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X

X

X 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 Fazendas Baú, Vitória, Gigante e São João Cumple con los requerimientos de Año 

3 com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do 

Organismo de Certificação

Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
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Represa                                                                          9,20 

Piscinão                                                                          5,30 

Eucalipto                                                                        17,25 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                        49,24 

sub total                                                                      110,99 

Total do Escopo                                                                   1.496,92 

sub total                                                                   1.062,30 

Outras Áreas

Sede/Pátio/Estruturas                                                                        21,00 

Terreiro                                                                          9,00 

sub total                                                                      323,63 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        98,31 

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)                                                                      225,32 

2.2. Escopo (público)

Coffee Arabica 1062,30
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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.
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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

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

A fazenda apresentou mapas e croquis com identificaação das áreas de produção, APP, 

RL, compensação ambiental, pontos de captação de água, lagoas, córregos e 

infraestrutura.
A fazenda apresentou o relatório de rastreabilidade e o seu procedimento para 

entendimeento de todo o processo. De forma amostral, algumas notas fiscais foram 

analisadas para entendimento de todo o processo. Todo processo está digilizado e pode 

ser auditável por meio do software específico. Em cada etapa do processo, dentro do 

software toda a documentação fica arquivada e é possível analisar toda a cadeia de 

produção do café, desde a colheita, com origem dos talhões, datas, responsáveis; até a 

venda.
Identificação do produto realizado em cada etapa do processo e registrado em sistema 

iinformatizado. Comercialização estruturada e registros apresentados para a safra 2020. 

Lista de vendas realizadas com a identificação dos lotes e declaração de certificação.
Verificado através de documentação que a fazenda possui normas e procedimentos para 

as atividades de compra/contratação de prestadores de serviço da empresa. A finalidade 

deste procedimento é a de padronizar as atividades do Dep. De

Compras respeitando as hierarquias e diretrizes aprovadas e definidas pela Diretoria 

prezando pela transparência, conformidade e confiabilidade dos

processos e pela ética. Existe também um check list que deve ser preenchido para a 

contrataçao de serviços e servem como guia para solicitação dos documentos e 

conferencia da fazenda. Os pagamentos aos prestadores de serviço só são liberados 

com toda documentação exigida em mãos. A realização de todo serviço executado por 

terceiros dentro das fazendas é monitorado pela equipe de saúde e segurança.Todo 

prestador de serviço antes de iniciar a atividade passa por treinamento de integração, 

para conhecer as normas adotadas pela fazenda.
Verificado durante a auditoria toda a documentação que sustenta o sistema de gestão da 

propriedade. Esses documentos tem por finalidade formalizar e consolidar o 

compromisso com o sistema de gestão

socioambiental que estão descritos nestes documentos, bem como os objetivos, metas,

responsabilidades e calendário de atividades nas quais se planejam o melhoramento das 

condições

sócios ambientais em curto prazo, médio e longo prazo. A fazenda possui pessoal 

dedicado em cada área de atuação do negócio. São realizadas vistorias internas, ultima 

no mês de janeiro de 2021, com identificação de requisitos não conformes, plano de 

ação corretiva e monitoramento com estabelecimento de prazos e resposáveis.
A fazenda não destruiu áreas de AVC desde 1º de novembro de 2005. Em análise ao 

histórico de imagens disponibilizados, bem como, confrontando-se com o escopo dos 

talhões de café, não há alterações de uso do solo.
Em análise aos mapas, croquis e imagens disponibilizadas, bem como, os relatórios de 

acompanhamento das APPs e RLs  (áreas de vegetação nativas), observou-se que as 

áreas de conservação são incrementadas.
Plano ambiental determina ações de proteção e proibição de caça. Procedimento 

operacional de proibição a caça, pesca e atos ilegais às normas ambientais.

A fazenda não despolpa café, somente usa a via úmida para lavagem de café de chão 

(varrição). A água residuária da lavagem segue para bolsões de armazenamento. 

Análises da água residuária são realizadas para o seu monitoramento.
A água residuária é depositada em fossas sépticas. 

O manejo está organizado em um documento chamado Manejo Integrado de Pragas e 

Doenças do Cafeeiro, safra 2020/2021. Um processo que estava sendo realizado de 

forma manual (monitoramentos) passarão a ser realizados por meio do software de 

gestão operacional da fazenda. Os monitoramentos ocorrem regularmente com registros 

em formulários e tabulação em planilha eletrônica.
A possui software de gestão onde é possíveel acessar todos os registros de entrada e 

saída de insumos. Por meio desse sistema, todo produto e material da fazenda é 

rastreável. 
Todos os plantios da fazendas estão mapeadas. Tabelas de produção determinam as 

variedades usadas. Por meio desse sistema de controle observou-se não haver o uso de 

OGM.
A água utilizada nas atividades de produção e processamento são originárias de 

barramentos, minas e/ou córregos. Esgoto humano é destinado a fossas sépticas.
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4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

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

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Tomio Fukuda e Outros

Nome do grupo

Cidade Patos de Minas Estado MG

País Brasil

Endereço da auditoria Rua Afonso Gomes, 100 - Distrito Industrial ( Escritório Central)

Pessoa de contato Célia Satomi Fukuda

Nome do representante legal Célia Satomi Fukuda

Cargo Diretora Ambiental/JurídicoTelefone 34-3818-5700

Os EPIs descritos no P.G.S.S.M.A.T.R são entregues aos trabalhadores, conforme 

observado nas entrevistas e nas fichas de entregas de EPIs.

A fazenda apresentou registros de treinamentos realizados para orientação e 

capacitação dos trabalhadores manipuladores de agroquímicos. Os cursos foram 

realizados pelo SENAR. Em entrevista com os responsáveis pelas aplicações ficou claro 

que os mesmos estão capacitados para exercerem suas funções.
A fazenda possui vestiário disponível para que todos os trabalhadores que aplicam 

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

armazenados em local próprio para isso.
A fazenda apresentou matrículas, CAR e documentos de posse.

De acordo com entrevistas e análise documental ficou comprovado que todos recebem 

ao menos o salário mínimo federal. 

Verificado durante a auditoria através de análise documental e entrevista com 

trabalhadores que a idade minima de admissão a todo tipo de emprego ou trabalho na 

fazenda não é inferior a dezoito anos.
Constatado em entrevistas e análise documental que nenhuma prática para reduzir o 

pagamento dos trabalhadores é realizada pela fazenda. Inclusive a fazenda fornece 

beneficios como plano médico, odontológico e vale refeição para todos os funcionários.
Verificado através de documentação e entrevista com os funcionários da fazenda que 

existe um mecanismo formal para reclamações e sugestões. As caixas de sugestão 

ficam localizadas junto aos relógios de ponto e os funcionários podem utilizar a qualquer 

momento. As demandas são analisadas pelo departamento responsável e respostas são 

formalmente comunicada aos trabalhadores.
Através de entrevistas e análise documental foi verificado que o número de horas da 

jornada regular para todos os trabalhadores não excede 44 horas por semana, com pelo 

menos um dia completo de descanso para cada seis dias consecutivos de trabalho.
Através de entrevistas e análise documental foi verificado que todas as horas extras são 

voluntárias e são pagas à taxa exigida pela legislação aplicável. A fazenda possui um 

acordo individual com seus funcionários que permite a prática de banco de horas. Os 

trabahadores entrevistados disseram que por vezes recebem as horas do banco de 

horas e por vezes tiram folgas.
A fazenda fornece água potável a seus funcionários e colaboradores. Evidenciado 

através de análises laboratoriais

Verificado através de fotografias que a fazenda possui alojamentos que estão em boas 

condições de uso. Os trabalhadores optam em ficar no alojamento nos dias de semana e 

todos relataram as boas condições do local.
Verificado que a fazenda possui e esta implementado um plano de saúde e segurança 

ocupacional. São três programas P.G.S.S.M.A.T.R para as fazendas Baú, São João e 

Vitória.

Verificado através de documentos e entrevista com trabalhadores que a fazenda não faz 

uso de práticas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo. Também não promove 

formas de servidão, apriosionamento de trabalhadores, uso de extorsão, dívida, 

ameaças, multas ou sanções monetárias.
Através de entrevistas não foi constatado nenhuma forma de maus tratos. 

A fazenda possui um Manual do Trabalhador onde enfatiza a proibição de qualquer ato 

discriminátório em decorrência de orientação sexual, etnia, raça, idade, condições 

médicas, estado civil, afiliações políticas e religião. Foram entrevistados trabalhadores 

homens e mulheres e nenhum problema em relação a esses assunto foi levantado.
Verificado através de entrevistas que todos os trabalhadores têm livre acesso aos 

sindicatos da região. A fazenda possui acordo individual com seus funcionários a respeito 

de banco de horas. O manual do colaborador e o manual trabalhista analisado durante a 

auditoria preve essas situações.
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