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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 Naohito Tsuge e Outro Cumple con los requerimientos de Año 2 - 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% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Control Control

Resultados

92,31% 100,00%
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Infra estruturas                                                                          8,02 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                        59,40 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                        73,28 

Total do Escopo                                                                      845,17 

sub total                                                                      565,00 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                          3,36 

Outro uso*                                                                          2,50 

sub total                                                                      206,89 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        31,07 

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)                                                                      175,82 

2.2. Escopo (público)

Avocado 565,00
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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 CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Verificado que a fazenda realiza a análise total do empreendimento e que as 

atualizações são realizadas ano a ano. 

O documento "Manual Integrado de Planejamento e Gestão da Propriedade" registra 

todas as informações necessárias para cumprir com esse critério da norma.

As fazendas controlam e registram a produção por talhão e demonstram rastreabilidade. 

Há fazendas, do mesmo grupo, que também produzem abacate, mas não certificadas. 

O documento "Manual Integrado de Planejamento e Gestão da Propriedade" demonstra 

toda a análise da safra a gestão técnica, planejamento estratégico da safra seguinte e 

estimativas.

Verificado que todos os produtos colhidos, recebidos, processados, embalados e 

armazenados são controlados e tem a rastreabilidade garantida. A fazenda utiliza 

sistemas (Paripassu e Sankhya Om) para o controle de todas as etapas de 

produção/comercialização. A Produção de abacate do Grupo Tsuge se dá em três áreas 

distintas, sendo todas certificadas Global Gap e apenas a propriedade sede 

denominada Lote 14, 15 e 18 com certificação Rainforest.

A administração da fazenda implementa mecanismos para a seleção, supervisão e 

gestão de prestadores de serviços, para assegurar que estes cumpram com os critérios 

críticos aplicáveis desta norma, para aqueles trabalhos executados dentro do escopo da 

certificação.

Verificado que o empreendimento zela pelo compromisso nas boas práticas agrícolas, 

na gestão da propriedade com respeito às normas de segurança do trabalho, ber estar 

do trabalhador, legislação ambiental e focada sempre na sustentabilidade. 

O constante aporte em em investimentos, a opção por seguir diversas normas de 

certificações, consultorias e um quadro técnico gabaritado, com equipe multidisciplinar 

demonstram o cumprimento deste critério.

As Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) não foram degradadas desde a data 

definida pela norma RA. 

Foram apresentados mapas georreferenciados identificando as áreas de reserva legal, 

preservação permanente, nascentes e corpos hídricos, sendo possível observar que 

não ocorreram mudanças desde 01/11/2005.

Dentro do Programa de conservação são citados as medidas adotadas para a 

preservação destas áreas. 

As áreas são monitoradas constantemente.

A Fazenda conserva os ecossistemas naturais e não houve degradação recente 

conforme definido pela norma RA. 

Através de fotografias foi possível observar a conservação destas áreas. 

As áreas são monitoradas constantemente.

A Fazenda proíbe qualquer tipo de caça.

Os funcionários são informados e há placas distribuídas na Fazenda proibindo a caça.

Para as águas residuárias do packing house a fazenda utiliza um tanque de 4 mil litros 

para a lavagem das frutas. Este tanque é de água recirculada e este volume dá para 2 a 

3 processos, visto que, a fruta não tem contato com o solo e chega bem limpa no 

packing. 

Após 2 a 3 processos de acordo com a turbidez da água, essa é dercartada no tanque 

de estanqueidade e fica por lá durante a semana até zerar os níveis de cloro. Depois é 

eliminada em áreas não agrícolas como estradas e carreadores.

Verificado que as estruturas da fazenda possuem fossas sépticas.
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3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

Plano em conformidade com a norma RA, contendo descritivo das principais pragas e 

doenças, níveis e métodos de controle e inimigos naturais. 

É dado preferência para o controle com uso de Trichogramma sp. e Beauveria bassiana. 

Verificado que é realizado o monitoramento de precisão de pragas, doenças e inimigos 

naturais.

Para isso, utiliza-se a ferramenta de amostragem georreferenciada “PROTECTOR” da 

empresa Syngenta. 

O PROTECTOR é composto por “tablets” que são georreferenciados, nos quais o 

programa está instalado, e uma plataforma on-line na qual os dados ficam disponíveis 

aos gestores da propriedade. 

Os monitores percorrem aleatoriamente pontos de amostragem dentro dos talhões, nos 

quais os indicadores predefinidos são registrados.

A Fazenda não utiliza produtos da Lista de Pesticidas Proibidos da norma RA. 

O uso de insumos é registrado em planilha.  

Foi verificado na fazenda que o esgoto humano é tratado e não é utilizado em atividades 

de produção.

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas.

Os trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Todas as formas de discriminação no trabalho, na contratação, na capacitação, 

atribuição de tarefas, benefícios trabalhistas, políticas e procedimentos de promoção e 

outras oportunidades para melhores condições, pagamento ou superação são proibidas, 

incluindo qualquer distinção, exclusão ou preferência que invalide ou prejudique a 

igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego; de igual maneira, o 

pagamento diferenciado a homens e mulheres por uma tarefa de igual valor.

Os trabalhadores têm o direito de estabelecer e participar de uma organização de 

trabalhadores de sua livre escolha, sem influência ou interferência da administração da 

fazenda, seus donos. 

Os trabalhadores têm o direito de negociar coletivamente suas condições de trabalho 

em um acordo de negociação coletiva. Os trabalhadores estão completamente 

protegidos contra todo ato de discriminação ou represálias por motivos de afiliação.

Todos os trabalhadores recebem pelo menos um salário negociado coletivamente. Para 

produção, cota/tarefa, a taxa de remuneração estabelecida permite aos trabalhadores 

ganhar pelo menos um salário mínimo, comparado com uma jornada de trabalho 

padrão. As capacitações requeridas pela administração (UGBs) são desenvolvidas 

durante o horário normal de trabalho e são compensadas totalmente. Os trabalhadores 

não são cobrados, nem são deduzidos de seus salários o custo dos equipamentos, 

ferramentas ou aparelhos de trabalho requeridos para o desempenho das tarefas dos 

trabalhadores.

Piores formas de trabalho infantil estão proibidas.

A administração da fazenda não se envolve em acordos ou práticas destinadas para 

eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos trabalhadores.

A administração da fazenda implementa mecanismo de queixas ou reclamações para a 

proteção dos direitos dos trabalhadores.

A administração da fazenda informa aos trabalhadores sobre seu direito a ter acesso a 

sistemas externos de queixa e reclamações, tais como as Entidades de Certificação 

Credenciados ou autoridades locais.

O número de horas da jornada regular para todos os trabalhadores não excede 44 horas 

por semana, com pelo menos um dia completo de descanso para cada seis dias 

consecutivos de trabalho. 

Os trabalhadores têm pelo menos uma pausa para refeição para cada seis horas 

trabalhadas.

Todas as horas extras vão para um banco de horas. São voluntárias e o residual não 

usufruido pelo trabalhador é pago à taxa exigida pela legislação aplicável a cada 6 

meses.

Produtores, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água potável.
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4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Naohito Tsuge e Outro

Nome do grupo Naohito Tsuge e Outro

Cidade Rio Paranaíba Estado MG

País Brasil

Endereço da auditoria Lote 15 PADAP, MG 235, km 108,3, Zona Rural.

Pessoa de contato Sérgio Vital

Nome do representante legal Paulo Tsuge

Cargo Proprietário Telefone 34 38599665 e 34 999383880

As mulheres que estão grávidas, em período de amamentação ou que deram a luz 

recentemente não podem desempenhar atividades que representem um risco a saúde 

da mulher, do feto ou do bebê. Em caso de realocação de trabalho, não há redução na 

remuneração.

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra mediante escritura de propriedade, de 

arrendamento, ou outros documentos oficiais, ou mediante documentação sobre direitos 

de usos tradicionais ou da comunidade. 

O direito ao uso da terra não está sob disputa legal por residentes ou comunidades 

locais atuais ou passadas, incluídas disputas em relação a desapropriações passadas 

ou abandono forçado.

Existem estruturas para tomar banho para todos os que manipulam pesticidas ou outras 

substâncias que representem riscos potenciais à saúde. 

Estes trabalhadores tomam banho e trocam de roupa depois de finalizado o horário 

diário de aplicação e antes de deixar o local de trabalho ao final da jornada de trabalho. 

Todos os EPIs para os trabalhadores são lavados e armazenados nas instalações da 

fazenda e não entram nas moradias dos trabalhadores.

A administração da fazenda capacita todos os trabalhadores que manipulam ou entram 

em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial a saúde. Esta 

capacitação é realizada por um profissional competente no manejo seguro destas 

substâncias.

Quando a administração da fazenda fornece as moradias aos trabalhadores e suas 

famílias, isto inclui: a) ausência de ratos, camundongos, insetos e parasitas, ou 

condições que favoreçam suas populações e que possam causar doenças ou carregar 

parasitas transmissores de doenças; b) pisos secos; c) proteção contra chuva, vento, ou 

condições de clima frio; d) ausência de condições que representem ameaças iminentes 

para a saúde ou segurança dos ocupantes; e) um registro dos trabalhadores e membros 

de suas famílias que vivem em moradias oferecidas pela administração; f) cama 

separada para cada trabalhador; g) portas com mecanismos para fechar.

A administração da fazenda desenvolve e implementa um plano de Saúde e Segurança 

Ocupacional (SSO). O plano de SSO está baseado em uma análise de risco 

desenvolvido por um profissional ou organização competente e identifica e caracteriza 

os riscos biológicos, físicos e químicos para cada tipo de trabalho e para as tarefas 

fisicamente exigentes. O plano de SSO descreve e classifica os riscos em termos da 

frequência de ocorrência potencial e do potencial perigo ou impacto e indica a 

comunicação, capacitação, equipamento e procedimentos, incluindo exames médicos e 

primeiros socorros, necessários para a prevenção ou redução dos riscos classificados 

como altos para a saúde do trabalhador ou das outras pessoas nas instalações da 

fazenda. A administração da fazenda nomeia um funcionário de SSO que vai ser 

responsável por assegurar a implementação do plano de SSO.

O Equipamento de Proteção Individual (EPI), que esteja de acordo com a Ficha de 

Dados de Segurança (MSDS – Material Safety Data Sheets), o rótulo de segurança ou 

outras instruções do produto, o que for mais rigoroso, é fornecido gratuitamente aos 

trabalhadores.
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