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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

89,74% 92,31%
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 Pinhal & Santo Antonio 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 441,00

2.2. Escopo (público)

                                                                     216,00 

sub total                                                                      496,80 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      238,80 

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)                                                                      258,00 

Infra estruturas                                                                        10,00 

Pasto                                                                        31,80 

Outros                                                                        57,40 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Estradas, açudes, carreadores                                                                              -   

sub total                                                                      354,20 

Total do Escopo                                                                   1.292,00 

sub total                                                                      441,00 

Outras Áreas

Área para plantio de café                                                                        39,00 

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

1.6 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

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.28 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.29 
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

Apresentado código de conduta social e política sócio-ambiental.  Entrevistas com os 

trabalhadores.

Apresentado código de conduta social e política sócio-ambiental.  Entrevistas com os 

trabalhadores.

Avaliados comprovantes de pagamentos referentes aos meses de junho, julho e agosto 

de 2020. Entrevistas com os trabalhadores para avaliação das práticas adotadas.

Apresentado código de conduta social e política sócio-ambiental.  Proibição de menores 

de 18 anos. Entrevistas com os trabalhadores.

O plano de manejo integrado é realizado, avaliando as infestações de pragas/doenças, 

utilizando alternativas para controle e evitando danos significativos para cultura.

Não há uso de agroquímicos proibidos. 

O cultivo certificado não é OGM.

Esgoto humano são destinados a fossas, portanto não são utilizados na produção.

Foi estabelecido e é aplicado um procedimento para mitigação dos riscos, como a 

redução de vazão nas aplicações e aplicações na bordadura dos talhões com apenas 

um lado do pulverizador. Outras ações propostas como identificação dos locais com 

distância menor que a indicada pela norma da RA para aplicação mecanizada e uso de 

papel sensível para monitoramento de dispesão de gotículas de agroquímicos ainda não 

foram iniciadas.

Na residência 02 da fazenda Santo Antônio, foi instalada uma cerca de bambu e 

plantada uma cerca viva que não está totalmente desenvolvida e ainda não cumpre com 

suas funções.

A fazenda apresenta estudos e ações que estão em andamento e na busca por mitigar 

o uso de substâncias perigosas que ainda fazem parte do escopo de agroquímicos 

utilizados. O cronograma de ações é seguido e algumas ações como identificação de 

colméias foi iniciado, porém a fazenda não se apresentou método alternativo de controle 

que não o uso de neonicotinóides para controle de bicho-mineiro.

Apresentado código de conduta social e política sócio-ambiental. Relação de 

trabalhadores contratados e comprovantes de pagamentos avaliados. Entrevistas com 

os trabalhadores.

Apresentado código de conduta social e política sócio-ambiental.  Entrevistas com os 

trabalhadores.

Foi verificado que a fazenda possui mapas atualizados de uso do solo com a 

localização das estruturas, dos cultivos e das áreas de preservação. Também existe o 

registro de informações atualizado dos cultivos (data de plantio, variedade, 

espaçamento, área ocupada, estimativa de renovação etc.).

A propriedade apresenta mecanismo para controle da quantidade produzida e da 

rastreabilidade do café. São realizadas estimativas de safra por talhão e durante a 

colheita são preenchidas planilhas de controle que registram volume colhido e outras 

informações da operação (data, tempo gasto, tipo de colheita).

A Fazenda possui registros e controles de todas as etapas de colheita, pós-colheita até 

a venda do café certificado.

Apresentados sistema de gestão, planos, cronogramas, licenças, registros de 

acompanhamento de atividades diversas e demais ferramentas para monitoramento dos 

temas relacionados a certicicação. As evidências estão listadas em detalhes nos seus 

respectivos critérios.

Não existem áreas de AVC na região da propriedade

A Fazenda conserva os ecossistemas naturais e não ocorreu degradação.

O empreendimento proíbe qualquer tipo de caça. Os funcionários são informados e há 

placas distribuídas em diversos locais proibindo a caça.

Águas residuárias são enviadas para três tanques de armazenamento e drenagem, os 

quais passam por uma limpeza antes do início da colheita. 

O esgoto é tratado por meio de fossas e a fazenda monitora os sistemas.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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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 CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

As moradias foram avaliadas através de fotos e apresentam condições adequadas. 

Foram enviadas fotos de 4 residências. Vistorias internas e externas são realizadas com 

registros em checklist. 

Apresentados PGSSMATR e PCMSO das duas fazendas, Pinhal e Santo Antonio.

Fichas de entrega de EPIs de 3 trabalhadores envolvidos com a aplicação manual e 

tratorizada de agrotóxicos.

Apresentadas capacitações realizadas pelo SENAR de 4 trabalhadores selecionados, 

atuando na aplicação manual e tratorizada.

Enviado video do local de banho disponível para os trabalhadores. Há vestiários 

masculino e feminino. Ambos equipados com chuveiros e armários.

Apresentado código de conduta social e política sócio-ambiental. Relatado que não há 

mulheres grávidas, em período de amamentação ou que deram a luz recentemente.

Apresentadas matrículas dos imóveis rurais com a identificação do proprietário legal.

Os trabahadores são permanentes e os temporáros são contratados formalmente para 

atuar em períodos distintos do ano. Avaliados comprovantes de pagamentos referentes 

aos meses de junho, julho e agosto de 2020. Entrevistas com os trabalhadores para 

avaliação das práticas adotadas.

As ocorrências são registradas em um formulário específico para sugestões e críticas. 

Uma caixa é disponibilizada para a guarda dos formulários até a abertura, a qual 

também é registrada. Em 2020, o registros da abertura da caixa de sugestões indica 

somente 1 ocorrência em 05/08/20. Reuniões ocorrem regulamente para tratar dos 

temas e são registradas em atas.

As jornadas regulares são registradas e não excedem o 44 horas semanais. Folhas de 

pontos do período de junho a agosto apresentadas e entrevistas com trabalhadores 

para avaliação dos horários.

Horas extras são realizadas esperadicamente e não superam as duas horas diárias. As 

horas são pagas com acréscimo de 50%, conforme legislação.

Análises laboratoriais apresentadas da Fazenda Pinhal e  Santo Antonio. Análises 

coletadas nas sedes e no escritório.

País BRASIL

Endereço da auditoria FAZENDA PINHAL,BR 381 KM 642

Pessoa de contato PEDRO GABARRA TAVARES REIS TEIXEIRA

Nome do representante legal -

Cargo ADMINISTRADOR Telefone -

Detalhes do empreendimento

Nome Legal JOÃO NEWTON REIS TEIXEIRA

Nome do grupo -

Cidade SANTO ANTONIO DO AMPAROEstado MG
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