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X

X

X

Nivel B N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certification

Resultados

100,00% 100,00%
Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

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 Estância Lecy 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
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2.2. Escopo (público)

                                                                     153,54 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        36,10 

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)                                                                      117,44 

Milho                                                                        29,42 

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                        55,79 

sub total                                                                      137,32 

Total do Escopo                                                                      580,99 

sub total                                                                      290,13 

Outras Áreas

Pastagem                                                                        22,27 

Horta, Banana, Eucalipto e outros                                                                        11,01 

sub total

Coffee 290,13

Infra estruturas                                                                        18,83 
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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

Durante a auditoria foi verificado através de entrevistas, análise documental e fotografias 

que as fazendas possuem fossas em suas instalações e portanto não descartam águas 

residuais em ecossistemas aquáticos.

Verificado que existe um Programa de Manejo Integrado de Pragas documentado com 

as principais pragas e doenças e níveis de danos estabelecidos para intervenção. O 

monitoramento das pragas, bem como a ultilização de tratamentos alternativos foram 

executados na última safra. Dá-se prioridade a produtos de classes toxicológicas 

menores e considera inimigos naturais.

Recentemente houve mudança do Engenheiro Agrônomo da fazenda, cerca de 2 meses. 

Esse ainda não teve tempo de colocar em prática seus métodos mas logo que realizado 

necessita de atualizações documentais.

Durante a auditoria foi verificado que a fazenda só utiliza produtos registrados para a 

cultura do café e do milho. Foi apresentado os relatórios de insumos utilizados durante o 

período da ultima auditoria até a data atual.

Durante a auditoria foi verificado em conversa com o Engenheiro Agrônomo e análise 

documental que as variedades de café plantadas não são OGMs. 

Durante a auditoria foi verificado através de fotografias e entrevista com trabalhadores 

que as fazendas possuem fossas sépticas para tratamento de esgoto em todas as 

estruturas.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Durante a auditoria foi verificado que a fazenda realizou a avaliação inicial. Os dados 

estão atualizados e permanecem sem alteração desde a ultima auditoria. Mapas com as 

parcelas de produção, ecossistemas naturais e infraestruturas das fazendas foram 

apresentados. Os mapas contam também com ano de plantio, variedades, densidades e 

níveis de produção.

Durante a auditoria foi verificado que os gestores da fazenda realizam estimativas de 

safra e mensalmente os dados são atualizados com os dados reais de colheita, 

garantindo que apenas o café da fazenda são declarados certificados. Relatórios de 

planejamento de custos, insumos e mão de obra foram avaliados de acordo com o 

orçado x realizado.

Verificado documentação referente a 4 lotes de venda amostrados,  documentos de 

controle de rastreabilidade, com planilhas, relatórios de colheita e controles diários. A 

fazenda produz e beneficia seu proprio café, possui armazém próprio e todo o processo 

é realizado dentro do empreendimento. O café vendido vai direto para o cliente.

Atraves de entrevista com técnico de segurança e avaliação de documentação verificou-

se que a fazenda possui gestão sobre os prestadores de serviço e possui  mecanismos 

para seleção e supervisão destes contratados. A fazenda mantém cópia do registro das 

empresas de segurança patrimonial que era a única prestadora durante a auditoria. 

Também existe verificação em campo por parte da fazenda para uso de EPI's pelos 

terceiros.

A fazenda demonstrou compromisso com a legislação aplicável e com a certificação. As 

atividades relativas a certificação possuem recursos e pessoal necessário. As leis 

aplicáveis são observadas e existem documentação e registros que demonstram  a 

observância das mesmas.

Durante a auditoria foi avaliado imagens de satélite do período de 2003 a 2019 e não 

foram identificadas alterações nas coberturas vegetais das áreas de interesse ambiental.

Verificado durante a auditoria que todos os ecosistemas naturais e florestas são 

conservados pelo empreendimento e não foram destruídos no período estipulado pela 

norma RA 2017. As análises foram feitas através de fotografias e observação de mapas 

e imagens KMZ.

Verificado durante a auditoria que é proibido caça e pesca dentro da propriedade, não 

sendo autorizado nem mesmo para o consumo humano. 

Verificado durante a auditoria que as águas residuárias das operações de 

processamento do café são descartadas em um reservatório específico, onde passam 

por processo de tratamento natural e após este são descartadas nas curvas de nível. 

Recentemente foi adotado um tratamento biológico com o aditivo Microlift, os resultados 

foram analisados e considerados satisfatórios para o reaproveitamento da água na 

lavoura de café.
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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

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Constatado em entrevistas e análise documental que práticas para reduzir o pagamento 

dos trabalhadores não é realizada pela fazenda. A fazenda segue convenção coletiva de 

trabalho, e existem fucionários que contribuem para o sindicato.

Uma caixa de sugestão em local de fácil acesso aos funcionários (centro de serviços e 

enfermaria sob os cuidados da enfermeira) foi implantada para tratativas de dúvidas, 

reclamações e sugestões. Existe um representante interno na fazenda que é o 

responsável pela comunicação entre os trabalhadores e o administrador/comitê gestor. 

Há também diálogos diretos com os superiores imediatos.

Através de entrevistas e análise documental foi verificado que o número de horas da 

jornada regular para 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, ou como negociada 

coletivamente, o que for maior.

A fazenda fornece água potável a seus funcionários e colaboradores. Evidenciado 

através de 11 análises laboratoriais realizadas em 11-01-2021

A fazenda possui moradias em boas condições e são realizadas manutenções 

periódicas. Existe um representante interno na fazenda que é o responsável pela 

comunicação entre os trabalhadores e o administrador/comitê gestor no que diz respeito 

as moradias. Todos os trabalhadores foram instruidos via comunicado que as 

reclamações/sugestões devem ser encaminhadas diretamente ao representante interno. 

A manutenção das casas é solicitada através de formulário de comunicação interna. 

Foram verificadas 8 comunicações internas e o relatório de acompanhamento com 

atendimento das demandas  encaminhadas.

Verificado que a fazenda possui e está implementado um plano de saúde e segurança 

ocupacional, o Programa de Gestão de Segurança,  Saude e Meio Ambeinte do Trabalho 

Rural PGSSMATR. Existe CIPA Instalada.

Verificado através de entrevistas com 08 trabalhadores, homens e mulheres, análise de 

documentos das politicas da empresa, avaliação prévia de consultas a fontes publicas. 

Nas entrevistas não foi constatado nenhum relato de maus tratos, ameaças ou abusos. 

O livro de queixas não apresentou queixas ou reclamações.

A fazenda possui um Código de Conduta que declara 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. Nas 

entrevistas realizadas com 08 trabalhadores, homens e mulheres,  os relatos foram 

condizentes com o código de conduta.

Nas entrevistas com 08 trabalhadores, homens e mulheres,  foi relatado que os eles têm 

livre escolha para aderir ao sindicato de sua categoria, os entrevistados contribuem para 

o STRural da região. 

A fazenda apresentou registros de treinamentos realizados pelo SENAR para orientação 

e capacitação dos trabalhadores manipuladores de agroquímicos. Em entrevista com os 

responsáveis pelas aplicações evidenciou-se que 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.

Verificou-se através de entrevistas e em documentações, que as mulheres grávidas ou 

em período de amamentação não executam atividades que possam a vir causar danos a 

saúde. Em situação de gravidez, as gestantes são acompahadas por médico.

A fazenda apresentou matrículas, CAR e documentos de posse.

Através de analise de documentos das politicas da empresa, avaliação prévia de 

consultas a fontes públicas, verificou-se que a fazenda não faz uso de práticas de 

trabalho forçado, obrigatório ou escravo, não promove formas de servidão, 

aprisionamento de trabalhadores, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. Também foram entrevistasdos 08 trabalhadores, homens e mulheres, cujos 

relatos foram corentes com os documentos avaliados.

Os EPIs descritos no PGSSMATR são entregues aos trabalhadores, conforme 

observado nas entrevistas e nas fichas de entregas de EPIs. Entrevistas com 08 

funcionários e documentos cofirmam entrega de EPIs.

De acordo com entrevistas com trabalhadores, homens e mulheres, e análise 

documental verificou-se que todos recebem ao menos o salário mínimo federal. 

Através de entrevistas, com homens e mulheres,  e de avaliação de documentos, 

constatou-se que não há menores de idade trabalhando. Apenas adultos são 

contratados.
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País Brasil

Endereço da auditoria Rod. SP 342 - Km 195 - Bairro Mota Paes

Pessoa de contato João Carlos Melo

Nome do representante legal Antonio Beltran Martinez

Cargo Proprietário Telefone (11) 3074.3777

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazenda Estância Lecy

Nome do grupo Fazenda Estância Lecy

Cidade Espirito Santo do Pinhal Estado SP
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