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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

87,18% 82,05%
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 PHD AGROPECUARIA LTDA 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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2.2. Escopo (público)

                                                                     448,08 

sub total                                                                      223,82 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                              -   

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)                                                                      223,82 

Café 430,00

Sede                                                                          8,83 

Carreadores, Estradas e Curvas de Nível                                                                        55,87 

Área de plantio de árvores                                                                          3,22 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      740,86 

Total do Escopo                                                                   1.394,68 

sub total                                                                      430,00 

Outras Áreas

Café (sem produção)                                                                      224,86 

Pastagem e Eucalipto
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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

1.9 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

2.7 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

O plano de restauração das APPs indica as ações planejadas para recuperação e 

proteção das áreas de preservanção permanente. Para acompanhar a execução e 

garantir a recuperação, monitoramentos semestrais com registros fotográficos estavam 

previstos no plano, mas os mesmos não foram apresentados e por isso não foi possível 

avaliar o desenvolvimento do plano de recuperação. 

A fazenda informou que no arquivo kmz estão localizadas as fossas. Pelo análise do 

arquivo, somente uma fossa foi localizada. As demais por fotos. No total, há 5 fossas na 

fazenda. 

O plano de manejo integrado de pragas é citado nos documentos Plano de 

Gerenciamento e Plano de Otimização, mas o plano em si não foi apresentado no 

formato exigido pela norma da RA.

Em 17/11/2020, um plano agronômico foi enviado contendo uma proposta de plano e 

manejo integrado de pragas, composto por uma lista de pragas, doenças e métodos de 

controle.

Uma lista de produtos foi apresentada, identificando os permitidos ("Liberados"), uso 

com mitigação e proibidos. No documento planejamento 2020/2021, os produtos 

previstos para uso estão identificados. 

Avaliado levantamento planialtimétrico com as fazendas que fazem parte do escopo de 

certificação. A fazenda possui 654,86 ha de café ,sendo 417 ha em produção. Os 

ecossistemas estão identificados (RL e APP, 223,81 ha). No mapa há uma tabela e 

legenda com a descrição detalhada de cada área. As informações das parcelas estão 

no sistema de gestão e plano de gerenciamento. 

Avaliada planilha eletrônica com os controles de secagem natural, organizados por 

gleba de origem e data de entrada no terreiro. A planilha informa o beneficiamento do 

café e os lotes de entrada no armazém. 

Certificados de transação, notas de venda e planilha eletrônica de controle foram 

avaliadas e identificam o café certificado vendido, local de armazenamento, lotes e etc. 

Notas possuem declaração e identificação do café certificado.

Procedimento 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.  Todo prestador de serviço antes de iniciar a 

atividade passa por treinamento de integração para conhecer as normas adotadas pela 

fazenda.  A realização de todo serviço executado por terceiros é monitorado por um 

funcionário da fazenda que realiza um checklist para verificação de temas de segurança 

e cumprimento com as normas da fazenda. Todo prestador de serviço antes de iniciar a 

atividade recebe cópia de uma cartilha instrutiva para conhecer as normas adotadas 

pela fazenda. 

Avaliado sistema de gestão com a indicação das empresas que auxiliam no 

acompanhamento das atividades, indicação de responsáveis e uma lista dos principais 

documentos para cumprimento da norma e das leis em vigor. Uma auditoria interna foi 

realizada e identificou pontos de não confomidade. As ações estão em 

desenvolvimento.

Não há evidência de análise de resultados.

Mapas das fazendas e imagens de satélite avaliados. Não foram verificadas destruição 

de áreas com vegetação nativa após 2011.

Avaliadas banco de dados das unidades de conservação (MMA). Nenhuma área 

protegida foi identificada nas proximidades da fazenda.

Para proteção das espécies de animais silvestres, há placas de proibição de caça e 

pesca e ações de conscientização. Para os prestadores de serviços, uma cartilha 

instrutiva foi criada com as restrições a caça e ou coleta de animais silvestres. 

A irrigação é realizada com água oriunda de captação em curso dágua,  segundo 

imagem KMZ. 

As lista de produtos  a serem aplicados (planejados) e os efetivamente aplicados 

demonstram que produtos da lista RA são aplicados. Apresentada ações planejadas 

para mitigação, mas o plano de manejo integrado ainda não foi estruturado para dar 

suporte as ações de mitigação.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.37 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

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

Verificado através dos holerites de trabalhadores amostrados, referentes aos meses 

julho, agosto e setembro/2020; e confirmado nas entrevistas com os trabalhadores, que 

a fazenda realiza o pagamento dos salários de acordo com o salário mínimo nacional. O 

menor salário pago na fazenda é o valor de R$ 1.045,00 para a função de trabalhador 

rural.  Os trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda mantem regularidade no 

pagamento dos salários.

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

e declara no Código de Conduta Social que a propriedade obedecerá ao comando 

constitucional, não admitindo a contratação de nenhum empregado com idade inferior a 

18 (dezoito) anos. Os trabalhadores entrevistados declaram que não há pratica de 

contratação de menores de dezoito anos pela fazenda.

Na documentação avaliada, contrato de trabalho e holerite de 10 trabalhadores, não 

foram evidenciadas práticas de redução ou corte de benefícios dos trabalhadores. Os 

trabalhadores, fixos e temporários, declaram que a fazenda garante a todos os 

trabalhadores os mesmo direitos.

As lista de produtos  a serem aplicados (planejados) e os efetivamente aplicados 

demonstram que produtos da lista RA são aplicados. Apresentada ações planejadas 

para mitigação, mas o plano de manejo integrado ainda não foi estruturado para dar 

suporte as ações de mitigação.

Na auditoria realizada em 2019, uma NC foi aberta relacionada a presença de resíduos 

em locais inadequados. Para encerramento da NC, evidências de ações corretivas 

foram solicitadas, mas não foram apresentadas.

O plano de manejo de resíduos não estabelece metas quantitativas e as ações 

estabelecidas não foram evidênciadas, como a quantificação. Apresentada 

quantificação para o descarte, mas não a quantificação regular para difinição, conforme 

plano, da forma de armazenamento, transporte e para estabelecimento de metas.

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 da fazenda. Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração onde 

são abordados temas do código de conduta e da política social implementada na 

fazenda. Uma cópia do código é entregue a todos os trabalhadores no momento da 

contratação e, também, fica disponível no mural de avisos da fazenda. Todos os 

trabalhadores entrevistados declaram que não há ocorrência de trabalho forçado.

A administração da fazenda definiu políticas que objetivam garantir tratamento justo 

para todos os trabalhadores contratados e, declara no Código de Conduta Social, que 

"não é tolerado assédio moral e sexual, conduta imprópria ou atos que possam criar mal-

estar entre os trabalhadores. Em caso de denúncias, as partes interessadas serão 

tratadas com respeito e os fatos avaliados para avaliar o que será feito para mitigar a 

situação".

Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que 

não há ocorrência de assédio.

A administração da fazenda definiu políticas que objetivam ações para garantir 

tratamento igual a todos os trabalhadores, fornecedores e prestadores de serviço em 

atividade na fazenda.

Todos os trabalhadores e os prestadores de serviço recebem treinamento de integração 

onde são abordados temas relacionados a conduta adotada pela fazenda em relação ao 

cumprimento com os critérios da Norma RA.

Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que 

não há ocorrência de situções de discriminação na fazenda.

A administração da fazenda colabora para realização de ações que objetivam a 

organização de trabalhadores para negociar livremente suas condições de trabalho.  

Entrevistas realizadas com trabalhadores evidenciam que as fazendas colaboram para 

realização de assembleias dentro das fazendas durante a jornada de trabalho. 

Entretanto, o sindicato rural não tem realizado visitas na fazenda.
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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

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.20 CUMPRE CUMPRE

4.21 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Os holerites analisados não identificam as referências utilizada para cálculo das horas 

trabalhadas, com isso não é possível verificar se os pagamentos estão adequados ao 

exigido por essa norma e pela legislação aplicável.

A fazenda não apresentou todos os registros das horas extras praticadas pelos 

trabalhadores no período de safra. As folhas de ponto amostradas não registram a 

realização de horas extras efetivamente pratica pelos trabalhadores.  O controle das 

horas extras é feito em documento a aparte e não estava disponível para analise 

durante a auditoria. Para a função de cozinheiro e vaqueiro a jornada de trabalho, 

efetivamente praticada, difere da jornada de trabalho registrada na folha de ponto.

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 5 moradias e 1 alojamento para os trabalhadores. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que as moradias garantem condições ambientais, 

de higiene e segurança para os moradores. Todas as moradias tem água e energia 

eletrica disponiveis em condições adequadas. A fazenda apresentou documentos e 

registros fotográficos para demonstrar o cumprimento com este critério.

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.

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. 

Ao avaliar a programação operacional anual e de médio prazo, não há atividades que 

diminuem os direitos ao uso da terra ou dos recursos, ou os interesses coletivos das 

comunidades.

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

reclamações e denuncias por meio de uma caixa de sugestão disponibilizada na área 

de registro de ponto dos trabalhadores. Os trabalhadores entrevistados declaram 

conhecer o mecanismo de queixas e sugestões adotado pela fazenda. Entretanto, 

reconhecem que não utilizam por ter acesso ao gerente da fazenda e fazer as 

solicitações diretamente com a administração. 

A fazenda não apresentou todos os registros de controle da jornada efetivamente 

praticada pelos trabalhadores, de maneira que não foi possível evidenciar se durante a 

jornada de trabalho praticada há condições que garantam pausa adequada para 

refeição, se é o quantitativo da jornada não excede 44 horas semanais e se é garantido 

ao menos um dia de descanso semanal para todos os trabalhadores no período de 

safra.  Os registros de folha de ponto da amostra selecionada não identifica a extensão 

da jornada no período de safra.
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País Brasil

Endereço da auditoria ROD BR 146 CATIARA/ARAXA

Pessoa de contato Alexandre Ferreira

Nome do representante legal -

Cargo Assistente Administrativo Telefone 3435152000

Detalhes do empreendimento

Nome Legal PHD AGROPECUARIA LTDA

Nome do grupo -

Cidade Serra do Salitre Estado MG
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