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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 Vía Verde Agroindustrial Ltda Cumpre com os 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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Café 768,46

Infra estruturas                                                                        30,94 

Outros usos (represa, tanques)                                                                        79,82 

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      120,49 

Total do Escopo                                                                   1.087,12 

sub total                                                                      768,46 

Outras Áreas

Pastagem                                                                          3,19 

Eucalipto                                                                          6,54 

sub total                                                                      198,17 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        51,09 

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)                                                                      147,08 

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

As estruturas das fazendas possuem fossas sépticas ou biodigestores para tratamento 

dos efluentes domésticos. Foi declarado pela administração da fazenda que não ocorre 

destinação em ecossistemas aquáticos.

Por meio de análise documental foi verificado que o empreendimento possui Plano para 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) em conformidade com a norma RA. O documento 

aborda o cultivo de café com referencial teórico para as práticas adotadas no manejo 

fitossanitário. Informações obtidas em entrevista com responsável pela área agronômica 

e funcionários da amostra demonstram que o MIP é implementado e que as pessoas 

envolvidas possuem conhecimento sobre o conteúdo abordado.

Por meio de análise da lista de produtos para controle fitossanitário e registros de 

pulverizações em talhões amostrados, foi verificado o uso apenas de produtos 

legalmente registrados no país e permitidos pela norma RA. As informações sobre as 

pulverizações são registradas e existe controle especifico para cada talhão de cultivo.

A análise documental permitiu uma avaliação inicial com informações detalhadas sobre 

as áreas de cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações foram 

apresentadas pela administração em mapas e tabelas, estão organizadas e atualizadas.

Estimativas de produção por talhão são realizadas e registradas por equipe de 

engenheiros agrônomos responsáveis. Durante a colheita são registradas informações 

de data, talhão, quantidade e variedade.

Através de análise documental e entrevista com administração do empreendimento foi 

verificado que não ocorre recebimento ou mistura com café de outras fazendas. Existe 

mecanismo documentado e são preenchidas fichas de controle de colheita e pós-

colheita para garantir a rastreabilidade na produção. Uma amostra de 5 lotes foi 

selecionada para análise.

Na auditoria remota, ao entrevistar o responsável pela certificação na avaliação dos 

prestadores de serviço, foram apresentados 5 contratos de prestação de serviço e após 

a análise dos contratos, foi evidenciado que a fazenda implementa mecanismos para 

assegurar que os prestadores de serviço cumpram com a legislação e os critérios 

críticos aplicáveis da norma RA.

Na auditoria remota, ao entrevistar o responsável pela certificação na avaliação do 

comprometimento com a norma e as legislações aplicáveis, foi apresentado o Manual 

do colaborador, o Compromisso com a norma RA, os Contratos terceirizados, as CNDs 

e os comprovantes de recolhimento do FGTS. Após a análise foi verificado que o 

empreendimento demonstra compromisso com a norma e a legislação aplicável.

Por meio da análise de mapas, imagens de satélites e fotografias enviados durante 

auditoria remota foi constatado que Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são 

mantidas conservadas dentro das fazendas e não houve degradação identificada nestas 

áreas que possa ter ocorrido desde 1° de novembro de 2005. A administração da 

fazenda apresentou plano ambiental com informações detalhadas sobre os 

ecossistemas naturais. 

As áreas com ecossistemas naturais nas fazendas estão averbadas em Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e identificadas nos mapas e documentos ambientais 

apresentados durante auditoria. Foi declarado que não houve incêndios ou acidentes 

ambientais em áreas com vegetação nativa, reserva legal ou preservação permanente 

que possa ter ocorrido após 1° de janeiro de 2014.

Durante auditoria documental a administração da fazenda apresentou plano ambiental e 

procedimento sobre regras para visitantes e prestadores de serviço. Os documentos 

apresentados abordam entre outros assuntos, a proibição de caça e pesca na 

propriedade.

O empreendimento possui estrutura adequada a norma RA para beneficiamento do café 

por via úmida e tratamento de água residuária através de caixas de decantação. 

Todavia, na última safra o processamento ocorreu apenas por via seca, sem geração de 

água residual.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar os holerites de 8 trabalhadores, conclui-se que os 8 trabalhadores recebem 

pelo menos um salário-mínimo estabelecido pela CCT, acima do salário-mínimo 

estadual. Os 7 trabalhadores entrevistados relataram que não são cobrados por 

ferramentas ou equipamentos utilizados durante o trabalho.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar o "Manual de integração do colaborador" e entrevistando 7 trabalhadores de 

campo, conclui-se que o manual de integração do colaborador é apresentado aos 

funcionários na contratação e cita no item 5.2, o código de conduta social, proibindo a 

contratação de menores de 16 anos. Os 7 trabalhadores entrevistados relataram que 

não há menores de 18 anos trabalhando na propriedade. Na prática, a administração da 

fazenda relatou que não contrata menores de 18 anos;

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar os contratos de trabalho de 8 trabalhadores, concluiu-se que os 8 trabalhadores 

são registrados e recebem pelo menos o salário-mínimo da categoria de acordo com a 

CCT, evidenciando que a administração não se envolve em práticas para reduzir a 

remuneração ou benefícios dos trabalhadores.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, o técnico 

de segurança do trabalho e 7 trabalhadores de campo, ao analisar os mecanismos de 

queixas e reclamações, observou-se que os 7 trabalhadores relataram que o diálogo 

direto com seu superior prevalece e que eles têm bom relacionamento e liberdade para 

solicitar melhorias e sugestões das condições de trabalho. Através de fotos foi possível 

verificar a existência de caixas de sugestões nos refeitórios das duas fazendas, foi 

apresentado uma sugestão de melhoria devidamente respondida pela administração 

das fazendas, evidenciando mecanismos para proteção dos direitos dos trabalhadores.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, através 

da análise de 8 registros de ponto e 7 entrevistas com trabalhadores, foi evidenciado 

que a jornada regular é de 44 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira e 

com os sábados e domingos de descanso. Os registros de ponto dos 8 trabalhadores 

mostraram que existe uma pausa para refeição após 6 horas trabalhadas.

O empreendimento apresentou documentos e informações sobre as áreas de cultivo 

para garantir que a produção declarada como certificada RA não são organismos 

geneticamente modificados (OGM), nem é reembalada ou processada com produtos 

que contenham OGM.

Foi demonstrado nas entrevistas com a administração e documentos analisados, que os 

efluentes domésticos são destinados em fossas e não são utilizados para nenhuma 

finalidade em atividades de produção ou processamento.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar o "Manual de integração do colaborador" e entrevistando 7 trabalhadores de 

campo, conclui-se que o manual de integração do colaborador é apresentado aos 

funcionários na contratação e cita no item 5.2, o código de conduta social, proibindo 

todas as formas de trabalho forçado. Os 7 trabalhadores entrevistados relataram que 

não existe trabalho forçado nas propriedades.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar o "Manual de integração do colaborador" e entrevistando 7 trabalhadores de 

campo, conclui-se que o manual de integração do colaborador é apresentado aos 

funcionários na contratação e cita no item 5.2, o código de conduta social, proibindo 

qualquer forma de assédio. Os 7 trabalhadores entrevistados relataram que são tratados 

com respeito e não existe assédio nas propriedades.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar o "Manual de integração do colaborador" e entrevistando 7 trabalhadores de 

campo, conclui-se que o manual de integração do colaborador é apresentado aos 

funcionários na contratação e cita no item 5.2, o código de conduta social, proibindo 

qualquer forma de discriminação. Os 7 trabalhadores entrevistados relataram que tem 

direitos iguais e que não são discriminados nas propriedades.

Na auditoria remota, entrevistando 7 trabalhadores de campo, ao analisar seus 

holerites, foi verificado que 2 dos 7 trabalhadores participam do sindicato rural de 

Pedregulho/SP e realizam contribuição sindical descontada em seu salário 

mensalmente. Os 7 trabalhadores relataram que são livres para participar de qualquer 

sindicato da categoria. A administração das fazendas segue a CCT de Pedregulho/SP, 

elaborada em 2019 e vigente através de uma "Ata de reunião da quinta rodada de 

negociação coletiva do setor de lavoura diversificada e pecuária, com data base de 01 

de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021" apresentada pela administração das 

fazendas.
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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

Na auditoria remota, entrevistando o técnico de segurança do trabalho e 4 trabalhadores 

que manipulam agroquímicos, ao analisar as fichas de entrega de EPIs, foi evidenciado 

que os 4 trabalhadores receberam os EPIs necessários para aplicação e manipulação 

de agroquímicos, conforme os programas de SSO.

Na auditoria remota, entrevistando o técnico de segurança do trabalho e 4 trabalhadores 

que manipulam agroquímicos, ao analisar as capacitações dos trabalhadores, foi 

evidenciado que os 4 trabalhadores possuem o treinamento para aplicação e 

manipulação de agroquímicos de acordo com as exigências da NR31.8.8.1.

Na auditoria remota, entrevistando o técnico de segurança do trabalho e 4 trabalhadores 

que manipulam agroquímicos, ao analisar sobre a lavagens dos EPIs e sobre o banho 

após a aplicação de agroquímicos, foi evidenciado que existe um registro de controle de 

lavagens dos EPIs e um "Procedimento para higienização das vestimentas utilizadas na 

aplicação de agroquímicos", assegurando que ocorre a descontaminação de todos os 

EPIs utilizados nas aplicações de agroquímicos. Os 4 trabalhadores entrevistados 

relataram que existe um vestiário com chuveiros e que eles tomam banho após as 

aplicações de agroquímicos.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar os direitos das mulheres grávidas, foi apresentada uma "Política de direitos das 

gestantes, citando que o empreendimento assegura os direitos das gestantes, lactantes 

ou que deram à luz, através da CLT e da CCT - Clausula vigésima primeira - gestante, 

assegurando mais 60 dias de estabilidade após o término do afastamento compulsório. 

Após a análise do documento, conclui-se que o empreendimento garante os direitos das 

mulheres grávidas, lactantes e que deram à luz.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal e o 

responsável pela certificação, ao analisar as matrículas e contrato de parceria agrícola, 

conclui-se que o empreendimento demostra o direito do uso da terra.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, através 

da análise de 8 registros de ponto, 8 holerites e 7 entrevistas com trabalhadores, foi 

evidenciado que eventualmente existe a realização de horas extras aos sábados, dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação e CCT. Os 8 holerites confirmaram que as 

horas extras são pagas de acordo com a CCT e os 7 trabalhadores relataram a 

realização voluntária das horas extras.

Na auditoria remota, entrevistando a responsável pelo departamento pessoal, ao 

analisar as 2 análises de potabilidade de água apresentadas, conclui-se que as 2 

análises estão dentro dos padrões exigidos para potabilidade de água, de acordo com a 

norma RA e legislação nacional.

Na auditoria remota, entrevistando o técnico agrícola (gestor) e a responsável pelo 

departamento pessoal, ao analisar 3 moradias ocupadas da fazenda Candeias e 1 

moradia ocupada da fazenda Chico Rios, conclui-se que as moradias das propriedades 

atendem as exigências legais normativas. Observou-se que as moradias são 

reformadas quando existe troca de moradores e que o diálogo entre moradores e 

administração é contínuo no sentido de ajustes e manutenção das casas ocupadas. 7 

casas da fazenda Candeias não estão ocupadas e 1 casa da Fazenda Chico Rios não 

está ocupada.

Na auditoria remota, entrevistando o técnico de segurança do trabalho, a responsável 

pelo departamento pessoal e o técnico agrícola, ao analisar os programas de saúde e 

segurança do trabalho (PGSSMATR), foi evidenciado que o programa da fazenda 

Candeias não identifica todas as atividades exercidas para a função de Fiscal. Na 

prática a Fiscal realiza recebimento e conferência do estoque de agroquímicos e realiza 

abastecimento dos tratores, atividades não identificadas para a função. 

Consequentemente não são identificados todos os EPIs que devem ser fornecidos e 

nem todos os exames médicos que devem ser realizados, evidenciando que o 

PGSSMATR da Fazenda Candeias não está totalmente implementado.

No dia 14/02/2021, foi enviado pela administração das fazendas o PGSSAMTR da 

fazenda Candeias. Ao analisar o documento, conclui-se que as atividades da função de 

Fiscal foram identificadas e atualizadas no documento, consequentemente, foram 

atualizados os exames médicos e EPIs exigidos para realização das atividades. Foram 

encaminhados o exame médico periódico e a ficha de entrega de EPIs do trabalhador, 

evidenciando que estão de acordo com o exigido no PGSSMATR, portanto conclui-se 

que o PGSSMATR está totalmente implementado na Fazenda Candeias.
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Detalhes do empreendimento

Nome Legal VIA VERDE AGROINDUSTRIAL LTDA.

Nome do grupo -

Cidade Pedregulho Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria RODOVIA ANTONIO GIOLO, KM 03, ZONA RURAL

Pessoa de contato PAULO LANDIM

Nome do representante legal PAULO LANDIM

Cargo Contador Telefone (16)3759-9749/(16)99213-8539
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