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X

X

X

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

89,74% 94,87%

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que a fazenda Fazendas Caxambu e Aracaçu Cumple con los requerimientos de Año 2 - 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

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)

Page 2 of 6



PublicSummary

Café 136,00

                                                                       98,13 

Infra estruturas                                                                              -   

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                        65,48 

2.2. Escopo (público)

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      138,96 

Total do Escopo                                                                      379,33 

Benfeitorias                                                                          8,89 

Outro uso*                                                                          9,12 

sub total                                                                      136,00 

Outras Áreas

Pastagens e eucalipto                                                                        22,82 

Café em formação, esqueletado etc.

sub total                                                                      104,37 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        38,89 

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: 

Page 3 of 6



PublicSummary

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

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.28 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

As barreiras estão plantadas e ainda não fornecem proteção total. Aliado as barreiras, a 

fazenda plantou capim napier e ele se desenvolveu em boa parte da área, porém ainda 

ficaram áreas abertas, conforme fotos. Com o desenvolvimento das barreiras, o napier 

será retirado.

A fazenda faz uso de imidacloprid e tiomethoxam de forma preventiva para controle de 

bicho mineiro e cigarra.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que não existe 

trabalho forçado.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020  foram apresentados 

documentações que comprovam a rastreabilidades dos lotes de café colhidos, 

beneficiados, transportados, armazenados e comercializados.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020  foram apresentados 

documentações que comprovam a rastreabilidades dos lotes de café colhidos, 

beneficiados, transportados, armazenados e comercializados.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi apresentado uma cartilha 

com critérios para contratação de terceiros, bem como um procedimento para a 

contratação de serviço de terceiros. Estes documentos definem as normas

técnicas de trabalho, ambientais e sociais de

conduta. O mecanismo de seleção assegura que os prestadores cumpram com os 

critérios críticos da norma da RA.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 a fazenda demonstou 

compromisso pela certificação e cumprimento com esta norma. Existem planos e 

programas e foco no melhoramento contínuo e cumprimento legal, com análise anual 

desse planos e adaptação ao ciclo seguinte. 

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 a fazenda apresentou mapas e 

imagens e satélite que demonstram o cumprimento deste critério.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 a fazenda apresentou mapas e 

imagens e satélite que demonstram o cumprimento deste critério.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 a fazenda apresentou mapas e 

imagens e satélite que demonstram o cumprimento deste critério.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foram apresentadas fotos de 

placas e nas entrevistas com trabalhadores também se comprova a não existência de 

caça ou pesca.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi constatado que o esgoto 

humano é tratado e não é utilizado em atividades de produção.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foram apresentados mapas e 

demais informações referentes a estruras, talhões de produção e área ambiental.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que as águas 

residuárias do lavador de café são destinadas em tanques de decantação e utilizadas 

no processo de compostagem.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que as estruturas 

da fazenda possuem fossas negras, sépticas e bacia de evapotranspiração para 

tratamento de esgoto. As fossas negras vem sendo substituídas ano a ano, conforme 

cronograma proposto, com término previsto para 2022.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que o MIPD 

preconiza tratamento preventivo para bicho mineiro e cigarra. Em 24/09/2020 a fazenda  

atualizou o MIPD teórico, bem como a recomendação técnica para o bicho mineiro, 

excluindo a possibilidade de controle sem o devido monitoramento e incluindo a 

possibilidade de controle biológico e controle cultural. As fichas de monitoramento de 

campo também foram atualizadas seguindo essa lógica. Também foi elaborado um POP 

para o monitoramento da cigarra e se estabeleceu um índice de controle.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que não são 

utilizados agroquímicos proibidos.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi informado pelo administrador 

que a Fazenda não possui cultivos de OGM's que são declarados como cultivo 

certificado.
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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

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que as moradias 

dos trabalhadores apresentam condições adequadas.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que um programa 

de saúde e segurança é implementado e desenvolvido nas fazendas.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020, foi evidenciado que os 

trabalhadores tem acesso aos EPI's e utilizam em suas atividades.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que todos 

trabalhadores que manipulam agroquímicos foram capacitados e anualmente passam 

por reciclagem de conhecimentos.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que as 2 análises 

de água apresentaram parâmetos turbidez, nitratos e bactérias heterotróficas fora dos 

limites do padrão.  Em 24/09/2020 a fazenda apresentou a investigação realizada e as 

ações corretivas para os problemas encontrados. Seguindo orientação do sistema 

público de abastecimento de água, foi realizada uma manutenção de caixas d'água e 

tubulações e limpeza do sistema para garantir que turbidez e contaminação por 

bactérias deixem de existir. Foi realizada nova análise e o padrão nitrato está dentro dos 

parâmetros.

País Brasil

Endereço da auditoria Fazendas Caxambu e Aracaçu

Pessoa de contato Carmem Lúcia Chaves de Brito

Nome do representante legal

Cargo Diretora Executiva Telefone 35 3265-4864

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazendas Caxambu e Aracaçu

Nome do grupo

Cidade Três Pontas Estado Minas Gerais

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que a fazenda 

demonstra a posse legal das propriedades com toda documentação disponível.

Em entrevistas durante a auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020, foi 

evidenciado que é prática comum da fazenda o banho após a aplicação de 

agroquímicos. Fotos demonstram que os trabalhadores trocam de roupa nos locais 

adequados.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020, segundo relato do administrador 

da fazenda uma funcionária estava grávida e o nascimento ocorreu no início de agosto. 

Não realizava atividades de risco.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que não existe 

trabalho infantil.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que os 

trabalhadores tem anos de trabalho na fazenda e que as relações de trabalho são 

corretas.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que o mecanismo 

está implementado e que o diálogo direto e reuniões periódicas são a base dessa 

comunicação. Uma Consultoria externa foi contratada para realizar uma pesquisa do 

clima organizacional e o resultado mostra a satisfação dos trabalhadores no trabalho 

com o empreendimento.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que a jornada 

regular obedece as 44 horas semanais, com um descanso a cada seis dias 

consecutivos trabalhados.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que os 

trabalhadores realizam horas extras dentro do limite diário de 2 HE.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que os 

trabalhadores são tratados com respeito e não existem ameaças, abuso, assédio ou 

maus tratos.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que não existe 

discriminação de nenhuma forma nas propriedades.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que os 

trabalhadores tem livre acesso a sindicatos dos trabalhadores rurais.

Na auditoria documental, realizada de 26 a 28/08/2020 foi verificado que os 

trabalhadores recebem ao menos o salário mínimo.
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