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X
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Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

89,74% 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 Nossa Senhora de Fátima - Grupo Saquarema 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
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Café 334,67

2.2. Escopo (público)

                                                                       53,03 

sub total                                                                      124,14 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        45,66 

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)                                                                        78,49 

Infra estruturas                                                                        19,93 

Confinamento                                                                          0,84 

Cerrado                                                                        42,08 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      117,96 

Total do Escopo                                                                      576,77 

sub total                                                                      334,67 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                          2,09 

Pasto
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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

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

A fazenda Nossa Srª de Fátima possui 6 fossas sépticas (1 recém instalada) para 

tratamento do esgoto. O esgoto não é jogado em ecossistemas aquáticos. 

A fazenda possui MIP com nível de controle geral (para todas as pragas) de 3 a 5%. 

Como a produção de café é orgânica, não há aplicação de agrotóxicos. Utilizam os 

melhores e mais resistentes cultivares (como por exemplo o IBC 12 – muito resistente a 

ferrugem e o bicho mineiro) e muitas ações preventivas. Fazenda de produção de café 

orgânico, utiliza atualmente os seguintes insumos: Kellus Cooper,  Fert Original Café 

Orgânico e Composto Orgânico Saquarema (produzido na fazenda). 

A fazenda, de produção de café orgânico, não utiliza substâncias da Lista RA de 

Pesticidas Proibidos. 

A fazenda não utiliza produtos OGM. 

A fazenda realiza limpezas das fossas sépticas com empresa contratada. Foi realizada 

limpeza de 5 fossas em outubro/2020. 

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi demonstrado que a 

propriedade documenta um sistema de gestão interno (SGI) onde são descritas todas 

as atividades para cumprimento desta norma. Além disso, na pasta de recursos 

humanos, organizam-se uma série de procedimentos e documentos firmando o 

compromisso da fazenda com a certificação e o atendimento legal brasileiro. Foi 

observado um compromisso assinado de vedação ao trabalho infantil e escravo.

A Fazenda Nossa Senhora de Fátima apresentou toda documentação necessária para 

atendimento ao critério. Mapas com identificação de todas infraestruturas e atualizados, 

informações sobre talhões, imagens de satélite e documento com informações sobre 

todo o sistema de gestão. 

A fazenda possui sistema informatizado que permite identificar o café desde colheita até 

a venda:

- "Guia de Rastreamento de Café": 1. Detalhes da Produção; 2. Saída Fazenda - 

Remessa - Venda; 3. Dados da Venda; 4. Certificados; 5. Extras (outras informações); 

6. Assinatura. 

- "Granding Check List de Embarque JAS": 1. Informações do lote; 2. Avaliação do lote e 

mecanismos de transporte; 3. Dados de Embarque; 4. Comprador; 5. Certificados; 6. 

Assinatura. 

A fazenda mantém os registros e métodos de cálculos. 

O café colhido, processado, misturado, armazenado e embalado na fazenda mantém 

sua integridade. O café da Fazenda Nossa Senhora de Fátima possui vários certificados 

de Produto Orgânico, além da RA. O sistema informatizado utilizado permite a 

identificação de todos os lotes e certificados ("Guias de Rastreamento de Cafés" e 

"Granding Check List de Embarque JAS") . O café é armazenado em armazém fechado 

em Araxá - MG. A fazenda não recebe café de outras fazendas. 

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que para 

acompanhar o cumprimento dos prestadores de serviço a fazenda disponibiliza uma 

norma / lista de documentos que é apresentada aos contratados, visando explicar as 

políticas e práticas da fazenda. Além disso, todo prestador possui um contrato assinado, 

onde cláusulas prevêem o monitoramento da fazenda no acompanhamento de temas 

legais, como registros dos funcionários, licenças operacionais entre outros.

A fazenda possui Licença Ambiental válida e CAR para todas as áreas certificadas, 

incluindo área somente de Reserva Legal. 

A fazenda não destruiu áreas de AVC desde 1º de novembro de 2005. 

A fazenda conserva todos os ecossistemas naturais e não destruíram florestas ou 

outros ecossistemas naturais. 

De acordo com entrevista e documentos enviados, foi evidenciado que a fazenda não 

permite a caça e a pesca na propriedade. 

A fazenda realiza lavagem do café e despolpa. A água residual da lavagem do café é 

armazenada em tanque e depois utilizada na compostagem para controle de umidade. 

Todos os resíduos provenientes do benefício do café são utilizados na compostagem 

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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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

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que todos os 

trabalhadores possuem uma ficha de registros dos EPIs entregues de acordo com o 

programa de saúde e segurança.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 a fazenda apresentou um 

programa de treinamentos anual, contemplando diversos aspectos desta norma e da 

legislação. A fazenda possui o apoio de consultorias externas de técnicos de segurança 

e serviços de enfermagem, para orientações sobre cuidados ambientais, saúde e 

segurança, bem como, uso do EPIs, entre outros.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que a 

propriedade possui vestiário com chuveiros para os trabalhadores que aplicam ou 

manuseiam agroquímicos possam tomar banho após o período de aplicação. Os EPIs 

são lavados e armazenados conforme procedimento de segurança.

 Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que no último 

período tiveram mulheres grávidas que atualmente se encontram em licença 

maternidade.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado o direito legitimo 

de uso da terra.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que o salário 

mais baixo respeita o limite mínimo nacional. A folha de pagamento registra os salários 

por cargos e funções.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que o 

empreendimento não possui registrados menores de 18 anos. Sua política de 

contratação não permite o trabalho de mão de obra infantil.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que a Fazenda 

realiza a contratação de mão de obra temporária para períodos de maior demanda, 

principalmente durante a safra, sendo garantido todos os direitos legais.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que existem 

caixas de sugestões que ficam disponíveis aos trabalhadores, além do diálogo direto, e 

suas demandas são tratadas pela administração. Sempre existe uma devolutiva também 

registrada. Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a disponibilidade do 

mecanismo.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que a jornada de 

trabalho na fazenda são de 44h semanais, realizadas de segunda a sexta-feira. 

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que horas extras 

são realizadas, mas limitam-se a 2h diárias e sempre em períodos específicos. As horas 

extras são pagas.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi demonstrado através da 

análise de água a potabilidade segundo o estabelecido por esta norma.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que a 

propriedade possui moradias e alojamentos para os funcionários. Todas as condições 

de higiene são mantidas.

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que foi 

implantado um programa de gerenciamento de riscos ambientais amparado também 

pelo programa de gestão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho rural 

(PGSSMATR) e ambos estavam válidos no momento da auditoria.            

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que existe uma 

política para cumprimento desta norma, sendo preconizado que não são tolerados 

ameaças, assédio, abuso ou desrespeitos. 

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que existe uma 

política para cumprimento desta norma, sendo preconizado os cuidados e respeito aos 

trabalhadores. 

Na auditoria documental realizada em 16 e 17/11/2020 foi evidenciado que os 

trabalhadores tem oportunidade de se organizarem ou serem representados pelo 

sindicato.

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia BR 462 - KM 46 - Zona Rural

Pessoa de contato Luir Martins Fontes

Nome do representante legal Ricardo de Aguiar Rezende

Cargo Diretor técnico - socio / propriétárioTelefone 34 3663-1912

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazenda Nossa Senhora de Fátima; Esperança; Fazendinha; Recanto; Engenho Velho - Grupo Saquarema Agrícola Cerrado

Nome do grupo

Cidade Perdizes Estado Minas Gerais
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