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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 79,49% - -

100,00% 71,79% - -

100,00% 69,23% - -

100,00% 74,36% - -

100,00% 74,36% - -

X

X

X

(*) Pequeño productor

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

Reglas de Certificación, Julio de 2017.

Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo EISA – Empresa Interagrícola S/A Cumple con los requerimientos 

de Año 1 - Nivel C con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de 

certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

Nombre de la finca

2. Auditoría (público)

Fincas de la muestra (público)

Puntaje

Criterios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

75,56% 82,22%

Fazenda Bela Vista

Fazenda do Lobo

Fazenda Caixa D'água

Fazenda Cachoeira de Pedra

Fazenda São Gabriel I e II

Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.
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Otro uso*

Infraestructura                                                                        60,20 

Otro uso*                                                                              -   

Otro uso*                                                                              -   

sub total                                                                   2.665,35 

Otras Areas

Pastagens                                                                   1.017,56 

                                                                     276,49 

sub total                                                                   1.756,50 

Cultivos Certificados

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

Otras estructuras*                                                                              -   

sub total                                                                   1.354,25 

Total de Alcance                                                                   5.776,10 

Otras Áreas de Conservación                                                                      524,26 

Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental 

del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura 

Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión 

de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)

Ambiental

Área de Conservación                                                                   1.232,24 

Café 2665,35

2.2. Alcance (público)
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#

1

2

3

4

5

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, 

toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de 

certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Nombre de la finca Área de la finca Área de producción

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados 

durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

A amostra foi selecionada levando em considereação o tamanho da amostra, sua localização a ultima auditoria realizada, e os 

30% de repetição da amostra do ano anterior. Nesta aduitoria um membro foi subdividido para se adaptar a regra e conceito 

de membros de grupo.

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

Fazenda Bela Vista 920,00 430,00

Fazenda do Lobo 285,82 91,30

Fazenda Caixa D'água 215,40 122,06

Fazenda Cachoeira de Pedra 132,21 69,84

Fazenda São Gabriel I e II 247,45 133,90
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.5 CUMPLE CUMPLE

1.6 CUMPLE CUMPLE

1.7 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

1.9 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

1.13 CUMPLE CUMPLE

1.14 CUMPLE CUMPLE

3.23 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

3.24 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

3.38 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

Hallazgos (público)

3.1. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios

Um mecanismos não foi documentado e implementado adequadamente para a seleção, 

supervisão e gestão de fornecedores de serviços, assegurando que eles cumpram com 

os critérios críticos aplicáveis desta norma.

A administração da fazenda e o administrador de grupo demonstram compromisso com 

a certificação e com o cumprimento desta norma.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não desenvolvem e atualizam 

regularmente um plano de gerenciamento da fazenda para otimizar a produtividade, a

eficiência no uso dos insumos e cumprir com esta norma. O plano inclui:

• saúde do solo e erosão;

• manejo da água (contemplando o uso estimado de água para irrigação);

• pragas e doenças;

• manejo de insumos (incluindo o uso estimado de fertilizantes e pesticidas);

• materiais para plantio;

• mudança climática;

• situações climatológicas extremas;

• estimativa dos volumes de produção e qualidade desejada do produto dos cultivos ou 

da

produção pecuária cobertos pelo escopo do certificado RA e para o próximo ciclo de 

produção;

• mão-de-obra;

• identificação de práticas agrícolas para otimizar a produtividade e a eficiência no uso 

dos insumos.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não analisam pelo menos 

anualmente os registros de insumos e a produção da fazenda para avaliar os resultados 

do plano de manejo da fazenda e ajustar o plano para o ano seguinte.

O administrador de grupo mantém registros de inscrição de todos os membros 

detalhando dados de área, cultivo, produção genero, e informações pessoais.

O administrador de grupo avalia a conformidade de cada membro com a Norma 

Rainforest Alliance através de inspeções internas. O administrador de grupo também 

inspeciona todas as fazendas novas antes que estas sejam incluídas como fazendas 

membros. Todas as outras fazendas membros são inspecionadas com a frequência 

suficiente para monitorar a implementação de ações de melhoria necessárias e para 

garantir que a totalidade do escopo da norma seja avaliado para cada membro pelo 

menos a cada três anos. As visitas às fazendas membros são programadas em 

diferentes épocas do ano para avaliar a colheita, as práticas agrícolas e a aplicação de 

pesticidas.

No caso de grupos, o administrador de grupo não elabora um plano de manejo 

integrado de pragas (MIP) para o grupo, de acordo com os conteúdos do Critério Crítico 

3.3. O administrador de grupo não capacita e não apoia seus membros para 

implementar este plano nas fazendas membros.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não registram as infestações de 

pragas com o seguinte parâmetro:  condições climáticas durante a infestação.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não desenvolvem e 

implementam um plano de manejo de resíduos que inclui: a) documentação da origem, 

volume aproximado, e medidas atuais para a disposição de todos os tipos de resíduos.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Códigos de conduta, 2018, 2020. O documento indica os 

direitos e deveres dos trabalhadores e das fazendas. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Avaliados comprovantes de pagamentos dos trabalhadores. 

Durante segunda etapa da auditoria, trabalhadores foram entrevistados para avaliação 

do crtiério.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Registros de reclamações e formulários disponíveis nas 

fazendas foram apresentados, mas não há um mecanismo de queixas e reclamações 

que garanta que suas demandas sejam evisadas e documentadas.

Em 06/10/2020, um novo procedimento foi enviado com a definição do mecanismo de 

queixa. A ação corretiva foi considerada adequada.
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4.12 CUMPLE CUMPLE

4.13 CUMPLE CUMPLE

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

4.21 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

4.29 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

4.42 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

1.6 

1.7 (3) 5

1.9 (3) 4

2.1 

2.2 

Número de fincas

Um plano de salário decente está em desenvolvimento.

Fazendas 2 e 3: Não foram identificadas fotos das duchas de emergência e lava-olhos. 

Fazendas 1, 4 e 5: Enviadas fotos dos locais onde há ducha de emergência e lava-

olhos.

Descripción

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, 

más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los 

criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

As fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e florestas ou outros 

ecossistemas naturais não foram destruídas no período de cinco anos antes da data do 

pedido inicial para certificação RAS, ou após 1° de janeiro de 2014, a data mais recente.

Uma avaliação inicial da fazenda é documentada, revisada e atualizada anualmente.

Registros são mantidos para demonstrar que o volume total de produto certificado 

vendido não excede o volume colhido.

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

etiquetados ou manejados nas instalações da fazenda ou do administrador de grupo 

mantêm sua integridade de acordo com a declaração.

Uma avaliação de impacto ambiental e social independente (ESIA) é realizada antes de 

uma conversão de terra ou antes do desenvolvimento ou expansão da infraestrutura da 

fazenda, quando assim o requeira a lei aplicável ou quando as mudanças propostas 

excedam os parâmetros Rainforest Alliance ESIA

Um mecanismos não foi documentado e implementado adequadamente para a seleção, 

supervisão e gestão de fornecedores de serviços, assegurando que eles cumpram com 

os critérios críticos aplicáveis desta norma.

A administração da fazenda e o administrador de grupo demonstram compromisso com 

a certificação e com o cumprimento desta norma.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não desenvolvem e atualizam 

regularmente um plano de gerenciamento da fazenda para otimizar a produtividade, a

eficiência no uso dos insumos e cumprir com esta norma. O plano inclui:

• saúde do solo e erosão;

• manejo da água (contemplando o uso estimado de água para irrigação);

• pragas e doenças;

• manejo de insumos (incluindo o uso estimado de fertilizantes e pesticidas);

• materiais para plantio;

• mudança climática;

• situações climatológicas extremas;

• estimativa dos volumes de produção e qualidade desejada do produto dos cultivos ou 

da

produção pecuária cobertos pelo escopo do certificado RA e para o próximo ciclo de 

produção;

• mão-de-obra;

• identificação de práticas agrícolas para otimizar a produtividade e a eficiência no uso 

dos insumos.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não analisam pelo menos 

anualmente os registros de insumos e a produção da fazenda para avaliar os resultados 

do plano de manejo da fazenda e ajustar o plano para o ano seguinte.

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

novembro de 2005 em adiante.

Análise laboratorial de amostras de água nos pontos de consumo foram enviadas para 

avaliação. Padrões considerados adequados.

Moradias avaliadas através de fotos.

PGSSMATR das fazendas foram enviadas para avaliação.

Certificados de capacitação foram enviados dos trabalhadores que atuam no manuseio 

e aplicação de agrotóxicos.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Avalidos função registrada em carteira e comprovantes de 

pagamentos.
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2.3 

2.4 

2.7 3

3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.23 (2) 2

3.24 (2) 3

3.27 (2) 5

Os cultivos contemplados no escopo do Certificado RA não são organismos 

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

produtos que contenham OGM.

Zonas adjacentes a ecossistemas aquáticos não são protegidas.

As águas residuais resultantes das operações de processamento não são 

descarregadas nos ecossistemas aquáticos, a menos que tenham sido previamente 

tratadas e cumpram com os Parâmetros RA para águas residuais industriais. As águas 

residuais resultantes das operações de processamento não são aplicadas em terrenos 

com solos muito arenosos ou altamente permeáveis, onde a declividade é superior a 

8%, ou nos quais o lençol freático é sazonal ou permanentemente alto. As águas 

residuais resultantes das operações de processamento não podem ser aplicadas ao 

solo, a menos que tenham sido previamente tratadas para remover partículas e toxinas 

e reduzir a acidez e que cumpram adicionalmente com os Parâmetros RA para águas 

residuais industriais para irrigação. As águas residuais resultantes das operações de 

processamento

não podem ser misturadas com água limpa com o propósito de cumprir com os 

Parâmetros RA para águas residuais industriais.

Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

criterio não aplicavel para grupo, aplica-se 2.23

O uso de substâncias incluídas na Lista RA de Pesticidas Proibidos está proibido. 

Somente são utilizados os pesticidas que estão legalmente registrados no país de 

produção. A utilização de óleos minerais agrícolas somente é permitida se estes 

contiverem menos de 3% de resíduos de Dimetilsulfóxido (DMSO).

A aplicação de pesticidas por meio de aeronaves cumpre com os Requisitos RA para 

pulverização aérea.

Não há trabalhadores presentes em áreas que estão recebendo pulverização aérea com 

pesticidas. No caso de canais de drenagem primários e secundários com água 

permanente, se desenvolve e implementa um plano para cobrir estes corpos de água 

com vegetação ou outro meio físico de forma eficiente.

As atividades de produção não degradam nenhuma área protegida.

Os animais ameaçados ou protegidos nunca são caçados ou mortos. Os animais não 

são caçados na fazenda, com as seguintes exceções:

• os pequenos produtores podem caçar espécies que não estejam em perigo de 

extinção somente com finalidades não comerciais; e

• As pragas silvestres vertebradas podem ser caçadas somente de acordo com o plano 

de manejo

integrado de pragas (MIP) da fazenda, e somente como um último recurso.

Explosivos ou substâncias tóxicas nunca são utilizados para a caça, pesca, ou controle 

de pragas silvestres. O

controle de roedores segue os Requisitos RA para o Manejo de Risco de Raticida 

(rodenticida).

As fazendas não utilizam esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento.

No caso de grupos, o administrador de grupo não elabora um plano de manejo 

integrado de pragas (MIP) para o grupo, de acordo com os conteúdos do Critério Crítico 

3.3. O administrador de grupo não capacita e não apoia seus membros para 

implementar este plano nas fazendas membros.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não registram as infestações de 

pragas com o seguinte parâmetro:  condições climáticas durante a infestação.

As fazendas aplicam as substâncias listadas como tendo risco para a vida aquática na 

Lista RA de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco mas não cumprem com as 

Zonas RA de não aplicação ao redor dos ecossistemas naturais aquáticos, ou se foram 

estabelecidas barreiras vegetativas em cumprimento com os Parâmetros RA para 

barreiras vegetativas, ou outros mecanismos efetivos para reduzir a deriva de 

pulverização. As fazendas aplicam as substâncias listadas como tendo risco para a vida 

silvestre na Lista RA de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco mas não cumprem 

com as Zonas RA de não aplicação ao redor dos ecossistemas naturais, ou se foram 

estabelecidas barreiras  vegetativas em cumprimento com os Parâmetros RA para 

barreiras vegetativas, ou outros mecanismos efetivos para reduzir a deriva de 

pulverização.
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3.29 (3) 5

3.37 (1) 1

3.38 (1) 4

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

As fazendas aplicam as substâncias listadas como perigosas para os polinizadores na 

Lista RA de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco, mas não evitam:

• a exposição a ecossistemas naturais é minimizada pelo cumprimento com as Zonas de 

não aplicação RA, ou pelo estabelecimento de barreiras vegetativas em cumprimento 

com os Parâmetros RA para barreiras vegetativas ou pela implementação de outros 

mecanismos efetivos para reduzir a deriva de

pulverização; e

• O contato dos polinizadores com estas substâncias também não é reduzido através 

de:

• as substâncias são aplicadas somente quando os polinizadores não estão ativos; ou

• as substâncias não são aplicadas nas plantas daninhas em floração ou a floração das 

plantas

daninhas são removidas; e

• as substâncias são aplicadas enquanto o cultivo não está em seu período máximo de 

floração.

As práticas de armazenamento, tratamento e depósito de resíduos representam risco 

para a saúde ou segurança dos trabalhadores, outras pessoas ou para os ecossistemas 

naturais.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não desenvolvem e 

implementam um plano de manejo de resíduos que inclui: a) documentação da origem, 

volume aproximado, e medidas atuais para a disposição de todos os tipos de resíduos.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Códigos de conduta, 2018, 2020. O documento indica os 

direitos e deveres dos trabalhadores e das fazendas. Relação de trabalhadores 

registrados e entrevistas realizadas com trabalhadores.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Códigos de conduta, 2018, 2020. O documento indica os 

direitos e deveres dos trabalhadores e das fazendas. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Códigos de conduta, 2018, 2020. O documento indica os 

direitos e deveres dos trabalhadores e das fazendas. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Códigos de conduta, 2018, 2020. O documento indica os 

direitos e deveres dos trabalhadores e das fazendas. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Avaliados comprovantes de pagamento dos trabalhadorese os 

relatos dados pelos mesmos durante entrevistas. 

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Relatada pelo administrador e pelos documentos avaliados, 

código de conduta, que menores não atuam nas fazendas. Entrevistas com 

trabalhadores para avaliar as regras das fazendas e conduta.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Relatada pelo administrador e pelos documentos avaliados, 

código de conduta, que trabalhadores jóvens não atuam nas fazendas. Entrevistas com 

trabalhadores para avaliar as regras das fazendas e conduta.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Avaliados comprovantes de pagamentos dos trabalhadores. 

Durante segunda etapa da auditoria, trabalhadores foram entrevistados para avaliação 

do crtiério.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Registros de reclamações e formulários disponíveis nas 

fazendas foram apresentados, mas não há um mecanismo de queixas e reclamações 

que garanta que suas demandas sejam evisadas e documentadas.

Em 06/10/2020, um novo procedimento foi enviado com a definição do mecanismo de 

queixa. A ação corretiva foi considerada adequada.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Registros das jornadas de trabalho regulares assinadas pelos 

trabalhadores. 

Análise laboratorial de amostras de água nos pontos de consumo foram enviadas para 

avaliação. Padrões considerados adequados.

Moradias avaliadas através de fotos.

Fazendas 1, 3 e 4: Avaliados controles de horas extras e holerites. Entrevistas 

complementar com os trabalhadores. Fazendas 2 e 3: Horas extras em além das duas 

horas diárias permitidas por lei. Foram verificadas 3 horas extras nos dias 6 e 

20/06/2020 (dois colaboradores distintos) e 5 horas extras em um único dia (20/06/2020 - 

um único trabahador).

Em 06/10/2020, um documento com a ação corretiva para o excesso de hora foi 

enviado. A ação considerou a conscientização do proprietário da fazenda e a, possível, 

contratação adicional de trabalhadores na próxima safra. Ação considerada adequada.

PGSSMATR das fazendas foram enviadas para avaliação.
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4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.21 (2) 2

4.29 (3) 5

4.38 (1) 5

4.42 (2) 2

4.43 (1) 5

Persona de contacto Daniel Mota

Nombre del representante legal Daniel Mota

Cargo Sustentabilidade EISA Teléfono (13) 3213-9344

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal EISA - Empresa Interagicola S/A

Nombre del grupo EISA - Empresa Interagicola S/A

Ciudad Santos Provincia SP

País Brasil

Dirección física del la Auditoría Rua do Comércio, 54, Centro

Avaliadas as matrículas das fazendas.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Avalidos função registrada em carteira e comprovantes de 

pagamentos.

Um plano de salário decente está em desenvolvimento.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Não foram apresentadas fotos das oficinas e locais 

relacionados que permitam avaliar as condições de armazenamento seguro e protegido 

de materiais e equipamentos.

Atividades que diminuem os direitos não foram identificadas. Práticas adotadas não 

sofreram modificações no último ano.

Fazendas 2 e 3: Não foram identificadas fotos das duchas de emergência e lava-olhos. 

Fazendas 1, 4 e 5: Enviadas fotos dos locais onde há ducha de emergência e lava-

olhos.

Fazendas 1, 2, 3, 4 e 5: Não foram evidenciadas fotos dos banheiros disponíveis nas 

oficinas, áreas de processamento e outras instalações. 

Registros de entregas de EPIs foram enviados para avaliação. Entregas de EPIs para 

uso durante aplicação de agrotóxicos foram verificadas nas fazendas avaliadas.

Certificados de capacitação foram enviados dos trabalhadores que atuam no manuseio 

e aplicação de agrotóxicos.

Estruturas para tomar banho e para troca de roupa foram avaliadas através de fotos. A 

lavagem de EPIs foram avaliadas através dos controles de lavagem e entrevistas.

Administrador de grupo relatou que não há mulheres grávidas ou que tenham dado a luz 

recentemente.
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Identificação da Fazenda*
(Nome da fazenda)

Nome

*
Sobrenome* Estado Cidade

Arabica / 

Robusta 

/ 

Ambos*

Fazenda do Salto Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Cachoeira de Pedra Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Charneca Fabio Araujo Reis MG Três Pontas Arabica

Fazenda Aliança Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Caixa D´´agua Fabio Araujo Reis MG Varginha Arabica

Fazenda Mato Santo Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Padre Vitor Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Pinhal Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Posses Fabio Araujo Reis MG Três Pontas Arabica

Fazenda Santa Fé Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Santo Antonio Fabio Araujo Reis MG Santana da Vargem Arabica

Fazenda São Jose Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Sapateiro Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Fazenda Taquaral Fabio Araujo Reis MG Carmo da Cachoeira Arabica

Santa Rosa Mônica Borges de Souza MG Cambuquira Arabica

Fazenda do Lobo Andrea Galvao Nogueira Foresti MG Três Coraç§es Arabica

Fazenda Nossa Senhora das Graças Junior Antonio Lima Reis MG Nazareno Arabica

Fazenda Bela Vista Antonio Lima Reis MG Nepomuceno Arabica

Fazenda São Gabriel e São Gabriel II Ernade de Paiva Ribeiro MG Santana da Vargem Arabica

Fazenda Águas Claras Efrain Botrel Alves MG Ilicínea Arabica

Fazenda Vassourão Mário Lúcio Barros Borges MG Carmo da Mata Arabica


