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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 Fazenda do Bugre - ECOFARMS 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

Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Certificação Control

Resultados

88,24% 90,20%
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                                                                  1.366,03 

sub total                                                                      812,53 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                        14,58 

Outro uso*                                                                              -   

Infra estruturas                                                                          4,23 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                        18,81 

Total do Escopo

sub total                                                                      534,69 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      138,82 

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)                                                                      395,87 

Pecuária 812,53

2.2. Escopo (público)
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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 CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

1.8 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

A fazenda possui mapas detalhados das propriedades com uso do solo, talhões, 

infraestrutura, APPs, RLs, etc. 

Planilhas com detalhes das áreas descritas no mapa. 

Contam também com ano de plantio, variedades, densidade e nível de produção.

A fazenda controla e registra a produção por GMD global (Ganho Médio Diário) e 

demonstra rastreabilidade através do sistema SISBOV.

Analisados 2 lotes de venda de animais. Lote 1 com 59 animais - GTA 471354/471351, 

data de saída 19/10/2020 e Lote 2 com 140 animais - GTA 

987481/987434/987467/987423/987454/987446, data de venda 28/06/2020, garantindo 

a rastreabilidade do gado.

Através da análise de documentos, foram evidenciados 2 contratos de prestação de 

serviços, um para identificar as obrigações legais entre as partes e o outro que rege as 

normas e obrigações para contratação de funcionários e prestadores de serviço para a 

Fazenda do Bugre, que cita os critérios críticos aplicáveis desta norma. 

Os contratos estão assinados e entrevistas com os terceiros evidenciaram o 

conhecimento e implementação dos contratos.

Através do desenvolvimento e implementação de uma "Política de gestão social, 

ambiental e pecuária" e o "Manual do colaborador da fazenda do Bugre", a 

administração garante o cumprimento da norma e das leis aplicáveis a propriedade.

Através da análise de documentos, foi evidenciado um plano anual de capacitações da 

fazenda do Bugre que está atualizado recentemente, porém com algumas capacitações 

faltantes que foram identificadas na última auditoria de 2019, como operação e 

manutenção de tratores.

Os funcionários que operam trator não possuem a capacitação exigida, conforme 

NR31.12.77. O Tratorista também não possui capacitação para manipulação e aplicação 

de agroquímicos conforme exigido pela NR31.8.8.1, no entanto não realizou aplicações 

até o momento da auditoria.

As Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) não foram degradadas desde a data 

definida pela norma RA. Foram apresentados mapas georreferenciados identificando as 

áreas de reserva legal, preservação permanente, nascentes e corpos hídricos, sendo 

possível observar que não ocorreram mudanças desde 01/11/2005.

A Fazenda conserva os ecossistemas naturais e não houve degradação recente 

conforme definido pela norma RA. Em campo foi possível ver que os ecossistemas 

naturais estão sendo conservados e que não houve intervenção após 01/01/2014.

A Fazenda proíbe a caça de todas as formas. Há placas distribuídas nas áreas de 

conservação proibindo a caça. Essas informações constam no Manual do Colaborador.

Foi verificado que o esgoto é tratado por fossa séptica e fossas negras nas estruturas 

da Fazenda.

O MIP da fazenda foi desenvolvido considerando o sistema silvipastoril que está sendo 

implantando com a reformas das pastagens.

O monitoramento de cupins e plantas invasoras é realizado para tomada de decisão 

conforme os níveis de infestação nas pastagens. Outras pragas não representam danos 

econômicos. Evita-se a aplicação de pesticidas e quando ocorre é realizada por 

trabalhador capacitado. Não foi observado realização de aplicações de pesticidas em 

2020.

A Fazenda respeita a Lista de Pesticidas proibidos, aplicando apenas aqueles que estão 

legalmente registrados no país de produção. Não são utilizados óleos minerais com 

mais de 3% de Dimetilsulfóxido (DMSO).

Fichas de recomendação agronômica e controle de uso do maquinário foram 

analisados.

Em entrevistas com a administração da Fazenda não foi verificado cultivos de 

organismos geneticamente modificados.

Foi verificado na fazenda que o esgoto humano é tratado e não é utilizado em atividades 

de produção.
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3.8 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.20 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

Através do envio de fotos e vídeos, foi evidenciado que as 2 casas da propriedade se 

encontram com boas condições de moradia, conforme relatado nas entrevistas com os 

3 trabalhadores. No entanto, os vídeos mostraram que as 2 casas estão com as 

paredes de alguns cômodos um pouco desgastada, com a pintura prejudicada e que a 

casa próxima a sede não possui forro. Contudo, a administração já havia monitorado os 

pontos de melhoria e apresentou um "cronograma de melhorias para os funcionários" 

com a realização de manutenções nas casas a partir de janeiro/2021, além de uma 

checagem anual para possíveis manutenções.

Através da análise de fotos e entrevista com a administração da fazenda, foi observado 

que algumas áreas com processos erosivos já existentes ainda não estão totalmente 

controladas.

A administração relatou que o orçamento de 2020 não permitiu o controle das erosões, 

mas que no orçamento de 2021, o controle está planejado.

Não ocorre tratamento e destinação separada das águas cinzas. As águas cinzas de 

uma moradia ainda é destinada juntamente com o esgoto, para a fossa.

O manual do colaborador da Fazenda do Bugre, pag. 5, proíbe qualquer forma de 

trabalho escravo, degradante ou forçado. Através das entrevistas com os trabalhadores 

foi possível evidenciar que não existe trabalho forçado na propriedade.

O manual do colaborador da Fazenda do Bugre, pag. 5, proíbe qualquer forma assédio. 

Através de entrevistas com os trabalhadores foi evidenciado que todos são tratados com 

respeito e não existe assédio na propriedade.

O manual do colaborador da Fazenda do Bugre, pag. 5 proíbe qualquer tipo de 

discriminação. Através de entrevistas com os trabalhadores foi evidenciado que não há 

discriminação na propriedade.

O manual do colaborador da Fazenda do Bugre, pag. 7, cita que a administração adota 

a política do sindicato rural de Barretos, onde fica o escritório da propriedade. 

A CCT tem vigência até 31/01/2021 e é seguida pela administração da fazenda.

O manual do colaborador da Fazenda do Bugre, pag. 7, cita que a administração adota 

a política do sindicato rural de Barretos, que garante o salário-mínimo em R$1222,10. 

Através da análise dos holerites de 3 trabalhadores, foi evidenciado que todos os 

funcionários recebem pelo menos o salário-mínimo da CCT.

O manual do colaborador da Fazenda do Bugre, pag. 5, proíbe exploração de trabalho 

infantil. A administração da fazenda não contrata menores de 18 anos.

Através da análise das fichas de registro e holerites dos trabalhadores, foi evidenciado 

que todos são registrados. Atualmente a propriedade conta apenas com 3 funcionários 

fixos.

Através de entrevistas e análise de documentos, foi evidenciado que existem vários 

canais de comunicação entre os trabalhadores e a administração da fazenda, como 

grupos no WhatsApp, caderno de sugestões e reuniões mensais particulares entre 1 

pessoa da administração e os trabalhadores. 

Foi observado que na maioria das vezes, as solicitações acontecem diretamente entre 

os trabalhadores e a administração, que encaminha as solicitações.

O manual do colaborador, pág. 7, apresenta telefones úteis para conhecimento e 

consulta dos trabalhadores.

Através da análise das folhas de ponto e holerites dos trabalhadores, foi evidenciado 

que a jornada semanal de trabalho é de 44 horas, de segunda a sábado, com intervalo 

de 2:00 horas para refeição, no entanto, existe trabalho eventual aos domingos, 

constatado para os 3 trabalhadores nos meses de setembro/2020, outubro/2020 e 

novembro/2020. Nesta situação, os trabalhadores não têm uma folga a cada 6 dias 

consecutivos de trabalho, que ocorre no máximo 2 vezes por mês. As entrevistas 

evidenciaram que os trabalhadores não são obrigados a trabalhar aos domingos e que o 

trabalho neste dia foi uma solicitação deles à administração. 

Após a auditoria, no dia 15/01/2021, foi enviado o documento “escala de trabalho da 

Fazenda do Bugre”, evidenciando uma escala de trabalho para os funcionários, na qual 

existe um dia de descanso quando o trabalhador é escalado para trabalhar no domingo. 

Não há realização trabalho consecutivo aos domingos, de acordo com a escala de 

trabalho.

Através da análise das folhas de ponto e holerites dos trabalhadores, foi evidenciado 

que existe a realização de horas extras e que elas são pagas as taxas exigidas pelo 

CCT vigente.

As entrevistas confirmaram que as horas extras são voluntárias, quando executadas;

A responsável pelo administrativo apresentou 2 análises de água: Poço artesiano 1 - 

n°RE2020-2363 e Poço artesiano 2 (mina) - n°RE2020-2364. 

Análises de água coletadas e analisadas em dezembro de 2020 e dentro dos padrões 

normativos para potabilidade de água.
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4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.41 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

5.1 CUMPRE CUMPRE

5.2 CUMPRE CUMPRE

5.3 CUMPRE CUMPRE

5.4 CUMPRE CUMPRE

5.5 CUMPRE CUMPRE

5.6 CUMPRE CUMPRE
Não é administrado subtâncias anabólicas ou promotoras de desenvolvimento aos 

animais. 

Não possui animais transgênicos ou clonados na propriedade.

Todos os animais são identificados com brinco e posteriormente incluidos no sistema de 

registro das propriedades. Esse registro é único desde o nascimento até o abate. 

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazenda do Bugre

Nome do grupo ECOFARMS

Cidade Prata Estado Minas Gerais

País Brasil

Endereço da auditoria Fazenda do Bugre - Prata/MG

Não existe maltrato ou abuso do gado e dos animais de trabalho.

A alimentação do gado não é a base de produtos ou subprodutos de origem humana ou 

animal.

Através da análise dos planos de SSO apresentados (PGSSMATR), foi evidenciado que 

ele sofreu uma atualização em 30/08/2020 e se encontra vigente até 29/08/2021, no 

entanto, ao analisar o plano, foi constatado que ele não identifica a função de tratorista, 

além de que as funções dos outros 2 funcionários no holerite estão divergentes da 

função identificada no plano para as funções exercidas por eles. Outro ponto é que as 

fichas de entrega de EPIs dos 3 trabalhadores não estão de acordo com o exigido pelo 

plano de SSO. Com isso, foi evidenciado que o plano de SSO não está totalmente 

desenvolvido e implementado na propriedade.

Após a auditoria, no dia 15/01/2021, foi enviado o PGSSMATR atualizado. Após a 

análise, foi identificada a correção nas funções que estavam divergentes do holerite e a 

inclusão da função de tratorista, identificando os riscos nas atividades executadas, os 

EPIs necessários e exames médicos recomendados. Foram enviadas também as fichas 

de entrega de EPIs dos 3 trabalhadores, após a análise conclui-se que a ficha possui 

todos os EPIs necessários de acordo com o PGSSMATR e estão assinadas pelos 

trabalhadores, evidenciando que o PGSSMATR está sendo implementado na 

propriedade.

Através de entrevistas e da análise das fichas de entrega de EPI, evidenciou-se que a 

fazenda disponibiliza EPIs para os trabalhadores que aplicam e manipulam 

agroquímicos. Foi constatado que no ano de 2020 não houve aplicações de herbicidas 

ou inseticidas nas pastagens e o único funcionário que manipulou substâncias 

perigosas foi para realização de controle de carrapatos e outros patógenos no gado.

Através da análise dos certificados de treinamentos enviados, foi evidenciado a 

capacitação para aplicação e manipulação de agroquímicos para o funcionário 

responsável por realizar controle de carrapatos e outros patógenos no gado. 

O outro funcionário responsável por aplicações de herbicidas e inseticidas não possui a 

capacitação, no entanto, não houve aplicações de agroquímicos nas pastagens em 

2020.

Através do envio de fotos e entrevistas com os trabalhadores, foi observado que existe 

vestiário com chuveiros para que os trabalhadores que aplicam ou manuseiam 

agroquímicos possam tomar banho após o período de aplicação.

As entrevistas evidenciaram que existe o banho após a manipulação de substâncias 

perigosas no gado e que os EPIs são lavados e armazenados conforme procedimento 

de segurança.

Foram apresentadas as matriculas da propriedade. Mat. 21.622/21.934, evidenciando o 

direito de uso da terra.

Através da análise dos holerites e entrevistas com os 3 trabalhadores, foi evidenciado 

que o trabalhador responsável pelo abastecimento de diesel recebeu o adicional de 

periculosidade nos meses de setembro/2020 e outubro/2020, no entanto o adicional não 

consta no pagamento de novembro/2020. As entrevistas com a administração e com os 

trabalhadores também evidenciaram que existe o pagamento de algumas diárias de 

trabalho e de uma cesta básica por fora do holerite.

Através da análise de documentos, foi evidenciado que os trabalhadores não realizaram 

exames médicos periódicos em 2020 de acordo com o exigido no PGSSMATR vigente 

da fazenda.

Todos os animais vendidos como certificado são nascidos e/ou criados na propriedade 

por pelo menos 6 meses;
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Cargo Diretor Telefone (17) 9 9707-7476

Endereço da auditoria Fazenda do Bugre - Prata/MG

Pessoa de contato Bruno Junqueira de Andrade

Nome do representante legal Bruno Junqueira de Andrade
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