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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

100,00% 100,00% - -

X

X

X

Sitio Olhos D'água

Fazendinha Lote 33 / Taquara

Chapadão dos Pinheiros

Puxa Puxa

São Pedro - São José - 

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 o grupo GRAX Mercon 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

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nome da Propriedade

(*) Pequeño productor
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Coffee Arabica 2674,56

2.2. Escopo (público)

                                                                  1.154,00 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      230,00 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do 

administrador de grupo 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)                                                                      924,00 

sub total                                                                      514,00 

Total do Escopo                                                                   4.342,56 

sub total

Outro uso*                                                                             -   

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

                                                                  2.674,56 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                        48,00 

Pastagem                                                                      378,00 

sub total

Infra estruturas                                                                        88,00 
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#

1

2

3

4

5 São Pedro - São José - 677,89 462,57

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da grupo, 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.

A amostra levou em consideração a amostragem do ano anterior, a afrequencia de amostragem ao longo dos anos, a 

distribuilção do tamanho das fazendas, numero de trabalhadores, localizaçao e acesso respeitando-se as restrições da COVID-

19.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado 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.

Puxa Puxa 149,83 99,76

Sitio Olhos D'água 69,09 45,22

Fazendinha Lote 33 / Taquara 45,56 33,13

Chapadão dos Pinheiros 374,21 254,52
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

Durante as entrevistas com a administradora do grupo foi relatado que os prestadores de 

serviços que atendem ao grupo são caracterizados como sendo principalmente de 

pequenos servicós (pedreiros, eletricistas, mecânicos, etc) além de consultorias 

agronômicas, saúde e segurança ocupacional, sistemas de certificação e conservação 

ambiental. Por meio do administrador do grupo de certificação foi definido o 

procedimento incomum a todas as fazendas membro: "Procedimento Operacional 

Padrão Contratação de Prestadores de Serviços" o qual define as condições de trabalho 

nas fazendas. 

Todas as fazenda da amostra possuem CAR e licença ou dispensa de licença ambiental. 

A FM2 estava com CAR errado, sem indicação da  APP existente na propriedade, mas o 

documento foi corrigido durante a auditoria.  

-

-

As administrações das fazendas declararam que colaboram para realizações de ações 

que objetivam a organização dos funcionários para negociar livremente suas condições 

de trabalho. No Código de conduta social, as fazendas formalizam a liberdade de 

associação. Durante as entrevistas os trabalhadores afirmaram que possuem liberdade 

para estabelecer e/ou se filiar a uma organização de trabalhadores de sua preferência. 

As administrações das fazendas demonstraram por meio dos documentos analisados  

cumprimento com os requisitos de contratação e pagamento de beneficio estabelecidos 

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

trabalhadores contratados. Os pagamentos dos salários e benefícios são praticados 

conforme definido na legislação aplicável. No momento da auditoria só haviam 

trabalhadores temporários em atividade na FM05.

As administrações das fazendas, adotam como mecanismos para registros de queixas e 

reclamações, caixas de sugestões localizadas e locais distintos dentros das fazendas, 

sendo os refeitórios das fazendas o local mais comum entre elas. Todos os 

trabalhadores são comunicados a respeito dos mecanismos de queixas/denuncias nos 

treinamentos de integração (safristas) e periódicos (fixos). Os monitoramentos das 

ocorrências são feitos pelos administrativos das fazendas. As devolutivas são 

comunicadas por meio de informes  no mural de avisos das fazendas. As fazendas 

apresentaram relatórios das ocorrências registradas nas caixas, nos períodos de 

setembro/2020 à abril/2021, descrevendo as demandas registradas nas caixa e as 

medidas tomadas.

Os empreendimentos realizam as análises da potabilidade da água fornecida aos 

trabalhadores periodicamente para monitorar as condições destas águas. Os relatório de 

ensaio das amostras analisadas, demonstram que as aguas fornecidas aos 

trabalhadores estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma RA.

As fazendas dispõem em sua maioria de estruturas de residências que são utilizadas 

pelos gestores e colaboradores das fazendas. Algumas delas possuem também 

alojamentos, e no momento da auditoria haviam 06 trabalhadores alojados na FM04 e 22 

trabalhadores alojados na FM05. As fazendas evidenciaram por meio de fotos as 

condições estruturais, de higiene e segurança. Os trabalhadores entrevistados, que 

utilizam os alojamentos, relataram que as fazendas mantem condições adequadas em 

termos de organização, limpeza e manutenção.

Os empreendimentos, por meio de suas equipes e/ou consultores de saúde e segurança 

ocupacional (SSO) implementaram os Programas de Gestão da Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMATR e/ou PPRA, PCMSO) para proteger a 

saúde e a segurança dos trabalhadores. Os programas identificam os riscos das 

operações e indicam medidas de prevenção por comunicação, capacitação, 

equipamentos, procedimentos e exames médicos. Contam com estruturas e equipes 

condizentes com o número de trabalhadores e as atividades executadas nas fazendas. 

Foram verificados procedimentos de primeiros socorros, planos de capacitações e 

registros das capacitações realizadas.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

Foram verificados através das avaliações dos programas de SSO, dos certificados de 

treinamentos e das entrevistas realizadas com os trabalhadores que executam atividades 

de manipulação e pulverização de agroquímicos, que os respectivos trabalhadores  

receberam treinamentos obrigatórios antes de iniciarem nas funções. Os treinamentos 

são executados por profissionais habilitados e com cargas horarias compatíveis com os 

conteúdos dos cursos. Os funcionários entrevistados possuem treinamentos para 

capacita-los nas áreas em que atuam. Foram verificados os certificados e os 

cronogramas de treinamentos.

Todas as fazendas seguem o procedimento padrão do administrador do grupo 

garantindo que o volume vendido como certificado não excede o volume colhido nas 

fazendas. Existem registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e vendas 

do café. 
Todas as fazendas seguem o procedimento padrão do administrador do grupo. As 

fazendas possuem registros e controles de colheita e preparo pós-colheita do café, que 

demonstram rastreabilidade.

Não houveram situações de conversão de terra, desenvolvimento ou expansão das 

infraestruturas das fazendas em que fosse necessária uma avaliação de impacto 

ambiental e social independente (ESIA) de acordo com os parâmetros Rainforest 

Alliance.
Durante as entrevistas com a administradora do grupo foi relatado que os prestadores de 

serviços que atendem ao grupo são caracterizados como sendo principalmente de 

pequenos servicós (pedreiros, eletricistas, mecânicos, etc) além de consultorias 

agronômicas, saúde e segurança ocupacional, sistemas de certificação e conservação 

ambiental. Por meio do administrador do grupo de certificação foi definido o 

procedimento incomum a todas as fazendas membro: "Procedimento Operacional 

Padrão Contratação de Prestadores de Serviços" o qual define as condições de trabalho 

nas fazendas. 

Todas as fazenda da amostra possuem CAR e licença ou dispensa de licença ambiental. 

A FM2 estava com CAR errado, sem indicação da  APP existente na propriedade, mas o 

documento foi corrigido durante a auditoria.  

Este critério não se aplica, pois não há áreas de AVC próximas às fazendas da amostra.

De acordo com a documentação apresentada e imagens de satélite (Google Earth), 

verificou-se que as 5 fazendas da amostra auditada não destruíram florestas ou 

ecossistemas naturais e conservam todos os ecossistemas naturais. 

Este critério não se aplica, pois não há áreas protegidas próximas às fazendas da 

amostra.

Descrição

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de cada 

fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.

Número da fazendas

As 5 fazendas da amostra realizam avaliação da fazenda e atualizam anualmente. Foram 

verificados mapas que continham as informações solicitadas neste critério, além dos 

Planos Agronômicos com informações complementares sobre talhões e produção. 

As 5 fazendas auditas proibem a caça e a pesca, protegem animais silvestres, 

realizaram levantamento de espécies em extinção. 

A fazenda FM1 não lava o café, portanto, não tem água residual. A fazenda FM2 

somente lava e a água residual é encaminhada para "caixa seca" e é jogada nos 

carreadores e estradas. A FM3 lava, descasca e despolpa, possui sistema de 

recirculação e depois é captada e lançada nos carreadores e, em breve, será utilizada 

para aguar o composto orgânico. A FM4 possui lavador de café e a água residual é 

utilizada para irrigação. A fazenda FM5 lava e despolpa café e a água é direcionada para 

bacia de decantação e depois é lançada em carreadores, estradas. Será utilizada 

futuramente em compostagem. 

As fazendas da amostra não descarregam esgoto em ecossistemas aquáticos. Para 

tratamento de esgoto doméstico, a fazenda FM1 possui 4 biodigestores, a FM2 possui 2 

fossas sépticas, as fazendas FM3, FM4 e FM5 possuem 2 biodigestores cada.

-
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3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

As fazendas não contratam trabalhadores menores de 18 anos.

Durante as entrevistas, os trabalhadores relataram que não há presença de menores de 

18 anos trabalhando nas atividades das fazendas amostradas.

As administrações das fazendas demonstraram por meio dos documentos analisados  

cumprimento com os requisitos de contratação e pagamento de beneficio estabelecidos 

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

trabalhadores contratados. Os pagamentos dos salários e benefícios são praticados 

conforme definido na legislação aplicável. No momento da auditoria só haviam 

trabalhadores temporários em atividade na FM05.

As administrações das fazendas, adotam como mecanismos para registros de queixas e 

reclamações, caixas de sugestões localizadas e locais distintos dentros das fazendas, 

sendo os refeitórios das fazendas o local mais comum entre elas. Todos os 

trabalhadores são comunicados a respeito dos mecanismos de queixas/denuncias nos 

treinamentos de integração (safristas) e periódicos (fixos). Os monitoramentos das 

ocorrências são feitos pelos administrativos das fazendas. As devolutivas são 

comunicadas por meio de informes  no mural de avisos das fazendas. As fazendas 

apresentaram relatórios das ocorrências registradas nas caixas, nos períodos de 

setembro/2020 à abril/2021, descrevendo as demandas registradas nas caixa e as 

medidas tomadas.

A politica socioambiental do Grupo GRAX declara que as fazendas zelam e fazem 

cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O código de conduta social é que 

declara que os empreendimentos obedecerão 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 das fazendas.

O menor salário pago nas fazendas é o valor de R$ 1.100,00 para função de cozinheira.  

As fazendas adotam como prática o pagamento de salário em níveis de função.  

Verificados contratos de trabalho e holerites de diferentes funções. Os trabalhadores 

entrevistados declaram que as fazendas mantem regularidade nos pagamentos dos 

salários e benefícios.

De acordo com documentação analisada, as fazendas da amostra não utilizam produtos 

proibidos. As listas com produtos utilizados (defensivos e fertilizantes) estão incluídas no 

Plano Agronômico. 

Não são realizadas pulverizações aéreas nas fazendas amostradas nesta auditoria. 

As fazendas não utilizam organismos geneticamente modificados no escopo desta 

norma. 

As fossas sépticas da FM2 não foram limpas, mas utilizam produto biológico (Biorooter) 

para melhorar decomposição da matéria orgânica. Os biodigestores das outras 4 

fazendas não foram limpos. 

A politica socioambiental do Grupo GRAX declara que as fazendas zelam e fazem 

cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O código de conduta social, 

declara que "a empresa proverá boas e adequadas instalações e condições de trabalho". 

Foi verificado na análise documental que este é um dos temas abordados nos 

treinamentos de integração dos trabalhadores, prestadores de serviço e visitantes das 

fazendas. Nas entrevistas os trabalhadores relataram que as fazendas garantem as 

condições de liberdade para execução dos trabalhos e que toda forma trabalho forçado é 

proibido.

A politica socioambiental do Grupo GRAX declara que as fazendas zelam e fazem 

cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O código de conduta social é que 

formaliza o compromisso da fazenda de não tolerância a situações de assédio e registros 

de treinamentos sobre a política social da empresa com todos os funcionários. 

A politica socioambiental do Grupo GRAX declara que as fazendas zelam e fazem 

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. O código de conduta social é 

que formaliza o compromisso das fazendas de não tolerância a situações discriminação 

e registros de treinamentos sobre a política social da empresa com todos os 

funcionários. 

As administrações das fazendas declararam que colaboram para realizações de ações 

que objetivam a organização dos funcionários para negociar livremente suas condições 

de trabalho. No Código de conduta social, as fazendas formalizam a liberdade de 

associação. Durante as entrevistas os trabalhadores afirmaram que possuem liberdade 

para estabelecer e/ou se filiar a uma organização de trabalhadores de sua preferência. 
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4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

Através da analise dos contratos de trabalho e registros de ponto foi evidenciado que as 

fazendas adotam jornadas regulares para todos os trabalhadores, conforme requisitos da 

legislação e da norma RA. Os trabalhadores entrevistados relataram que as fazendas 

mantem regularidade nas jornadas estabelecidas nos contratos, que recebem ao menos 

um dia de descanso por semana, e que são garantidas condições para pausas das 

refeições de no mínimo 1 hora por dia.

Por meio da análise dos registros de ponto, foi verificado que a realização de horas 

extras não é pratica recorrente nas jornadas de trabalho dos colaboradores. Os 

trabalhadores entrevistados relataram que quando verificado a necessidade de 

realização de horas extras, eles são consultados sobre a disponibilidade para realização 

da mesmas. Quando o banco de horas é adotado pelas fazendas, os trabalhadores 

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

horas credito por demanda individual.

Os empreendimentos realizam as análises da potabilidade da água fornecida aos 

trabalhadores periodicamente para monitorar as condições destas águas. Os relatório de 

ensaio das amostras analisadas, demonstram que as aguas fornecidas aos 

trabalhadores estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma RA.

As fazendas dispõem em sua maioria de estruturas de residências que são utilizadas 

pelos gestores e colaboradores das fazendas. Algumas delas possuem também 

alojamentos, e no momento da auditoria haviam 06 trabalhadores alojados na FM04 e 22 

trabalhadores alojados na FM05. As fazendas evidenciaram por meio de fotos as 

condições estruturais, de higiene e segurança. Os trabalhadores entrevistados, que 

utilizam os alojamentos, relataram que as fazendas mantem condições adequadas em 

termos de organização, limpeza e manutenção.

Os empreendimentos, por meio de suas equipes e/ou consultores de saúde e segurança 

ocupacional (SSO) implementaram os Programas de Gestão da Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMATR e/ou PPRA, PCMSO) para proteger a 

saúde e a segurança dos trabalhadores. Os programas identificam os riscos das 

operações e indicam medidas de prevenção por comunicação, capacitação, 

equipamentos, procedimentos e exames médicos. Contam com estruturas e equipes 

condizentes com o número de trabalhadores e as atividades executadas nas fazendas. 

Foram verificados procedimentos de primeiros socorros, planos de capacitações e 

registros das capacitações realizadas.

As fazendas fornecem aos trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual 

(EPI), previstos nos respectivos programas de prevenção de riscos ambientais, para 

todas as atividades que demandem proteções individuais e coletivas. 

Todos os fornecimentos dos EPI, controles de lavagens e condições adequadas de uso 

são monitorados pelas equipes de saúde e segurança das fazendas. Por meio de 

entrevistas e verificações das fichas de entrega dos EPI's, das amostras auditadas, 

foram verificados que todos os funcionários recebem os EPI´s necessários aos 

desempenhos das funções.

Foram verificados através das avaliações dos programas de SSO, dos certificados de 

treinamentos e das entrevistas realizadas com os trabalhadores que executam atividades 

de manipulação e pulverização de agroquímicos, que os respectivos trabalhadores  

receberam treinamentos obrigatórios antes de iniciarem nas funções. Os treinamentos 

são executados por profissionais habilitados e com cargas horarias compatíveis com os 

conteúdos dos cursos. Os funcionários entrevistados possuem treinamentos para 

capacita-los nas áreas em que atuam. Foram verificados os certificados e os 

cronogramas de treinamentos.

Por meio da verificações de fotos, procedimentos de lavagens de EPI's, registros de 

monitoramentos de banhos e entrevistas realizadas com os trabalhadores que executam 

atividades de manipulação e pulverizações de agroquímicos, foi evidenciado que as 

fazendas disponibilizam banheiros e armários individuais para os trabalhadores tomarem 

banho após as aplicações e manuseio de agroquímicos. Tais procedimentos de banho 

após aplicações e manuseio de agroquímicos são 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 das 

fazendas. 
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4.20 

País Brasil

Endereço da auditoria BR-262 KM 678-SNBAIRRO AMAZONAS

Pessoa de contato Vania Schiara

Nome do representante legal Vania Schiara

Cargo Administradora Telefone (034) 98851-5776

Detalhes do empreendimento

Nome Legal GRAX Mercon

Nome do grupo GRAX Mercon

Cidade Araxá Estado MG

Os empreendimentos relataram que não há atividades que diminuem os direitos ao uso 

da terra ou dos recursos, ou os interesses coletivos das comunidades.
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Farm Name * Member Name * Member Surname *

District / State / 

Region * City *

Sant'anna Claudio Carvalho Ottoni MG Araxá

Cruzeiro Claudio Carvalho Ottoni MG Perdizes

Luar Guilherme Barsaglini da Silva Leite MG Perdizes

Seu Lulu Paulo Jose da Silva Leite MG Perdizes

Araras Fernando Ometto Zancaner MG Perdizes

Chapadão dos Pinheiros Fernando Ometto Zancaner MG Perdizes

Fazendinha Lote 33 / Taquara Sadao Takakura MG Perdizes

Puxa Puxa Fernando Oliveira Castro MG Perdizes

São Matheus Reinaldo Olini Rocha MG Ibiá

Sitio Novo Horizonte Eduardo Fernando Binotto MG Araxá

Bom Café Ronaldo Campos Borges MG Araxá

Entrelinhas Ronaldo Campos Borges MG Araxá

Rubiacea Vivian de Freitas G. Campos Borges MG Araxá

Sitio Olhos D'água Geraldo Magela Lacerda MG Ibiá

Panorama Cesar de Camargo Galli MG Tapira

Barinas Marcio Borges Castro Alves MG Araxá

Santa Maria Paulo Sergio Araujo Vilela MG Ibiá

São Pedro - São José - Tulio Taft Bovaretto MG Ibiá

Santa Maria Paulo Roberto Santos MG Ibiá


