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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

74,36% 84,62%
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 Maria Neuza de Souza Soares 

Fazenda Santa Julia 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 446,40

2.2. Escopo (público)

                                                                         5,55 

sub total                                                                      203,97 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        30,26 

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)                                                                      173,71 

Infra estruturas                                                                        12,41 

Pastagens                                                                        27,71 

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                        25,72 

sub total                                                                      100,01 

Total do Escopo                                                                      750,38 

sub total                                                                      446,40 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                        28,62 

Açude
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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

1.7 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

2.5 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise dos 

ecossistemas naturais, foi evidenciado o plano ambiental, fotos de drone atuais, mapas 

da propriedade e monitoramentos das RLs e APPs. Ao analisar as fotos e os 

monitoramentos, não há sinais de intervenção nas áreas de preservação. O plano 

ambietal identifica as áreas de preservação em Nascentes, APP, Barramento e Reserva 

Legal, mas só descreve as RLs e APPs, não evidenciando as condições e 

características das nascentes e barramentos presentes na propriedade.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise da avaliação 

inicial da propriedade, foi evidenciado o plano ambiental, CAR, Licença Ambiental 

Simplificada, descrição dos talhões e o mapa da propriedade. Ao analisar os 

documentos, conclui-se que a administração realiza a identificação das áreas de 

produção e áreas de preservação presentes na propriedade.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise da 

rastreabilidade, foram verificados o planejamento agrícola, a produtividade esperada e o 

procedimento de rastreabilidade do café, evidenciando que a fazenda mantém registro 

do café colhido, além das estimativas de safra por talhão.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise da 

rastreabilidade,  foi verificado o procedimento de rastreabilidade do café, evidenciando 

que a fazenda mantêm registros e controles do café colhido em todas as etápas do 

processamento.

A administração da fazenda documenta e implementa mecanismos para a seleção, 

supervisão e gestão de prestadores de serviços, para assegurar que estes cumpram 

com os critérios críticos aplicáveis desta norma, para aqueles trabalhos executados 

dentro do escopo da certificação. Não há prestadores de serviços para processamento, 

armazenamento e embalagem dos produtos certificados.

A fazenda possui um Plano para Prestadores de Serviço que possui exigências 

contratuais e documentais.

O representante legal da fazenda atesta que os serviços terceirizados são apenas 

relacionados a parte elétrica e consultorias, uma vez que as outras atividades existentes 

são realizadas por trabalhadores registrados na Fazenda Santa Júlia, no entanto a 

fazenda conta com consultoria agronômica e contábil.

A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação e com o 

cumprimento desta norma

Avaliações regulares são realizadas pela empresa de consultoria em certificação que 

fiscaliza o cumprimento e a implantação do plano de gestão da fazenda.

O representante legal atesta que demonstra um entendimento geral das leis aplicáveis, 

comprometendo-se com o estrito cumprimento da norma RA e estabelecendo 

mecanismos de verificação periódicos para incorporação das melhorias contínuas

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise dos planos de 

gerenciamento da fazenda, foi evidenciado que o plano para manejo de pragas e 

doenças ainda não representa o praticado no campo pela propriedade.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise dos mapas da 

propriedade, foi evidenciado o mapa de 2003, mapa de 2021, plano ambiental e 

polígonos das propriedades. Ao analisar, conclui-se que as áreas de alto valor para a 

conservação (AVC) são preservadas e não foram degradadas desde 1° de novembro de 

2005.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise dos 

ecossistemas naturais, foi evidenciado o plano ambiental, fotos de drone atuais e mapas 

da propriedade. Ao analisar, conclui-se que a propriedade conserva os ecossistemas 

naturais e não houve degradação de florestas após 01/01/2014.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise da proteção 

de animais, foi evidenciado o documento proteção da vida - ausência de caça. Ao 

analisar, conclui-se que a propriedade proíbe qualquer tipo de caça de animais 

ameaçados ou protegidos dentro da Fazenda.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.24 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise da mitigação 

de risco para polinizadores, foi evidenciado um procedimento. Ao analisar o documento, 

conclui-se que os procedimentos criados para mitigar riscos para polinizadores não são 

evidenciados na prática. Um procedimento citado pelo documento é a roçada no meio 

da rua de café antes das pulverizações, porém não há registros de roçada para 

evidenciar que o procedimento está sendo seguido pelos trabalhadores responsáveis 

pela aplicação de agroquímicos.

Pelas práticas apresentadas pela fazenda, análise documental e entrevistas é possível 

evidenciar a proibição de que qualquer forma de trabalho forçado, obrigatório ou 

escravo

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise das águas 

residuais, foi evidenciado o documento "Processamento e parâmetros de qualidade de 

águas residuais", fotos da caixa de recirculação de água e fotos da lagoa de retenção 

da água residuária. Ao analisar, conclui-se que a propriedade não descarrega águas 

residuais resultantes da via úmida em ecossistemas aquáticos.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise do tratamento 

de esgoto, foi evidenciado o documento "Esgoto humano em atividade de 

produção/processamento", nota fiscal de coleta de resíduos de fossa séptica e fotos das 

fossas sépticas presentes nas casas. Ao analisar, conclui-se que todo o esgoto 

produzido na fazenda é tratado e não é descarregado em ecossistemas aquáticos.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação e o agrônomo, na análise 

do MIP da propriedade, foi constatado que o documento identifica pragas e doenças do 

cafeeiro, no entanto alguns procedimentos descritos não refletem o que é realizado na 

prática pelo agrônomo da propriedade. Nem todas as pragas e doenças contam com os 

níveis de controle e a metodologia dos monitoramentos não está descrita no 

documento.

Após a auditoria, no dia 01/03/21, foi elaborado um plano de ação para correção do 

MIP, onde foram identificadas as correções para ajuste do documento. Ao analisar o 

MIP conclui-se que o documento foi atualizado e contém os Níveis de Controle das 

pragas e doenças do cafeeiro, também foi elaborado outro documento para descrever o 

procedimento utilizado para o monitoramento de pragas e doenças, evidenciando a 

implementação do MIP na propriedade.

Na auditoria remota, analisando a lista de produtos utilizados pela propriedade na safra 

2020/2021, foi evidenciado que não há produtos proibidos na lista e que todos os 

produtos são registrados para a cultura.

Na auditoria remota, foi verificado que a fazenda não cultiva organismos geneticamente 

modificados.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise do tratamento 

de esgoto, foi evidenciado o documento "Esgoto humano em atividade de 

produção/processamento", nota fiscal de coleta de resíduos de fossa séptica e fotos das 

fossas sépticas presentes nas casas. Ao analisar, conclui-se que todo o esgoto 

produzido na fazenda é tratado e não é descarregado em ecossistemas aquáticos.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise dos registros 

de monitoramentos de pragas e doenças, conclui-se que as planilhas informam os 

meses em que foram realizados os monitoramentos, mas não deixam claro em que data 

eles foram realizados, dificultando o entendimento dos registros de aplicação de 

agroquímicos e não atendendo ao ponto B - Data de infestação, do critério. Os meses 

considerados na realização dos monitoramentos deixam uma janela de 60 dias para de 

fato realizar o monitoramento das pragas e doenças.

Na auditoria remota, ao entrevistar o consultor de certificação, na análise da mitigação 

de risco para vida aquática e vida silvestre, foi evidenciado um procedimento. Ao 

analisar o documento, conclui-se que os procedimentos criados para mitigar riscos em 

locais com menos de 10 metros de distanciamento entre o café e as áreas de 

preservação, não foram totalmente evidenciados. Existe um registro de treinamento 

para os trabalhadores que realizam aplicações de agroquímicos, mas não existe 

registros da implementação dos procedimentos nos locais identificados. Houve relato de 

aplicações costais nestes locais, que não foi evidenciado pela propriedade através de 

registros. O procedimento não contempla todas as atividades realizadas na prática 

pelos tratoristas, como o fechamento do ramal de bicos nas pulverizações de 

bordadura.
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4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

o número de horas da jornada regular para todos os trabalhadores não excede 44 horas 

por semana, com pelo menos um dia completo de descanso para cada seis dias 

consecutivos de trabalho.

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

as horas extras são voluntárias e esporádicas e não excedem 2 horas diárias.

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

os trabalhadores e suas famílias têm acesso a água potável

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

as moradias oferecidas pela fazenda se encontram em adequadas condições de uso. 

Os trabalhadores entrevistados relataram que a fazenda faz a manutenção necessária 

nas residências, no entanto boa parte das mesmas é solicitada via caixa de sugestões. 

Não há diferenças no procedimento de casas para moradia e alojamento. A fazenda não 

fornece mobília

Pelas práticas apresentadas pela fazenda, análise documental e entrevistas é possível 

evidenciar que os trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma 

circunstância são objeto de ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, 

físico ou psicológico.

Pelas práticas apresentadas pela fazenda, análise documental e entrevistas é possível 

evidenciar que todas as formas de discriminação no trabalho são proibidas

Pelas práticas apresentadas pela fazenda, análise documental e entrevistas é possível 

evidenciar que os trabalhadores têm o direito de estabelecer e participar de uma 

organização de trabalhadores de sua livre escolha, sem influência ou interferência.

O Sindicato dos Trabalhadores Assalariados e Agricultores Familiares de Piumhi 

representa os trabalhadores, no entanto não há uma CCT vigente ou ACT. 

Pelas práticas apresentadas pela fazenda, análise documental e entrevistas é possível 

evidenciar que todos os trabalhadores recebem pelo menos um salário mínimo nacional. 

Não há CCT ou ACT com o Sindicato dos Trabalhadores Assalariados e Agricultores 

Familiares de Piumhi.

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

não há trabalhadores menores de 18 anos na fazenda

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda não envolve em acordos ou práticas destinadas para eliminar ou reduzir a 

remuneração e os benefícios dos trabalhadores

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda possui mecanismos de recebimento de queixas ou reclamações para a 

proteção dos direitos dos trabalhadores.

Uma caixa de sugestões foi instalada e mensalmente o auxiliar administrativo ou o 

proprietário da fazenda coletam essas informações para dar os encaminhamentos 

necessários. As solicitações e tratativas são registradas em caderno com a assinatura 

do funcionário que solicitou a ação. 

A maioria das solicitações são referentes a necessidade de manutenções nas casas. 

Durante as entrevistas, os funcionários relataram que não há dificuldades de 

comunicação e que preferem sempre o canal direto com os administradores.
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4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.21 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Pela análise documental é possível evidenciar que a fazenda possui direito legítimo ao 

uso da terra mediante documentos oficiais. Tal direito não está sob disputa legal

Procedimentos de pagamento executados pela fazenda não estão totalmente 

formalizados

Não há uma descrição de funções e atividades desempenhadas, sendo que há salários 

diferentes para a mesma função de trabalhador agrícola polivalente e tratorista agrícola 

1

Não há uma descrição de como é calculada a composição salarial da Cantineira que 

possui uma carga horária semanal de 25 horas (Segunda a Sexta-feira das 7 às 12h)

Não um procedimento de como é realizado descontos de alimentação dos funcionários 

e um consentimento dos mesmos para que esse desconto seja realizado

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda desenvolve e implementa um plano de saúde e segurança ocupacional 

adequado a realidade e aos riscos da fazenda.

O PPRA descreve a metodologia de reconhecimento de riscos, avaliação e controle, 

estabelecimento de cronograma de implantação de ações preventivas e 

acompanhamento das medidas de controle, descreve os locais de trabalho e possui 

uma planilha de antecipação, reconhecimento e identificação dos riscos ocupacionais 

por funcionário e função e medidas de proteção individual

O PCMSO descreve como é desenvolvido em relação aos exames ocupacionais e 

complementares, emissão de ASOs, prontuário médico, cronogramas de atividades de 

saúde, primeiros socorros, condutas para emissão de CAT e relatório anual, além de 

programas complementares (proteção respiratória, conservação auditiva e ergonomia)

Durante a auditoria foram observadas algumas discrepâncias no documento e o que foi 

relatado durante as entrevistas, pois um dos trabalhadores agrícolas polivalentes 

manipulava agroquímicos, outro desempenhava algumas funções de tratorista e não 

estava previsto o risco de lavagem de EPIs de aplicação de agroquímicos executada 

pela cantineira. Além disso, os trabalhadores temporários não estavam claramente 

citados nos documentos 

No dia 14/03/2021 a fazenda encaminhou o PPRA e PCMSO atualizados e condizentes 

com a realidade

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda fornece gratuitamente os EPIS a seus funcionários conforme descrição do 

PPRA

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda capacita todos os funcionários que manipulam ou entram em contato com 

agroquímicos, seja pela manipulação direta ou lavagem de EPIs

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda disponibiliza vestiários para que todos os funcionários que manipulam 

agroquímicos possam tomar banho e trocar de roupa depois da finalização dessas 

atividades. Há local específico para a lavagem de EPIs

Pelas práticas apresentadas, análise documental e entrevistas é possível evidenciar que 

a fazenda possui mecanismos para minimizar riscos à saúde das mulheres que estão 

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

País Brasil

Endereço da auditoria ESTRADA PIUMHI SÃO ROQUE DE MINAS km 35 segue a esquerda a 7 km

Pessoa de contato Gilberto Costa

Nome do representante legal Maria Neuza de Souza Soares

Cargo Proprietária Telefone 37-3371-6795

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazenda Santa Julia

Nome do grupo -

Cidade Piumhi Estado Minas Gerais
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