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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 Fazenda Nossa Senhora de Fátima - Grupo Saquarema 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

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 Certification

Resultados

- 100,00%
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Infra estruturas                                                                        19,93 

Confinamento                                                                          0,84 

Cerrado                                                                        42,08 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

sub total                                                                      117,97 

Total do Escopo                                                                      576,79 

sub total                                                                      334,67 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                          2,09 

Pasto                                                                        53,03 

sub total                                                                      124,15 

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 

2.2. Escopo (público)

Coffee Arabica 279,73
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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

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

O grupo Saquarema apresentou mapas com identificação de todas infraestruturas e uso 

do solo de todas as propriedades, como as áreas dos talhões de café, áreas de 

preservação de vegetação nativas e carreadores internos.

A fazenda mantém registro e métodos de cálculos de produção de todas as lavouras de 

café. Um sistema próprio de rastreamento foi desenvolvido baseado em registro de 

planilhas. Por meio é possível identificar as seguintes etapas: 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.

O café colhido, processado, misturado, armazenado e ensacado na fazenda mantém sua 

integridade. O sistema informatizado utilizado permite a identificação de todos os lotes e 

certificados de acordo com a amostragem realizada . Todo o café é armazenado em 

Araxá - MG. A fazenda recebe café de outras propriedades membro do Grupo 

Saquarema e pelo sistema de rastreamento é possível identicar a origem.

Verificado durante a auditoria através de documentação que  a administração da fazenda 

elaborou mecanismos/procedimentos para assegurar que os prestadores de serviço 

contratados atendam a legislação competente e as normas da certificação. Verificado 

que anexo ao contrato de prestação de serviços existe um check list que informa ao 

contratado as normas e deveres a serem seguidos na fazenda. Verificado também 

documentação dos prestadores de serviço.

Verificado durante a auditoria em entrevista com os trabalhadres de campo da cultura do 

café que estes muitas vezes não possuem uma área de vivência/abrigo para realizarem 

suas refeições durante a jornada de trabalho. Esse fato evidência um descumprimento a 

legislação vigente. A fazenda possui um documento que lista as leis aplicaveis a 

propriedades rurais e possui também um sistema de gestão interno e ambos os 

documentos citam essa legislação que de fato não esta sendo cumprida na prática.

No dia 14/05/2021 foi enviado Relatório de Não Conformidade e Plano de ação para 

sanar esse ponto pela fazenda. Foi adquirido um toldo móvel no ônibus de transporte de 

funcionários.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) não foram destruídas a partir de 1° de 

novembro de 2005 em adiante.

As fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e florestas ou outros 

ecossistemas naturais não foram destruídas após 1° de janeiro de 2014.

Os animais ameaçados ou protegidos não são caçados ou mortos. 

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

A fazenda Nossa Srª de Fátima possui 6 fossas sépticas para tratamento  da água 

residuária doméstica. O esgoto não é jogado em ecossistemas aquáticos.

A fazenda implantou o MIP com nível de controle geral (para todas as pragas e doenças) 

de 3 a 5%. As aplicações baseiam-se no calendário do ciclo de produção do café, bem 

como, da climatologia e dados disponibilizados no setor cafeiro. Os monitoramentos são 

constantes e servem de apoio na tomada de decisão quanto ao manejo adota. Como a 

produção de café é no sistema de manejo orgânico, não há aplicação de agrotóxicos. A 

fazenda também se utiliza de cultivares resistentes e do manejo nutricional e cultural 

para manter o status de produção da lavoura. Atualmente utiliza-se os seguintes 

insumos: Kellus Cooper, Fert Original Café Orgânico e Composto Orgânico Saquarema 

(produzido na fazenda) advindo da compostagem de casca de café com resíduos 

bovinos e suínos.

A fazenda não utiliza substâncias da Lista RA de Pesticidas Proibidos.

A fazenda não utiliza produtos OGM.

A fazenda contrata empresa especializada para realizar limpeza das fossas sépticas.
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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

Durante a auditoria foi verificado através de entrevista e revisão de documentos que é 

direito dos trabalhadores se organizarem livremente e negociar voluntariamente suas 

condições de trabalho de maneira coletiva, individualmente ou através de sindicatos. A 

gerência da fazenda não interfere nessa questão. O documento Código de conduta e o 

Sistema de gestão interno tratam sobre esse assunto e todos os trabalhadores tem 

conhecimento sobre o documento. O tema é abordado na integração do funcionário e 

também no documento "Normas de conduta - resumo do sistema de gestão" que é 

entregue a todos os funcionários da fazenda. 

Verificado durante a auditoria através de entrevistas e análise documental que dentre os 

direitos dos trabalhadores, está definido o recebimento mínimo de remuneração de 

acordo com o salário mínimo vigente para todos os colaboradores, e caso tratar-se de 

trabalho remunerado por produção, é permitido ao trabalhador que ganhe a mesma 

quantia ao final do mês, proporcional aos dias trabalhados, considerando uma jornada 

diária de 08 horas. O documento Código de conduta e o Sistema de gestão interno 

tratam sobre esse assunto e todos os trabalhadores tem conhecimento sobre o 

documento. O tema é abordado na integração do funcionário e também no documento 

"Normas de conduta - resumo do sistema de gestão" que é entregue a todos os 

funcionários da fazenda.  Foram analisados holerites e contratos de trabalho dos 11 

funcionários amostrados para entrevistas.

Durante a auditoria verificou-se através dos contratos de trabalhos e registro de 

funcionários que a fazenda não contrata trabalhadores menores de 18 anos.  O 

documento Código de conduta e o Sistema de gestão interno tratam sobre esse assunto 

e todos os trabalhadores tem conhecimento sobre o documento. O tema é abordado na 

integração do funcionário e também no documento "Normas de conduta - resumo do 

sistema de gestão" que é entregue a todos os funcionários da fazenda. 

Durante a auditoria verificou-se através de análise documental e holerites que todos os 

funcionários recebem o pagamento integral conforme definido em cada contrato de 

trabalho, obedecendo a datas e formas de pagamento. O pagamento se dá via

depósito na conta salário do colaborador ou através de cheque. O colaborador recebe 

em seu holerite, a discriminação detalhada de todos os seus benefícios e

deduções realizadas no mês correspondente aos serviços prestados, sendo livre de sua 

vontade, apelar quando entender que exista alguma divergência. O código de conduta 

aborda essa temática que é de conhecimento dos trabalhadores.

Durante a auditoria foi verificado, através de entrevistas e documentos, que toda forma 

de trabalho forçado, obrigatório e escravo são proibidas na fazenda. O documento 

Código de conduta e o Sistema de gestão interno tratam sobre esse assunto e todos os 

trabalhadores tem conhecimento sobre o documento. O tema é abordado na integração 

do funcionário e também no documento "Normas de conduta - resumo do sistema de 

gestão" que é entregue a todos os funcionários da fazenda.

Durante a auditoria em conversa com 11 trabalhadores  da fazenda ficou evidenciado 

que todos são tratados com respeito e não são abusados moralmente pelos 

empregadores. O documento Código de conduta e o Sistema de gestão interno tratam 

sobre esse assunto e todos os trabalhadores tem conhecimento sobre o documento. O 

tema é abordado na integração do funcionário e também no documento "Normas de 

conduta - resumo do sistema de gestão" que é entregue a todos os funcionários da 

fazenda.

Durante a auditoria em conversa com os trabalhadores ficou claro que a fazenda não faz 

distinção alguma ou discriminação na contratação e nos temas de capacitação para seus 

funcionários. O documento Código de conduta e o Sistema de gestão interno tratam 

sobre esse assunto e todos os trabalhadores tem conhecimento sobre o documento. O 

tema é abordado na integração do funcionário e também no documento "Normas de 

conduta - resumo do sistema de gestão" que é entregue a todos os funcionários da 

fazenda. Verificado também através de holerites que homens e mulheres recebem 

salários equivalentes para a mesma função exercida.

Page 6 of 8



PublicSummary

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Foi verificado através da avaliação do PPRA, dos certificados de treinamentos e das 

entrevistas realizada com trabalhadores que executam atividades de manipulação e 

pulverização de agroquímicos, que estes receberam treinamento de manuseio de 

agrotóxicos antes de iniciar na função. O treinamento foi executado por profissional 

habilitado, com carga horaria compatível com o conteúdo do curso. Todos os 

funcionários entrevistados possuem capacitações em nas áreas em que atuam. Foram 

verificados os certificados e o cronograma de treinamentos.

Verificado durante a auditoria que 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. 

Por meio de entrevistas e verificação das fichas de entrega de EPI, da amostra auditada, 

foi verificado que todos os funcionários recebem os EPI´s necessários ao desempenho 

da função.

Verificado atravé de documentação, entrevista com funcionários e conversa com os 

gestores de RH que o canal de comunicação entre funcionários e empresa é realizado 

através do departamento de recursos humanos, e tem como via de acesso, as caixas de 

sugestão e também de forma presencial, diretamente com o gestor a analista de 

recursos humanos ou nas visitas realizadas diariamente as frentes de trabalho. As 

trativas são registradas e informadas a todos os funcionários mensalmente de forma 

escrita (documento verificado na auditoria).

Verificado durante a auditoria através da análise de controle de ponto e entrevista com o 

trabalhador que este realizou no mês de Fevereiro de 2021 doze dias seguidos de 

trabalho sem folga.

No dia 14/05/2021 foi enviado Relatório de Não Conformidade e Plano de ação para 

sanar esse ponto pela fazenda. A coordenação da empresa declara que esta prática não 

é adotada costumeiramente, este fato em excesso foi devido a um embarque de bois a 

frigorífico. A coordenação da fazenda declara também que para evitar que este fato 

possa ocorrer futuramente, contratou outros 2 (Dois) funcionários para auxílio na 

pecuária, onde caso necessário trabalho em um período específico o quadro de 

funcionário se revezar entre eles.

Verificado durante a auditoria através da análise de controles de ponto, holerites e 

entrevista com o trabalhador que este realizou nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março 

de 2021 diversos dias com jornadas com mais de 2 horas extras. Houve casos em que 

as horas extras chegaram a 3 horas e 37 minutos e 3 horas e 57 minutos no dia.

No dia 14/05/2021 foi enviado Relatório de Não Conformidade e Plano de ação para 

sanar esse ponto pela fazenda.  Para evitar que seja ultrapassado o limite de hora extra 

diária possível, a coordenação da fazenda orientou os funcionários a parar de trabalhar 

antes das 19h00, limitando a 2h00 horas extras diárias. Foram enviados documentos que 

comprovam a adequação no mes de abril de 2021.

Verificado durantea a auditoria mediante a apresentação de relatório de ensaio realizado 

por empresa especializado que a água fornecida pela fazenda é potável.

Verificado durante a auditoria que as casas e alojamentos disponibilizada aos 

trabalhadores estão em boas condições de uso. 

Os trabalhadores relataram em entrevista que as casas são muito boa e não existe 

problemas estruturais ou que possam causar danos a saúde de suas familias. Foi 

apresentado fotos dos locais e pode-se concluir que as residências estão em boas 

condições. A fazenda possui alojamentos que também estão em boas condições de 

acordo com as fotografias apresentadas.

Verificado durante a auditoria que a administração da fazenda, por meio da equipe de 

saúde e segurança ocupacional implementou o Programa PGRSSMATR de Gestão da 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho Rural para proteger a saúde e a 

segurança dos trabalhadores. Os programas identificam os riscos da operação e indicam 

medidas de prevenção por comunicação, capacitação, equipamentos, procedimentos e 

exames médicos. Foram verificados os programas dos períodos de Agosto de 2020 até 

Julho de 2021.
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4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Detalhes do empreendimento

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

Nome do grupo Fazenda Nossa Senhora de Fátima - Grupo Saquarema

Cidade Perdizes Estado MG

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

Verificado durante a auditoria através de fotografias e entrevista com trabalhadores que 

a fazenda possui um local adequado para aplicadores tomarem banho e trocarem de 

roupa após finalizado o horário de aplicação. Entretanto quando as aplicações são 

realizadas na parte da manhã e na parte da tarde esses trabalhadores não tomam bando 

durante esse intervalo que é utilizado para descanso e refeição.

No dia 14/05/2021 foi enviado Relatório de Não Conformidade e Plano de ação para 

sanar esse ponto pela fazenda. A partir desta data, os funcionários que trabalham com 

pulverização passaram a tomar o banho ante das refeições, o controle passou a ser 

acompanhado pela coordenação registrando as datas e horários em que se é tomado 

banho.

Verificado durante a auditoria que não existia nenhuma mulher grávida durante esse 

período. Entretanto foi relatado por outras colaboradoras que quando mulheres estão 

grávidas a fazenda acompanha a gestação direcionando se por pedido médico essas 

colaboradoras a outras funções que não representem risco a gravidez.

A fazenda apresentou durante a auditoria o registro de propriedade privada da área do 

escopo de manejo agrícola, por meio de matrículas de imóveis registrada em cartório, 

assim como contrato de arrendamento, aditivo contratual e CAR.
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