*) Pequeño productor
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Outro uso*

Café 64,28

2.2. Escopo (público)

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                        16,21 

sub total                                                                        64,28 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                      107,31 

                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

                                                                             -   

sub total                                                                      107,31 

Total do Escopo                                                                      187,80 

Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*

sub total                                                                        16,21 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                              -   

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do 

administrador de grupo 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:
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#

1

2

3

4

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da grupo, 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.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Para seleção dos membros para composição da amostra foi considerada a regra de repetição de membros auditados na 

auditoria anterior e também fazendas que não passaram por auditoria externa. 

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado 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.

Sitio São José 8,96 6,87

Sitio Cachoeirinha/Sitio Cachorinha 2 4,54 4,40

Sitio Santa Rita 6,10 4,00

Fazenda de Fatima/Sitio da Pedra 54,23 20,00
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

3.23 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

4.12 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

O Administrador do Grupo possui procedimento para identificação e mapeamento dos 

principais fornecedores de serviços das fazendas. Elaborou contrato de prestação de 

serviço com cláusula que trata das obrigações com a certificação especificamente sobre 

critério críticos, do que é proibido e dos deveres do prestador de serviço. No momento 

da auditoria os trabalhadores e produtores entrevistados relataram que não é praticada 

contratação de prestadores de serviços nas fazendas.

O Grupo dispõe de recursos disponíveis para realização das atividades referentes a 

certificação. O sistema de gestão é mantido para garantir o funcionamento dos 

processos e procedimentos operacionais.

Apresentados formulário de aplicação e listagem com informações de todos os 

membros do grupo.

Avaliados registros de inspeção interna dos membros selecionados para amostra. Os 

registros são checklists com os critérios críticos e de nível C. 

O plano de manejo integrado de pragas e doenças foi apresentado com a identificação 

das principais pragas e doenças e medidas de controle, mas a cigarra não foi incluída 

no programa. No monitoramento a praga é monitorada. Treinamentos foram realizados 

com os membros do grupo avaliados. 

O administrador está avaliando opções para estruturar o plano de manejo e adequar a 

destinação final dos diferentes resíduos gerados. A análise de causa raiz e um plano de 

ação, ambos formalizados, ainda não foi realizado.

O Código de conduta do Grupo declara que as fazendas do grupo colaboram para 

organização coletiva dos trabalhadores. Os trabalhadores e os produtores entrevistados 

declararam que não há sindicato de trabalhadores rurais em atividade nos municípios 

onde as propriedades estão localizadas. Os direitos dos trabalhadores são assegurados 

pela legislação trabalhista vigente.

Das 4 fazendas da amostra selecionada, 3 não contratam trabalhadores. Sendo todas 

as atividades realizadas pelos produtores e suas famílias. Na FM2 há contratação de 2 

trabalhadores permanentes para realização das atividades de manutenção, plantio e 

colheita. Na FM 4 há dois contratos de parceria formalizado, conforme critérios previstos 

na legislação aplicável. Os trabalhadores e parceiros entrevistados declaram que as 

fazendas cumprem com os critérios estabelecidos na legislação trabalhista e na 

legislação aplicável para contrato de parceria.  

Foi estabelecido pelo administrador do grupo um procedimento para registro de 

sugestões e reclamações nas fazendas onde houver contratação de trabalhadores 

permanentes e/ou temporários. Os trabalhadores entrevistados relataram que 

consideram o diálogo direto com o proprietário da fazenda o melhor meio para registros 

de queixas.

O administrador do grupo estabeleceu procedimento que prevê métodos de tratamento 

da água, antes do consumo, para as propriedades que mantem apenas mão de obra 

familiar e, também um procedimento a ser adotado nas fazendas onde há contratação 

de trabalhadores temporários e/ou permanentes. Todos os produtores membro do grupo 

foram capacitados em relação às orientações e os métodos de tratamento.

No momento da auditoria só havia trabalhadores permanentes na FM2. Para essa 

fazenda foi apresentado o resultado da análise de potabilidade com os parâmetros 

dentro dos requisitos exigidos por esta norma.

Por meio de fotos, vídeos e entrevistas com os produtores e trabalhadores foi verificado 

que as moradias das fazendas auditadas apresentaram condições adequadas se 

segurança e higiene para habitação. 
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4.14 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

4.16 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

1.6 (1)

2.1 

2.2 

2.3 NA

2.4 

Número da fazendas

Apresentadas imagens de satélite com a delimitação das propriedades. As áreas de 

produção, PP, RL e etc estão identificadas e quadros com as dimensões das áreas 

estão disponíveis.

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de 

cada fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.

Descrição

Avaliado ficha de registro das colheitas realizadas em 2020. Os registros indicam a data 

da colheita e o volume. Registros de vendas e notas fiscais foram analisados para 

avaliar o volume vendido e o produzido.

Apresentados registros de vendas e notas fiscais. Declaração de produto certificado 

identificado nas notas de saída.

Administrador do grupo relatou que não foram realizadas conversões ou ampliação de 

infraestrutura nas fazendas da amostra. Avaliadas imagens de satélite e lista de 

membros.

O Administrador do Grupo possui procedimento para identificação e mapeamento dos 

principais fornecedores de serviços das fazendas. Elaborou contrato de prestação de 

serviço com cláusula que trata das obrigações com a certificação especificamente sobre 

critério críticos, do que é proibido e dos deveres do prestador de serviço. No momento 

da auditoria os trabalhadores e produtores entrevistados relataram que não é praticada 

contratação de prestadores de serviços nas fazendas.

O Grupo dispõe de recursos disponíveis para realização das atividades referentes a 

certificação. O sistema de gestão é mantido para garantir o funcionamento dos 

processos e procedimentos operacionais.

Imagens de satélite e mapas de ocupação do solo foram avaliados. Não foram 

identificadas área de AVC degradadas. 

Imagens de satélite e mapas de ocupação do solo foram avaliados. As propriedades 

possuem áreas de preservação permanente e reserva legal. Nenhum sinal de 

degradação foi identificado. 

Não foram identificadas áreas protegidas nas propriedades membros ou em seus 

entornos.

Relataram que fazem treinamentos, avisaram os vizinhos e uso de placas de proibição 

de caça/captura.

Para as propriedades que não contratam mão obra, o administrator do grupo 

implementou um programa de saúde e segurança coletivo para garantir cumprimento 

com esta norma. A gestão do programa é realizada pelo administrador do grupo, que 

orienta os produtores quanto ao cumprimento do cronograma e as ações necessárias a 

execução do mesmo. Contudo, no momento da auditoria o documento estava 

desatualizado em termos de: Data de emissão (junho/2019); Ausência de assinatura do 

técnico responsável pela elaboração do documento; cronograma de treinamento com 

período de jun/2019 a maio/2020; Descrição de funções que não condizem com as 

atividades praticadas nas fazendas; Ausência do número de trabalhadores abrangidos 

pelo programa.

Em 17.12.2020, o administrador do grupo apresentou uma Justificativa da causa raiz 

relacionado ao descumprimento do critério. O documento descreve as medidas 

adotadas para ação corretiva implementada. Também foram apresentados: Um registro 

de checklist de auditoria interna realizada pelo administrador; O PCMSO e PPRA com a 

descrição das funções condizente com as atividades praticadas nas fazendas e com 

informações atualizadas. Os referidos documentos estão com datas de emissão de 

junho de2020, sendo assinados pelos respectivos responsáveis, sendo estes: o Médico 

do trabalho Dalton Gomes Furtado, CRM/MG 30.600, e o Engenheiro de Segurança do 

Trabalho Sérgio Henrique dos Santos, CREA/MG 75808. 

Todos os trabalhadores amostrados nas funções de aplicador e preparador de calda 

possuem os certificados de treinamento de aplicação de agroquímicos.
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3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.23 4

3.27 1

3.38 (5) 4

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 (1)

A Fazenda 2 fez uso de hidróxido de cobre sem medidas de mitigação estabelecidas. 

Apresentadas notas fiscais de compra de fungicida a base de hidróxido de cobre. Não 

foi verificado o uso de produtos com mitigação de risco nas demais fazendas da 

amostra.

O administrador está avaliando opções para estruturar o plano de manejo e adequar a 

destinação final dos diferentes resíduos gerados. A análise de causa raiz e um plano de 

ação, ambos formalizados, ainda não foi realizado.

O código de conduta do Grupo proíbe qualquer forma de trabalho escravo, degradante 

e/ou forçado.  Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não há ocorrência de 

trabalho forçado nas fazendas da amostra auditada.

O Código de conduta do Grupo proíbe toda forma de ameaça, assédio, abuso sexual e 

maus-tratos. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com 

respeito e que não há ocorrência de assédio nas fazendas da amostra auditada.

O Código de conduta do Grupo proíbe todo tipo de discriminação.  Todos os 

trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não há 

ocorrência de situações de discriminação nas fazendas da amostra auditada.

O Código de conduta do Grupo declara que as fazendas do grupo colaboram para 

organização coletiva dos trabalhadores. Os trabalhadores e os produtores entrevistados 

declararam que não há sindicato de trabalhadores rurais em atividade nos municípios 

onde as propriedades estão localizadas. Os direitos dos trabalhadores são assegurados 

pela legislação trabalhista vigente.

As fazendas avaliadas praticam o salário mínimo nacional. Foram analisados contratos 

de trabalho e holerites que comprovam os valores dos salários.

As fazendas possuem código de conduta que proíbe contratação de trabalhadores com 

idade menor que 18 anos. Na fazenda onde a mão de obra utilizada é contratada (FM2), 

durante as entrevistas, os trabalhadores relataram que não há presença de menores de 

18 anos trabalhando das atividades das fazendas.

As fazendas, da amostra selecionada, não contratam trabalhadores com idade inferior a 

18 anos.

Das 4 fazendas da amostra selecionada, 3 não contratam trabalhadores. Sendo todas 

as atividades realizadas pelos produtores e suas famílias. Na FM2 há contratação de 2 

trabalhadores permanentes para realização das atividades de manutenção, plantio e 

colheita. Na FM 4 há dois contratos de parceria formalizado, conforme critérios previstos 

na legislação aplicável. Os trabalhadores e parceiros entrevistados declaram que as 

fazendas cumprem com os critérios estabelecidos na legislação trabalhista e na 

legislação aplicável para contrato de parceria.  

Foi estabelecido pelo administrador do grupo um procedimento para registro de 

sugestões e reclamações nas fazendas onde houver contratação de trabalhadores 

permanentes e/ou temporários. Os trabalhadores entrevistados relataram que 

consideram o diálogo direto com o proprietário da fazenda o melhor meio para registros 

de queixas.

Apresentadas fotos das fazendas e dos equipamentos destinados ao processamento de 

café e armazenamento de água residuária. Em uma das fazendas, o lavador não está 

em operação.

Fotos das fossas instaladas nas fazendas foram enviadas para análise.

Auditoria de grupo de produtores. Critério não aplicável.

O administrador informa e entrega a lista de produtos proibidos para os membros do 

grupo e verifica através de visitas ao depósito no momento da pré-auditoria. O 

administrador relatou que duas fazendas não realizaram nenhuma aplicação de 

agrotóxicos. As demais apresentaram relatórios de recomendação técnica e gerencial.

As propriedades são de médio e pequeno porte. O uso de pulverização aérea não é 

utilizada.

Mapas de ocupação e uso do solo são acompanhados pelas variedades de café 

plantadas. As variedades são provenientes de melhoramento tradicional.

Águas são destinadas a fossas e não são utilizadas em atividades de produção ou 

processamento. Fotos das fossas foram apresentadas.

O plano de manejo integrado de pragas e doenças foi apresentado com a identificação 

das principais pragas e doenças e medidas de controle, mas a cigarra não foi incluída 

no programa. No monitoramento a praga é monitorada. Treinamentos foram realizados 

com os membros do grupo avaliados. 
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4.10 (1)

4.11 

4.12 (1)

4.13 

4.14 (1)

4.15 (1)

4.16 (1)

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 NA

País Brasil

Endereço da auditoria Praça da Inconfidencia  nº 170, Centro.

Pessoa de contato Iraci de Fátima Inácio Carvalho

Nome do representante legal -

Cargo Presidente Telefone -

Detalhes do empreendimento

Nome Legal AMECAFE MANTIQUEIRA

Nome do grupo AMECAFE MANTIQUEIRA

Cidade Heliodora Estado MG

Por meio de fotos e vídeos, foi evidenciado que as fazendas possuem estruturas com 

chuveiros para que os trabalhadores que aplicam ou manuseiam agroquímicos possam 

tomar banho após o período de aplicação. Os EPIs são lavados e armazenados 

conforme procedimento de segurança.

As fazendas adotam jornada regular de trabalho, com carga horária semanal regular 

para todos os trabalhadores, conforme estabelecido nesta norma e na legislação 

aplicável. Todos os trabalhadores recebem ao menos um dia de descanso semanal.

Horas extras não foram relatadas pelos trabalhadores, mas está permitida desde que 

não exceda 2 horas diárias e sejam remuneradas conforme preconiza a legislação.

O administrador do grupo estabeleceu procedimento que prevê métodos de tratamento 

da água, antes do consumo, para as propriedades que mantem apenas mão de obra 

familiar e, também um procedimento a ser adotado nas fazendas onde há contratação 

de trabalhadores temporários e/ou permanentes. Todos os produtores membro do grupo 

foram capacitados em relação às orientações e os métodos de tratamento.

No momento da auditoria só havia trabalhadores permanentes na FM2. Para essa 

fazenda foi apresentado o resultado da análise de potabilidade com os parâmetros 

dentro dos requisitos exigidos por esta norma.

Por meio de fotos, vídeos e entrevistas com os produtores e trabalhadores foi verificado 

que as moradias das fazendas auditadas apresentaram condições adequadas se 

segurança e higiene para habitação. 

Para as propriedades que não contratam mão obra, o administrator do grupo 

implementou um programa de saúde e segurança coletivo. As ações de fornecimento de 

EPI, realização de exames periódicos e realização de cursos obrigatórios, identificados 

no plano, foram praticados pelas fazendas que não contratam mão de obra.  

A FM2 mantem um Plano de Segurança e Saúde Ocupacional baseado em riscos, com 

estrutura condizente com o número de trabalhadores e as atividades executas na 

fazenda. Todos os exames periódicos foram realizados, assim como os cursos 

obrigatórios.

Por meio das entrevistas e da análise da ficha de entrega de EPI, foi evidenciado que as 

fazendas fornecem aos trabalhadores todos os  equipamentos de proteção individual 

(EPI), previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para todas as 

atividades que demandem proteção individual. 

Foram avaliadas as matrículas das áreas para evidenciar direito de posse e de uso das 

terras do escopo avaliado.

Foi declarado pelo administrador do grupo que não há atividades que diminuem os 

direitos ao uso da terra ou dos recursos, ou os interesses coletivos das comunidades.

Todos os trabalhadores amostrados nas funções de aplicador e preparador de calda 

possuem os certificados de treinamento de aplicação de agroquímicos.

Não foi evidenciado nenhuma mulher grávida ou lactante trabalhando nas propriedades 

do grupo.
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Sitio Cachoeirinha/Sitio Cachorinha 2 Sheila  de Cássia Nogueira da Silva MG Lambari Arabica

Sitio Cachoeirinha/Sitio Cachorinha 2 Josiane  Borges da Silva MG Lambari Arabica

Sítio Cachoerinha - Café da Baixada/Sítio Cachoerinha - Café da Pedreira Cláudia Roberta de Oliveira Silva MG Lambari Arabica

Sitio Santa Rita Creusa Teixeira de Oliveira MG Lambari Arabica

Sitío Cachoerinha Andreia Tatiana Nogueira de Oliveira MG Lambari Arabica

Sítio Serra da Mumbuca/Sítio Mumbuca Luciana Pereira Avincula MG Lambari Arabica

Fazenda de Fatima/Sitio da Pedra Elza Maria Borges de Castro MG Campanha Arabica

Sitío Bela Vista Lucélia Fátima dos Santos Carvalho MG Lambari Arabica

Fazenda São Benedito Érica Alvarenga Motta Soriano MG Olímpio NoronhaArabica

Sitio São José Meireomar de Carvalho Silva MG Jesuânia Arabica

Sitio Congonhal Isabel Aparecida de Oliveira MG Lambari Arabica

Sitío Jardins Vanda de Souza Moreira Borges MG Jesuânia Arabica


