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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 Ecoagrícola Café Ltda Gleba A10 No Cumple con los requerimientos de Año 4 - 

Nivel B 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 N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certificação

Resultados

100,00% 100,00%
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Coffee 343,00

Infra estruturas                                                                        10,82 

Barragem                                                                          9,80 

Áreas para plantio de café                                                                      327,48 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Estradas                                                                        27,81 

sub total                                                                      525,12 

Total do Escopo                                                                   1.157,08 

sub total                                                                      343,00 

Outras Áreas

Patagens                                                                        58,80 

Cerrado                                                                        90,41 

sub total                                                                      288,96 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        96,10 

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)                                                                      192,86 

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

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.3 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

A água residuária proveniente do sistema de via úmida, é direcionada para tanques de 

decantação e posteriormente retornada as áreas de cultivo.

Todas as moradias, escritórios e áreas de atividade humana contam com fossas 

sépticas para tratamento de seus dejetos. Existem fossas sépticas instaladas nas 

residências e escritórios.

O empreendimento desenvolve e implementa um plano de manejo integrado de pragas 

baseado nos controles por meios biológicos culturais e quimicos.

A fazenda possui procedimentos e mecanismos para não utilizar produtos proibidos pela 

RA.

Cultivos contemplados no escopo do Certificado RA não são organismos geneticamente 

modificados (OGM), e tampouco são reembalados ou processados com produtos que 

contenham OGM.

Empreendimento não utiliza esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento.

A politica socioambiental da Ecoagrícola declara que a fazenda zela e faz cumprir a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O manual interno do funcionário, versão 

janeiro/2020, declara que "a empresa proverá boas e adequadas instalações e 

condições de trabalho". Foi verificado na análise documental que o manual é um dos 

temas abordado no treinamento de integração dos trabalhadores, prestadores de 

serviço e visitantes da fazenda. Nas entrevistas os trabalhadores relataram que a 

fazenda garante condições de liberdade para execução do trabalho e que toda forma 

trabalho forçado é proibido na fazenda.

É feita e documentada uma avaliação inicial da fazenda. Essa avaliação é revisada e 

atualizada pelo menos uma vez ao ano. A avaliação inclui: um mapa da fazenda com 

localização de cada parcela de produção, caminhos, edifícios e outras infraestruturas; 

ecossistemas naturais, usos de áreas vizinhas. Uma delimitação da extensão geográfica 

do certificado.

Foram apresentadas as informações de cada parcela de produção, com variedade, 

densidade dos cultivos, idade, ciclo de rotação e nível de produção.

Área total, área de produção e área de ecossistemas naturais.

Registros dos métodos de cálculo demonstram  que o volume total do produto vendido 

não excede o volume total colhido na fazenda.

Produtos colhidos, recebidos, processados, misturados, armazenados, embalados, 

etiquetados ou manejados nas instalações da fazenda mantém sua integridade de 

acordo com a declaração.

A administração da fazenda implementou procedimentos para seleção, supervisão e 

monitoramento dos prestadores de serviço e fornecedores.  O procedimento adotado 

determina cláusulas contratuais para obrigatoriedade da apresentação mensal de 

documentos e comprovantes de pagamentos para todos os encargos incidentes sobre o 

serviço contratado (folha de pagamento, guia de recolhimento do FGTS/INSS) e 

documentos referentes a saúde e segurança no trabalho. Todo prestador de serviço 

antes de iniciar a atividade recebe treinamento de integração, para conhecer as normas 

da fazenda.

Sistema de gestão estruturado (manuais, procedimentos, políticas e responsáveis).  Os 

manuais operacionais descrevem o compromisso com a certificação e a 

responsabilidade de cada setor em direcionar esforços para garantir o cumprimento com 

a norma RA e a legislação aplicável.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) não foram destruídas a partir de 1° de 

novembro de 2005 em adiante.

Fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e florestas ou outros 

ecossistemas naturais não foram destruídos após 1° de janeiro de 2014.

As atividades de produção não degradam nenhuma área protegida.

Os animais ameaçados ou protegidos nunca são caçados ou mortos.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

A politica socioambiental da Ecoagrícola declara que a fazenda zela e faz cumprir a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e, que não há discriminação durante a 

contratação de trabalhadores por seu estado civil, orientação sexual, posição política, 

cultura, religião, nacionalidade ou posição social. Verificado o Manual interno do 

funcionário, que formaliza o compromisso da fazenda de não tolerância a situações 

discriminação e registros de treinamentos sobre a política social da empresa, realizado 

em agosto/2020, com todos os funcionários. 

A administração da fazenda declarou que colabora para realização de ações que 

objetivam a organização dos funcionários para negociar livremente suas condições de 

trabalho. No Código de conduta social, denominado de Manual Interno dos Funcionários 

- MIF, atualizado em Janeiro de 2020, a fazenda formaliza no item 17 a liberdade de 

associação. A fazenda declarou que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Varzea da 

Palma/MG não realiza visita à fazenda. Durante as entrevistas os trabalhadores 

afirmaram que possuem liberdade para estabelecer e/ou se filiar a uma organização de 

trabalhadores de sua preferência. 

O menor salário pago na fazenda é o valor de  R$ 1.100,00 para função de trabalhador 

rural.  A fazenda adota como prática o pagamento de salário em níveis de função. De 

maneira complementar a fazenda oferece benefícios como ticket alimentação no valor 

de R$ 90,00. Verificado contratos de trabalho e holerite de diferentes funções. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda mantem regularidade no 

pagamento dos salários e benefícios.

A politica socioambiental da Ecoagrícola declara que a fazenda zela e faz cumprir a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Manual interno do funcionário, no item 3, 

declara que a empresa obedecerá ao comando constitucional, não admitindo nenhum 

empregado com idade inferior a 18 (dezoito) anos. Todos os trabalhadores 

entrevistados declaram que não é permitido a presença de crianças dentro da fazenda.

A administração da fazenda demonstrou por meio dos documentos analisados o 

cumprimento com os requisitos de contratação e pagamento de beneficio estabelecido 

por esta norma e pela legislação vigente. Há uma estrutura contratual estável para os 

trabalhadores contratados. O pagamento dos salários e benefícios é praticado conforme 

definido na legislação aplicável. No momento da auditoria não havia trabalhadores 

temporários em atividade na fazenda.

A administração da fazenda, através do RH, adota como mecanismo para registro de 

queixas e reclamações uma caixa de sugestões localizada no refeitório da fazenda. 

Todos os trabalhadores são comunicados a respeito do mecanismo de 

queixas/denúncias no treinamento de integração. O monitoramento das ocorrências é 

feito pelo RH da fazenda. As devolutivas são comunicadas por meio de informe em 

reuniões da CIPA. A fazenda apresentou um relatório das ocorrências registradas nas 

caixas, período de setembro/2019 à dez/2020, descrevendo as demandas registradas 

na caixa e as medidas tomadas. Contudo, foi verificado que o mecanismo de queixa e 

reclamação implementado, apesar de estar formalmente em funcionamento não cumpre 

integralmente com os aspectos relacionados à proteção dos direitos dos trabalhadores. 

O procedimento adotado não prevê medidas para registrar e tratar denuncia formalizada 

pessoalmente. Por meio de entrevistas. Foi evidenciado que os trabalhadores não têm 

clareza sobre como é realizado as devolutivas e, também, desconhecem os meios de 

acompanhamento de resposta às denúncias.

Em 17.02.2021 a fazenda apresentou um plano de ação com as medidas adotadas para 

corrigir os desvios identificados na auditoria. O documento "cronograma de treinamento" 

descreve ações como: Entrevistas, treinamentos e reuniões periódicas com foco na 

divulgação do mecanismo de denúncia, meio de devolutiva e tratativa das ocorrências 

depositada na caixa de sugestões.

Através da análise dos contratos de trabalho e registros de ponto foi evidenciado que a 

fazenda adota jornada regular para todos os trabalhadores, conforme requisitos da 

legislação e da norma RA. Os trabalhadores entrevistados relataram que a fazenda 

mantem regularidade na jornada estabelecida no contrato e que recebem ao menos um 

dia de descanso por semana e que são garantidas condições para pausa das refeições 

de no mínimo 1 hora por dia.

A politica socioambiental da Ecoagrícola declara que a fazenda zela e faz cumprir a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Verificado o documento Manual interno do 

funcionário, que formaliza o compromisso da fazenda de não tolerância a situações de 

assédio e registros de treinamentos sobre a política social da empresa, realizado em 

agosto/2020, com todos os funcionários. 
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4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

A fazenda fornece 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 e coletiva. 

Todo fornecimento dos EPIs, controle de lavagem e condições adequadas de uso é 

monitorado pela equipe de saúde e segurança da fazenda. Por meio de entrevistas e 

verificação das fichas de entrega de EPI, da amostra auditada, foi verificado que todos 

os funcionários recebem os EPI´s necessários ao desempenho da função.

Foi verificado através da avaliação do PGSSMATR, dos certificados de treinamentos e 

das entrevistas realizada com trabalhadores que executam atividades de manipulação e 

pulverização de agroquímicos, que os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que 

realizam pulverização receberam treinamentos obrigatórios antes de iniciar na função. O 

treinamento é executado por profissional habilitado, com carga horaria compatível com o 

conteúdo do curso. Os funcionários entrevistados possuem treinamentos para capacita-

los nas áreas em que atuam. Foram verificados os certificados e o cronograma de 

treinamentos.

Por meio da verificação de fotos, procedimento de lavagem de EPI, registros de 

monitoramento de banho e entrevistas realizadas com trabalhadores que executam 

atividades de manipulação e pulverização de agroquímicos, foi evidenciado que a 

fazendas disponibiliza banheiros e armários individuais para os trabalhadores tomarem 

banho após aplicação e manuseio de agrotóxico. O procedimento de banho após 

aplicação e manuseio e obrigatórios para todos os trabalhadores. 

A administração da fazenda, através do RH, relatou que a fazenda tem no quadro de 

colaboradores 19 trabalhadoras. No momento da auditoria não havia gestantes no 

quadro. A fazenda declarou que cumpre com todos os requisitos que a legislação 

aplicável preconiza e com os critérios da norma RA, quando há a comunicação de 

gravidez. As trabalhadora entrevistadas relataram que a fazenda orienta quanto a 

importância do comunicado imediato da gravidez para que seja avaliado as condições 

de desempenho da função atual durante a gestação. 

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra por meio das escrituras das fazendas, 

devidamente registradas, e o CAR (Cadastro Ambiental Rural) de todas as áreas da 

fazenda. 

A administração da fazenda, por meio da equipe de saúde e segurança ocupacional 

(SSO) implementou o Programa de Gestão da Saúde, Segurança e Meio Ambiente do 

Trabalho Rural (PGSSMATR) para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

O programa identifica os riscos da operação e indicam medidas de prevenção por 

comunicação, capacitação, equipamentos, procedimentos e exames médicos. Conta 

com estrutura e equipe condizente com o número de trabalhadores e as atividades 

executadas na fazenda. Foi verificado procedimento de primeiros socorros, equipe da 

brigada de emergência, plano de capacitação e registros das capacitações realizadas.

O supervisor de RH relatou que a gerência da fazenda realiza avaliação prévia para 

planejamento e programação da execução de horas extras. Quando verificado a 

necessidade de realização de horas extras, os trabalhadores são consultados sobre a 

disponibilidade para realização das mesmas. Um acordo coletivo foi estabelecido para 

pactuar com os trabalhadores a prática de banco de horas. Por meio da análise dos 

registros de ponto, foi verificado que a realização de horas extras não é prática 

recorrente nas jornadas de trabalho. Os trabalhadores entrevistados relataram que 

consideram justo o acordo de banco de horas e que podem utilizar as horas crédito por 

demanda individual.

A administração da fazenda realiza análise com periodicidade anual para monitorar as 

condições da potabilidade da água fornecida aos trabalhadores. Verificado uma análise 

de potabilidade de água. O relatório de ensaio da amostra analisada demonstra que a 

água fornecida aos trabalhadores está dentro dos parâmetros estabelecido pela norma 

RA

A fazenda dispõe de sete estruturas de alojamentos, sendo seis masculinos e um 

feminino. Além dos alojamentos, há uma casa utilizada pelos gestores da fazenda. No 

momento da auditoria haviam 72 trabalhadores alojados. A fazenda evidenciou por meio 

de fotos as condições estruturais, de higiene e segurança. A fazenda mantem uma 

equipe para realizar a  limpeza e manutenções, de maneira a garantir condições 

estruturais e de saúde e segurança nos alojamentos e moradia. Os trabalhadores 

entrevistados, que utilizam os alojamentos, relataram que a fazenda mantem condições 

adequadas em termos de organização, limpeza e manutenção.

Detalhes do empreendimento
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Nome Legal ECOAGRÍCOLA CAFÉ LTDA.

Nome do grupo FAZENDA ECOAGRÍCOLA

Cidade FRANCISCO DUMONT Estado MG

País BRASIL

Endereço da auditoria Fazenda Serra do Cabral, Glebas A09 e A10, S/Nº, Zona Rural

Pessoa de contato ANGÉLICA OLIVEIRA

Nome do representante legal ANGÉLICA OLIVEIRA

Cargo RASTREABILIDADE Telefone (34)3851.7122
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