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Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
Pontuação

Critérios Críticos - 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 3 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)

                                                                       35,80 

sub total                                                                      503,90 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      248,80 

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)                                                                      255,10 

Infra estruturas                                                                        76,30 

Área para plantio de café                                                                        42,00 

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

sub total                                                                      363,10 

Total do Escopo                                                                   1.288,50 

sub total                                                                      421,50 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                      209,00 

Pasto

Coffee Arabica 421,50
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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

2.2 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.7 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Tema salários aborados no código de conduta. Avaliados holerites de 5 trabalhadores 

fixos e 4 temporários, período de janeiro a abril de 2021.

A fazenda documentou sua avaliação e possui todas as informações necessárias para 

atendimento a este critério. Através de imagem de satélite preparada pela fazenda, foi 

possível ver as marcações de perímetros, acesso a estradas, lavouras, eucaliptos, RL, 

APP, mato, água, erosões, entre outras informações. 

A fazenda possui registros e descrição de métodos de cálculo do volume total do produto 

certificado. Há controle da produção, formação de lotes e estoque.

O café produzido na fazenda mantém sua integridade da colheita até a venda, de acordo 

com a declaração.  O café é armazenado em armazém com certificação Cadeia de 

Custódia. 

A fazenda não faz contratações de prestadores de serviços, realizando suas atividades 

com trabalhadores fixos ou temporários. Apresentado certificado de cadeia de custódia 

do armazém responsável pelo rebenefício do café.

Apresentado documento sistema de gestão organizando as atividades, definindo 

responsabilidades e demonstrando atendimento a norma através de documentação 

solicitadas e citada nos respectivos critérios.

A fazenda Pinhal e Santo Antonio conserva todos os Ecossistemas Naturais e não 

destruíram florestas. 

A fazenda proíbe a caça, a captura, a extração e o tráfico de animais silvestres. 

A fazenda possui via úmida para lavar e descascar o café. A água residual é direcionada 

para tanque de decantação localizada entre os eucaliptos, longe de APP. A água é 

infiltrada no solo. 

A fazenda possui 08 fossas sépticas construídas de acordo com projeto da Embrapa. 

São realizadas análises para acompanhamento da eficiência anualmente e vistoria 

semestralmente. 

Avaliados documentos citados em 4.1. O tema trabalho infantil foi diretamente abordado 

em um cartaz fixado no quadro de aviso da fazenda. Entrevistados trabalhadores fixos 

(5) e temporários (3). Avaliada lista de trabalhadores das fazendas.

Não foram contratados trabalhadores jovens. A idade mínima determinada pela fazenda 

é de 16 anos. Apresentada lista de trabalhadores da fazenda e entrevistados 

trabalhadores para avaliação do tema.

Através da avaliação dos comprovantes de pagamentos e entrevistas com 8 

trabalhadores, não foram identificadas prátcias para eliminar ou reduzir o pagamento de 

benefícios aos trabalhadores. 

Apresentados registros da abertura da caixa de sugestões e dos temas que foram 

solicitados pelos trabalhadores.

Avaliados registros de controle da jornada de trabalho de 8 trabalhadores, no período de 

janeiro a abril de 2021, não sendo identificada jornada irregular de trabalho.

A fazenda possui Manejo Integrado de Pragas e Doenças do Cafeeiro conforme 

solicitado por este critério. 

A fazenda Pinha e Santo Antônio não utiliza produtos proibidos, incluídos na Lista 

Rainforest Alliance de Pesticidas Proibidos. 

O cultivo contemplado no escopo do Certificado RA não é OGM.

A fazenda não utilizam esgoto humano nas atividades de produção ou processamento. 

As fossas sépticas ainda não foram limpas, pois o processo mantém-se eficiente, de 

acordo com análises realizadas. 

Apresentado documentos do sistema de gestão, código de conduta e cartazes 

informativos sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e da fazenda. Entrevistas 

foram realizasdas para complementar avaliação, sendo considerado atendido.

Apresentado sistema de gestão, código de conduta e cartazes informativos com os 

direitos e deveres dos trabalhadores e da fazenda. Entrevistas foram realizasdas para 

complementar avaliação, sendo considerado atendido.

Avaliados o sistema de gestão, código de conduta e cartazes informativos. Entrevistas 

complementares foram realizasdas para avaliação.

Tema sindicalismo abordado nos documentos citaddos em 4.1.. Trabalhadores fixos, 

temporários  e a  representante do sindicato local foram entrevistados.
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4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

País Brasil

Endereço da auditoria BR 381, km 642

Pessoa de contato Pedro Gabarra Tavares Reis Teixeira

Nome do representante legal -

Cargo Administrador Telefone -

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazenda Pinhal e Santo Antonio

Nome do grupo -

Cidade Santo Antonio do Amparo Estado MG

Apresentados registros de entrega de EPIs de 2 trabalhadores responsáveis pela 

aplicação de agrotóxicos. Avaliados controles de lavagem de EPIs de 4 aplicadores.

Apresentados certificados de treinamento de 5 trabalhadores responsáveis pelo 

manuseio e aplicação de agrotóxicos.

Apresentadas fotos dos vestiários, masculino e feminino, onde estão disponíveis 

chuveiros para uso dos trabalhadores após aplicação de agrotóxicos. Entrevistados 3 

trabalhadores, aplicadores de agrotóxicos.

Apresentada ata de reunião sobre os procedimentos da fazenda relacionado às mulheres 

grávidas e/ou em período de mamanetação. No momento, não há mulheres grávidas, 

em período de amamentação ou puérperas.

Avaliadas matrículas das três propriedades que compõe a fazenda. Os documentos 

identificam o proprietário legal das terras.

Avaliados registros de controle da jornada de trabalho de 8 trabalhadores, no período de 

janeiro a abril de 2021, não sendo identificadas horas extras acima das duas horas 

extras diárias permitidas por lei.

Apresentadas análises de água de três pontos (nascentes): uma fonte que alimentam o 

escritório e duas que alimentam a sede. 

Apresentados registros de vistorias anuais das moradias realizadas com a presença do 

morador. As avaliações são realizadas na parte interna e externa das moradias. Os 

resultados e ações são registrados.

Apresentados o PGSSMATR e PCMSO das fazendas . Avaliado o relatório anual do 

PCMSO com o registro de não ocorrência de resultados anormais.
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