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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 Josiani Moraes da Silva - Fazenda Santa Cruz No Cumple con los requerimientos 

de Año 3 - Nivel B 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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Coffee Arabica 269,80

Infra estruturas                                                                          6,88 

Pasto, pomar, bananeiras e brejo                                                                          2,61 

Café erradicado ou em formação e/ou renovação                                                                        41,88 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Estradas, açudes, carreadores                                                                        42,85 

sub total                                                                      112,60 

Total do Escopo                                                                      481,20 

sub total                                                                      269,80 

Outras Áreas

Milho e Soja                                                                        17,12 

Eucalipto                                                                          1,26 

sub total                                                                        98,80 

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)                                                                        98,80 

2.2. Escopo (público)
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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

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

Apresentado código de conduta com regras relacionadas a discriminação e sobre 

oportunidades igualitárias a todos. Entrevistas com 5 trabalhadores para avaliação do 

tema.

Apresentado código de conduta com regras relacionadas ao sindicalismo. Entrevistas 

com 5 trabalhadores para avaliação do tema.

Avaliados comprovantes de pagamentos de 5 trabalhadores no período de junho a 

agosto de 2020. Comprovantes demonstram pagamento adequado dos salários.

Apresentado código de conduta com regras relacionadas ao trabalho infantil. Entrevistas 

com 5 trabalhadores para avaliação do tema.

Não há jovens trabalhando na fazenda. Avaliada relação de trabalhadores.

Avaliados comprovantes de pagamentos e entrevistados trabalhadores. Conduta 

adequada da fazenda foi verificada.

Apresentado mecanismo de reclamaçào através de caixa de sugestões. O mecanismo é 

conhecido pelos trabalhadores e registros de ocorrências foram avaliados.

São destinadas para fossas biodigestoras.

Um plano de manejo foi apresentado com diversos métodos de controle. As pragas e 

doenças foram identificadas e métodos de controle foram citados para cada uma delas.

Apresentada lista de defensivos a serem utilizados. Nenhum produto proibido 

identificado.

Lista de variedades plantadas indicam que não há OGM. Quadros com a identificação 

de todas as variedades plantadas estão presentes no mapa da fazenda.

Água destinada as atividades de produção e processamento são de barragens.

Apresentado código de conduta com regras relacionadas ao trabalho forçado 

(proibição). Entrevistas com 5 trabalhadores para avaliação do tema. Relação de 

trabalhadores contratados.

Trabalhadores relatam que não há práticas como ameaças, abusos ou maltrato, seja 

verbal, físico ou psicológico. Entrevistas com 5 trabalhadores para avaliação do tema. 

Avaliadas imagens de satélite da fazenda onde foi possível avaliar os limites e 

delimitações das áreas de produção, infraestrtutura, ecossistemas e áreas vizinhas a 

propriedade. O levantamento planialtimétrico identifica cada área de interesse e quadros 

informam as parcelas de produção, outros cultivos, ecossistemas e infraestrtutura. Uma 

descrição da propriedade apresenta as áreas em hectares.

Apresentado controle de litros colhidos por dia, safra 2020 e planilha de vendas de café, 

safra 2019-20.

O café colhido é beneficiado e armazenado na propriedade. Os cafés vendidos são 

enviados para armazenagem externa. Avaliados documentos de beneficiamento de café 

e comercialização, safra 2019/20. Avaliadas 3 vendas de um total de 14 realizadas até o 

momento da auditoria.

Apresentados procedimento, contrato, com detalhes sobre as exigências na norma da 

RA (cláusula 12), checklist de prestador de serviços, e documentos que comprovam o 

registro do trabalhador, capacitações e atestado médico.  

Apresentado documento chamado sistema de gestão sócio ambiental 2020-2021 com a 

política socioambiental, código de conduta e plano exigidos pela norma. Avaliada 

auditoria interna de 2020, sem identificação de não conformidades. Exigências legais: 

Licença ambiental com validade até 03/04/2028, Certidões de registro de uso 

insignificante de recurso hídrico (pontos diversos da fazenda). Outorgas de quatro 

barragens. 

Avaliadas imagens de satélite da fazenda, não sendo indentificados áreas de AVC. Os 

demais ecossistemas permanecem protegidos. Mapa e imagens permitem avaliar  uso e 

ocupação do solo.

Avaliadas imagens de satélite da fazenda e mapa para avaliação do uso e ocupação do 

solo. Não foram identificadas mudanças nos ecossistemas naturais.

Há restrição de caça e medidas de proteção indicadas no sistema de gestão. 

Apresentada palestra sobre animais em risco de extinção.

Água residuária de processamento de café segue para tanques de decantação e é 

posteriromente aplicada na produção de composto.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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4.10 CUMPRE

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

4.20 CUMPRE

Avaliadas fichas de entregas de EPI, período 2019 e 2020, de 5 trabalhadores, sendo 2 

tratoristas (aplicadores de agrotóxicos) e 3 trabalhadores de campo.

Apresentados treinamentos de dois trabalhadores que atuam na aplicação de 

agrotóxicos.

Fotos do local destinado ao banho após aplicações de agrotóxicos. Entrevistas com 2 

trabalhadores envolvidos com as aplicações.

Apresentado código de conduta com regras relacionadas ao risco a saúde da mulher. 

Fazenda relatou que não há mulheres grávidas, em período de amamentação ou que 

deram a luz recentemente.

Apresentadas matrículas das propriedades que compõem a fazenda.

Avaliadas atividades planejadas e executadas na propriedade. Planos do sistema de 

gestão e cronograma de ações. Entrevistas com os trabalhadores. Não há atividades 

que diminuam o direito de uso da terra.

Apresentados PPRA (fevereiro 2020 a fevereiro 2021), com as funçoes e riscos, e o 

PCMSO, com as recomendações médicas.

Avaliadas folhas de pontos do período de junho a agosto de 2020 de 5 trabalhadores.

Verificadas horas extras realizadas nos meses de junho, julho e agosto de 2020. As 

horas são realizadas durante a semana ou acumuladas e realizadas aos sábados.

Em 01/12/2020, um registro de tratamento de não conformidade foi enviado com a 

alteração da jornada de trabalho e orientação aos trabalhadores sobre o tema.

Apresentadas análises laboratoriais de água de amostras coletadas no escritório e 

moradia. Os resultados indicam qualidade adequada.

Enviadas fotos da única moradia existente na fazenda. Fotos demonstram que as 

condições da moradia são adequadas.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal FAZENDA SANTA CRUZ - JOSIANI MORAES DA SILVA

Nome do grupo -

Cidade PARAGUAÇU Estado MG

País BRASIL

Endereço da auditoria RODOVIA MG 453 KM 13,ZONA RURAL

Pessoa de contato JOSIANI MORAES DA SILVA

Nome do representante legal JOSIANI MORAES DA SILVA

Cargo ADMINISTRISTADORA Telefone (35) 98854 2670
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