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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Control Control

Resultados

92,31% 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 Fazenda Santana (Patrocínio) 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)

                                                                       26,85 

sub total                                                                      320,52 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      112,72 

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)                                                                      207,80 

Infra estruturas                                                                        26,56 

Pastagem                                                                      313,68 

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      463,67 

Total do Escopo                                                                   1.191,83 

sub total                                                                      407,64 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                        96,58 

Abacate

Café 407,64
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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

1.8 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

2.7 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

A fazenda documentou avaliação inicial, porém ainda faltam algumas informações. A 

propriedade apresentou as informações solicitadas no critério em documentos 

separados e através de imagens do Google Earth (não foi apresentado mapa) com 

indicações das APPs, RLs, talhões, pontos de captação de água, corredores ecológicos, 

etc. Não foram identificadas, nas imagens (somente listagem em planilha), as 

infraestruturas da propriedade, contrariando o critério.  

- No dia 02/09/20, às 18:15h a fazenda Santana enviou nova imagem de satélite com 

identificação das áreas onde há infraestrutura de um modo geral (áreas marcadas em 

cinza claro).

A fazenda mantém registros demonstrando que o volume total do produto certificado 

vendido não excede o volume colhido. 

A fazenda Santana apresentou documentos utilizados no rastreamento do café 

produzido. Foi possível rastrear o café da NF escolhida pelo auditor até talhão e outras 

informações. 

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. Foram apresentados os procedimentos escritos para a 

execução da contratação dos terceiros e a verificação, considerando os aspectos 

trabalhistas, saúde e segurança. Foram definidos os direitos e deveres dos prestadores 

com base na norma RA e legislação brasileira.

Há trabalhadores migrantes trabalhando na operação de colheita e pós-colheita, sem a 

observância da IN 76 do Ministério do Trabalho. Foram identificados 5 trabalhadores 

residentes no estado de Pernambuco e norte de Minas Gerais. É comum estes mesmos 

trabalhadores serem chamados pela fazenda todo ano, trabalham na colheita de café, e, 

neste período, ficam alojados na fazenda. Essa mesma não conformidade foi registrada 

na auditoria anterior e naquele momento, foram enviadas evidencias pela fazenda como 

a Carta de Compromisso assinada pelo proprietário da fazenda, datada em 07/08/2019, 

se comprometendo a cumprir com a Instrução Normativa 76 do Ministério do Trabalho, 

quando a fazenda necessitar trazer trabalhadores de outras regiões do país para 

trabalhar na fazenda, comunicando as Superintendências Regionais do Trabalho- 

SRTE´s, por intermédio da emissão da Certidão Declaratória de Transporte de 

Trabalhadores (CDTT), o que não ocorreu. Fato este repetindo-se novamente nesta 

safra. 

Fechamento da não-conformidade:

Após a auditoria, a administração da fazenda enviou as 5 rescisões de pagamentos dos 

migrantes, homologadas no Sindicato dos Trabalhadores de Patrocínio dia 02/10/2020, 

além do Recibo de pagamento da passagem do transporte da fazenda até a cidade de 

origem dos trabalhadores. O valor da passagem foi pago diante do assistente de 

homologação (conforme assinatura) do referido Sindicato acima, proporcionando 

transparência e formalização do pagamento real.

A administração da fazenda não contemplou o gerente da fazenda e um dos tratoristas 

para relizar o treinamento dos critérios 3.27 e 3.29 realizado dia 13/02/2020. Há falhas 

no plano de capacitações dos profissionais para exercerem seu trabalho com as 

competências necessárias. 

A Fazenda Santana não possui áreas AVC conforme definição na norma RA. 

A fazenda conserva todos os ecossistemas naturais e não destruiu florestas ou outros 

ecossistemas naturais no período descrito no critério.

Animais ameaçados ou protegidos não são caçados ou mortos na fazenda Santana. A 

fazenda proibe a caça e pesca na propriedade. 

As áreas em APP da fazenda Santana possuem trechos com erosão em recuperação. 

Foram realizados plantios e estão monitorando as áreas. A fazenda elaborou "plano de 

ação" para acompanhamento, porém o documento não pode ser considerado "plano" de 

acordo com definição da Norma RA 2017: não possui metas quantitativas, ações de 

gestão com tempo determinado, recursos e responsáveis adequados, além de não 

possuir cronograma atualizado. Foi apresentado cronograma preenchido na hora da 

auditoria à caneta, mas não foi aceito.  
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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

3.20 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.28 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

O esgoto da fazenda Santana é tratado através de 3 fossas sépticas e 4 biodigestores. 

A fazenda Santana possui MIP para a cultura do café com indicação das pragas e 

doenças, índice de controle, listagem de inimigos naturais, entre outras informações, 

porém, a fazenda possui lavoura de abacate e eucalipto (para consumo interno e 

carvoaria), pertencentes ao escopo da certificação, e essas culturas não foram incluídas 

no MIP, contrariando a Norma RA 2017. 

- No dia 02/10/2020 às 18:15h a fazenda enviou por e-mail MIP do Abacate. As 

informações sobre o cultivo do eucalipto plantado na fazenda para uso interno e para 

carvoaria não foram apresentadas. Por questões de entendimento da norma e dúvidas 

geradas durante a auditoria sobre a questão, o manejo do eucalipto será colocado como 

observação e será cobrado na próxima auditoria.

A fazenda Santana não utiliza produtos listados na Lista RA de Pesticidas Proibidos e 

utiliza somente produtos registrados no Brasil.

Os cultivos da fazenda Santana não são organismos geneticamente modificados. 

A fazenda possui 3 fossas sépticas e 4 biodigestores. As fossas já foram limpas pela 

chorumeira da fazenda e os resíduos foram levados para a ETE de Patrocínio porém, 

não possuem comprovante de destinação do resíduo e não possuem autorização do 

órgão responsável pela ETE. (Observação) 

Foi realizada análise da água residual na saída da Caixa Separadora de Água e Óleo 

(CSAO), porém não contempla todos os "Parâmetros RA para águas residuais 

industriais". A análise foi realizada apenas para os parâmetros DQO, Ph e Sólidos 

suspensos.  

A fazenda utiliza produtos com risco para a vida aquática e vida silvestre da "Lista RA 

de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco" e elaborou  procedimento com 

informações sobre as ações da fazenda para proteger vida aquática e silvestre, porém, 

o documento diz que ainda existem pontos onde não cumprem com as "Zonas RA de 

não aplicação" e que "os bicos serão desligados 10 metros antes das áreas de 

preservação". Foi realizado treinamento sobre este critério para os tratoristas mas, de 

acordo com algumas entrevistas, alguns ainda têm dúvida sobre o assunto e o gerente 

da fazenda não recebeu treinamento. 

A fazenda Santana implantou barreiras vegetais em residências mais próximas à 

lavoura de café. A barreira analisada nesta auditoria foi a barreira mostrada na foto nº 4 

no relatório da auditoria realizada em 2019. As fotos enviadas durante a auditoria, da 

mesma casa, mostraram que as plantas cresceram, mas ainda não cumprem seu papel. 

Foi evidenciado também, nesta casa, mamoeiro com frutos fora da barreira vegetal e 

alambrado, podendo ser contaminado com deriva de pulverizações, apesar da distância 

estar de acordo com as "Zonas RA de não aplicação" ( 10 metros - informação dada 

pelos consultores, sem comprovação durante a auditoria).

A fazenda utiliza produtos com risco para polinizadores da "Lista RA de Pesticidas para 

Uso com Mitigação de Risco" e elaborou  procedimento com informações sobre as 

ações da fazenda para protegê-los.  Não foram definidas ações claras para mitigação 

dos riscos pois utilizam, por exemplo: "quando possível evitarão pulverizar na florada do 

café", "as pulverizações, quando possível, serão realizadas em períodos mais frescos 

(início manhã ou final da tarde)". Foi realizado treinamento sobre o procedimento para 

os tratoristas mas, de acordo com algumas entrevistas, ainda existe dúvida sobre o 

assunto. O gerente da fazenda não recebeu o treinamento. 

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado o código de conduta da fazenda, onde proíbe o trabalho forçado e impõe a 

obrigação do respeito aos trabalhadores, além do cumprimento da legislação. O código 

de conduta é fixado próximo ao escritório e é divulgado no início do contrato dos 

trabalhadores, através de palestra.

Realizado entrevistas  com trabalhadores onde os mesmos confirmaram que o código 

de conduta é realmente seguido. 

A fazenda Santana possui lavador de café e a água residual, após decantação, é 

armazenada em "bolsão" e, com a utilização de chorumeira, é jogada em carreadores e 

lavoura, observando declividade e distância de cursos d'água.  
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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

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

Através de entrevistas com os trabalhadores, ficou comprovado que a caixa de 

sugestões está funcionando. A pessoa responsável por receber as 

reclamações/sugestões dos colaboradores trabalha no escritório da fazenda e está 

registrando as demandas. Foi demonstrado o registro das solicitações desde 

janeiro/2020 até agosto/2020. Em fevereiro um dos funcionários/morador solicitou a 

reforma de sua residência e foi atendido, sendo concluída a reforma em Maio/2020. Em 

junho, um dos funcionários alojados solicitou a troca do chuveiro do alojamento e foi 

atendido. Em julho, foi solicitado um bebedouro para os funcionários.

A fazenda pratica jornada de trabalho de 44 horas semanais. Nas entrevistas com os 

trabalhadores e análise das folhas de ponto foi possível verificar essa prática e que há 

pelo menos 1 dia de descanso para cada 6 dias trabalhados. Nas funções de Secador 

de Café e Máquina de Benefício, há escala de funcionários, fazendo com que hajam 

folgas durante a semana.

Nas entrevistas com os trabalhadores e análise das folhas de ponto e holerites foi 

possível verificar que são realizadas horas extras no período da colheita de café e as 

mesmas são voluntárias. As horas extras são pagas de acordo com a legislação.

A água potável fornecida pela fazenda cumpre com os parâmetros RA de água potável. 

Foram realizadas análises de potabilidade da água no dia 04/06/2020, em dois pontos 

de captação, junto à laboratório credenciado.

Através de entrevista com morador, a moradia está em condições de uso e cumpre com 

os requisitos da norma RA. Foi possível analisar a solicitação de um morador para a 

reforma de sua moradia através da caixa de sugestões e a mesma foi atendida. 

A administração da fazenda devenvolve um plano de Saúde e Segurança Ocupacional 

(SSO). O plano de SSO está baseado em uma análise de risco desenvolvido por um 

profissional ou organização competente e identifica e caracteriza os riscos biológicos, 

físicos e químicos para cada tipo de trabalho e para as tarefas fisicamente exigentes. 

Foi apresentado o PGSSMATR - Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente no Trabalho Rural - NR31 - válido de 01/10/2019 a 30/09/2020 contemplando 

todas as funções.

O PGSSMATR recomenda todos os EPIS necessários para a aplicação e manipulação 

de agroquímicos, assim como para o desempenho de outras funções realizadas na 

propriedade. Foram observadas as fichas de entrega de EPI e entrevistados os 

trabalhadores para demonstrar a conformidade com este critério.

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Nas entrevistas com os trabalhadores foi possível verificar que os mesmos são tratados 

com respeito pelo proprietário e gerente. A fazenda possui um Código de Conduta da 

Propriedade (CCP) atualizado em 18/01/2018 e que está sendo seguido.

A fazenda, através do seu código de conduta apresentado, proíbe discriminação de 

qualquer natureza.

Os trabalhadores têm o direito de estabelecer e se juntar a uma organização de 

trabalhadores de sua preferência, sem influência ou interferência da gestão da fazenda. 

O proprietário e gerente da fazenda não influenciam nem interferem com o 

funcionamento das organizações de trabalhadores. Os trabalhadores têm o direito de 

negociar coletivamente seus termos de emprego em um acordo coletivo de negociação. 

Os trabalhadores estão totalmente protegidos contra qualquer ato de discriminação ou 

retaliação por razões de afiliação, conforme relatado em entrevistas. A fazenda segue a 

Convenção Coletiva de Trabalho, vigente em 01/07/2018 a 30/06/2020. Foi realizado um 

Termo de Aditamento em 10/06/2020, prorrogando o vencimento para 90 dias.

O salário pago pela fazenda aos trabalhadores está acima do teto previsto em lei, 

comparado pela Convenção Coletiva. O menor salário pago é R$ 1.462,00 para a 

função de Trabalhador Agrícola Polivalente.

Nas entrevistas com os trabalhadores e análise das fichas de registros dos funcionários 

foi posível verificar que há apenas trabalhadores maiores de dezoito anos.

A administração da fazenda não usa arranjos ou práticas destinadas a eliminar ou 

reduzir o pagamento e os benefícios aos trabalhadores, como contratar trabalhadores 

temporários ou por contrato para tarefas permanentes ou contínuas.

Nas entrevistas com os trabalhadores e análise documental realizada não há evidências 

de nenhuma prática realizada que possa diminuar o direito dos trabalhadores. Foram 

emitidas Certidões Negativas de Débitos trabalhistas, do FGTS e apresentadas guias de 

recolhimento do INSS dos últimos 3 meses, comprovando que os encargos são 

recolhidos aos trabalhadores e estão em dia.
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4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.41 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

País Brasil

Endereço da auditoria BR 365, km 7 - Sentido Uberlândia/MG a Patrocínio/MG

Pessoa de contato Marcos Paulo Ribeiro

Nome do representante legal Elizângela Cristina dos Reis Santos

Cargo Gerente Administrativa Telefone (34) 99808 8167

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Fazenda Santana – Lugar São Bernardo - Antônio César Cantele

Nome do grupo Fazenda Santana – Lugar São Bernardo - Antônio César Cantele (CPF: 147.293.009-63)

Cidade Patrocínio Estado MG

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra mediante escritura de propriedade, de 

arrendamento, ou outros documentos oficiais, ou mediante documentação sobre direitos 

de usos tradicionais ou da comunidade.

Através de análise dos exames médicos dos trabalhadores da amostra, foi evidenciado 

que não foram realizados todos os exames complementares solicitados no PGSSMATR. 

Falta o exame de RX Tórax para as funções de TAP e Tratorista.

Todos os manipuladores e aplicadores de agroquímicos foram capacitados conforme a 

NR 31, conforme verificado através dos certificados dos tratoristas entrevistados.

Nas entrevistas foi possivel observar que as pessoas que manipulam ou aplicam 

agroquímicos tomam banho antes de deixarem o local de trabalho.
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