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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 Fazendas Limeira e Marolândia Cumpre com os requerimientos de 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%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certificação

Resultados

- 100,00%
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Café 789,87

Varzea                                                                        13,24 

Carreador                                                                      158,14 

Outro uso*                                                                        14,23 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                   1.051,35 

Total do Escopo                                                                   2.362,96 

sub total                                                                      789,87 

Outras Áreas

Cana                                                                      788,84 

Pasto                                                                        76,90 

sub total                                                                      521,74 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      176,82 

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)                                                                      344,92 

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

A água residual resultante do processamento do café é utilizada para fertiirrigação. Em 

um primeiro tanque deposita-se a água residuária, com o objetivo de:

o material mais denso que a água decanta, o material menos denso flutua podendo, 

também ocorrer decantação anaeróbica. Transfere-se a água quase isenta dos sólidos 

decantados e flutuantes, por meio de tubulações um pouco abaixo do nível da água 

para o segundo tanque. No segundo tanque o processo é identico ao primeiro, porém, 

com pouco material sólido e flutuante. Transfere-se a água para o terceiro tanque. No 

terceiro tanque a água está isenta de impureza sólida. Em seguida e realizada a 

fertirrigação nas áreas de pastagem.
Verificado que não existe descarte de esgoto em ecossistemas aquáticos. As fazendas 

contam com fossas sépticas.

O plano de manejo integrado é realizado pela fazenda regularmente quantificando os 

ataques e utilizando ferramentas alternativas para auxiliar no combate a pragas, 

evitando perdas do cultivo e minimizando os riscos de pesticidas.

A propriedade apresenta mapas com as parcelas de produção, CAR, ecosssistemass 

naturais e infraestruturas. Informações sobre as parcelas de produção com tipos, 

variedades, densidade dos cultivos, idade do cafezal e nível de produção esta presente 

nos Programas agrícolas e no cronograma. 

São mantidos registros que demonstram que o volume de café vendido como certificado 

náo é maior que o volume produzido.

A fazenda garante a rastreabilidade do seu café através de controles e registros nas 

várias etapas de produção. 

No campo:

a. PROGRAMAS DE TRATOS CULTURAIS INDIVIDUALIZADOS POR GLEBA

b. REGISTRO DE COLHEITA EM LITROS DE CAFÉ POR GLEBA

No Pós colheita com registro de entrada e saída de lotes de café:

a. NOS PÁTIOS OU TERREIROS

b. NOS SECADORES

c. NAS TULHAS

d. NOS DEPÓSITOS

e. NOS EMBARQUES

Os cafés com certificação rainforest são devidamente identificados como tal.
Procedimentos para seleção, supervisão e monitoramento dos prestadores de serviço 

em atividade nas fazendas foram estabelecidos para garantir o cumprimento com esta 

Norma e com a legislação vigente. 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 

referente a saúde e segurança no trabalho.  A realização de todo serviço executado por 

terceiros dentro das fazendas é monitorado pela equipe de saúde e segurança.

Todo prestador de serviço antes de iniciar a atividade passa por treinamento de 

integração, para conhecer as normas adotadas pela fazenda.
A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação. Existe pessoal 

capacitado e responsável pelas diversas áreas da empresa. O manual de Gestão Social 

e Ambiental visa servir de guia de estudos a todos os trabalhadores da Cia. 

Agropecuária Monte Alegre para que sejam respeitadas e observadas toda e quaisquer 

modificações ou novas ações efetuada nas áreas social e ambiental. Este manual 

contém normas, procedimentos, ações realizadas, ações futuras e demais assuntos 

ligados ao dia-a-dia da empresa. .
Avaliação comparativa de imagens de satélite do período de 2003 a 2019, não foram 

identificadas alterações nas coberturas vegetais das áreas de interesse ambiental. 

Verificado também a documentação ambiental da fazenda.
Ecossistemas naturais e florestas foram avaliados através de imagens de satélite. 

Período de 2014 a 2019. Verificado também a documentação ambiental da fazenda.

Verificado que nenhuma área protegida é degrada pelo empreendimento. Verificado 

também a documentação ambiental da fazenda.

É proibida qualquer atividade de caça na fazenda. Verificado através de entrevista com 

trabalhadores. A fazenda realiza um inventário faunistico.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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3.4 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.7 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

A administração da fazenda adota como prática o pagamento de um salário mínimo 

superior ao estabelecido pela legislação aplicável. Na fazenda o menor Salário pago é 

de R$ 1.156,80 para trabalhadores rurais e R$ 1.254,20 para Retireiro, conforme CCT 

2020/2022 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alfenas/MG.

A administração da fazenda proíbe qualquer tipo de trabalho infantil dentro das fazendas 

e declara no Código de Conduta Social que mantem ações para garantir todos os 

direitos e as condições estabelecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e pela Convenção dos Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas.

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

de 18 anos trabalhando das atividades das fazendas amostradas.
A fazenda não contrata trabalhadores menores de 18 anos.

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

18 anos trabalhando das atividades das fazendas amostradas.
A administração da fazenda demonstrou por meio dos documentos analisados  

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.
A administração da fazenda implementou um mecanismo para registro de queixas, 

reclamações e denuncias. O procedimento é divulgado a todos os trabalhadores no 

treinamento de integração. Os trabalhadores entrevistados declaram conhecer os 

mecanimo disponível para registro de queixas.

A jornada de trabalho estabelecida pela administração das fazendas cumpre com o que 

preconiza a Política Social, o Código de Conduta Social e pela legislação nacional, que 

estabelece 44 horas semanais com pausa regular para as refeições e, pelo menos, um 

dia de descanso a cada seis dias consecutivos de trabalho.

Verificado que somente são utilizados agroquimicos registrados no país.

As fazendas possuem fossas sépticas para tratamento de esgoto.

A administração da fazenda definiu políticas que objetivam garantir o direito individual 

de escolha do local de trabalho e que proíbem todas as formas de trabalho forçado 

dentro das fazendas. Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração onde 

são abordados temas do código de conduta e a política social implementada nas 

fazendas. Verificado o documento Código de Conduta Social, que formaliza o 

compromisso da fazenda de não tolerância a situações de discriminação. Verificados 

registros de treinamentos sobre o Código de Conduta Social, realizados entre maio e 

setembro/2020, com todos os funcionários. Todos os trabalhadores entrevistados 

declaram que não há ocorrência de trabalho forçado nas fazendas auditadas.

A administração da fazenda definiu políticas que objetivam garantir o direito individual 

de escolha do local de trabalho e que proíbem todas as formas de trabalho forçado 

dentro das fazendas. Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração onde 

são abordados temas do código de conduta e a política social implementada nas 

fazendas. Verificado o documento Código de Conduta Social, que formaliza o 

compromisso da fazenda de não tolerância a situações de discriminação. Verificados 

registros de treinamentos sobre o Código de Conduta Social, realizados entre maio e 

setembro/2020, com todos os funcionários. Todos os trabalhadores entrevistados 

declaram que são tratados com respeito e que não há ocorrência de assedio nas 
A administração da fazenda definiu políticas que objetivam garantir o direito individual 

de escolha do local de trabalho e que proíbem todas as formas de trabalho forçado 

dentro das fazendas. Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração onde 

são abordados temas do código de conduta e a política social implementada nas 

fazendas. Verificado o documento Código de Conduta Social, que formaliza o 

compromisso da fazenda de não tolerância a situações de discriminação. Verificados 

registros de treinamentos sobre o Código de Conduta Social, realizados entre maio e 

setembro/2020, com todos os funcionários. Todos os trabalhadores entrevistados 

declaram que são tratados com respeito e que não há ocorrência de situções de 

discriminação nas fazendas auditadas.
A administração da fazenda colabora para realização de ações que objetivam a 

organização de trabalhadores para negociar livremente suas condições de trabalho.  A 

fazenda segue convenção coletiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Alfenas/MG. Entrevistas realizadas com trabalhadores evidenciam que as fazendas 

colaboram para realização de assembleias dentro das fazendas durante a jornada de 

trabalho.
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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 administração da fazenda elaborou um Programa para proteger a saúde e a 

segurança dos trabalhadores por meio da implantação de um Plano de Segurança e 

Saúde Ocupacional baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o 

número de trabalhadores e as atividades executas nas fazendas.

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 adequada de uso é monitorado pela fazenda.
Todos os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que realizam a lavagem de EPI 

receberam treinamento de Manuseio de Agrotóxicos antes de iniciar na função. O 

treinamento é executado por orgão oficial com carga horaria compativel com o conteudo 

do curso. De maneira complementar, anualmente os trabalhadores recebem um 

treinamento para reciclagem do conteudo abordado no curso.
As fazendas disponibilizam instalações com chuveiros, 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.
No momento da auditoria não havia no quadro de colaboradores trabalhadoras 

gestantes e/ou que tenham engravidado durante a vigência do contrato de trabalho. A 

administração da fazenda declara que nos casos em que ocorrer comunicado de 

gestação por alguma trabalhadora será cumprido o que preconiza a legislação e esta 

norma.

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 

empresa. 

A administração da fazenda realiza avaliação previa para planejamento e programação 

da execução de horas extras. Quando avaliado a necessidade de realização de horas 

extra os trabalhadores são consultados sobre a disponibilidade para realização da 

mesma. 

A administração da fazenda fornece água potável para todos os trabalhadores. A água 

fornecida cumpre com os parâmetros da RA de água potável. 
As fazendas fornecem 17 moradias para 53 moradores. A administração designa um 

responsável para monitoramento das condições ambientais de segurança e higiene das 

casas. Os trabalhadores entrevistados declaram que as moradias estão em condições 

adequadas de segurança e higiene. A fazenda apresentou documentos e registros 

fotográficos para demonstrar o cumprimento com este critério.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazendas Limeira e Marolândia

Nome do grupo Fazendas Limeira e Marolândia

Cidade Alfenas Estado MG

País Brasil

Endereço da auditoria Fazenda Marolândia- MG 179 - Km 7,5 - Alfenas/MG/Brasil

Pessoa de contato Silvia de Faria Cordeiro

Nome do representante legal  -

Cargo Assistente de Gestão Telefone (35) 3573 2729
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