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PublicSummary

Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 87,18% - -

100,00% 87,18% - -

X

X

X

Fazenda Pedras

Fazenda Conesol

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

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 o grupo Wolthers 2 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

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

88,89% 86,67%
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Infra estruturas                                                                        45,00 

Savana                                                                        50,00 

Pousio/Capoeira                                                                      337,00 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                      228,00 

sub total                                                                   1.080,00 

Total do Escopo                                                                   2.878,08 

sub total                                                                      797,38 

Outras Áreas

Pastagem                                                                      350,00 

Silvicultura                                                                        70,00 

sub total                                                                   1.000,70 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      324,50 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do 

administrador de grupo 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)                                                                      676,20 

Café 797,38

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

Fazenda Pedras 391,03 66,60

Fazenda Conesol 505,00 195,00

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da grupo, 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.

A amostra foi selecionada com a amostra que com criterio critico e outra amostra que representa o dobro do numero de 

fazendas que forma para a verificação, atendendo aos requisitos para a auditoria de verificação de grupos. Nesta auditoria 

apenas fazendas estão na amostra o admnistrador do grupo obteve qualificação e não foi para verificação.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado 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

1.9 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

1.20 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.23 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

O administrador do grupo possui documentos padrões que são distribuidos as fazendas 

para facilitar a gestão do grupo, entretanto as fazendas utilizam seus próprios 

procedimentos. Este fato dificulta o acompanhamento/monitoramento do admnistrados 

do grupo na avaliação da eficácia dos diversos programas das fazendas.

A fazenda Vale dos Sonhos (FM2) possui MIP elaborado e atendendo ao critério, 

procura utilizar produtos biológicos e diminuir produtos mais tóxicos, realiza amostragem 

de pragas/doenças, entre outras ações. A fazenda Severino (FM3) possui MIPD 

elaborado, atendendo ao critério e, além disso, está implantando Campo de 

Desenvolvimento com Manejo Biológico em parceria com Fitopatologista. Utilizará 1 ha 

no antigo talhão 9, onde serão utilizados produtos biológicos, integrados ao manejo da 

fazenda, substituindo alguns produtos químicos. NC: A fazenda Pedras (FM1) não 

possui MIP teórico, somente formulários para amostragem com informações sobre as 

doenças e pragas. Foi evidenciado e-mail do Agrônomo para administrador do grupo 

com informações sobre MIPD, como a possível utilização de bionematicida na próxima 

safra, deixa claro que não utilizam outros produtos biológicos por não 'funcionarem' e ao 

alto custo operacional. Alteram produtos (princípioos ativos) para evitar resistência das 

pragas. De acordo com entrevista com Agrônomo responsável, não definiram nível de 

controle (somente histórico) porque não funciona na cafeicultura e realizam aplicações 

preventivas. A fazenda possui eucalipto, que não foi citado no MIP. 

Não há evidencias de trabalhao forçado, obrigatório ou escravo aos trabalhadores do 

administrador do grupo.

As três fazendas da amostra possuem informações necessárias para atendimento ao 

critério: mapas, informações sobre parcelas de produção, ecossistemas naturais 

identificados, quadro de áreas, entre outras. As informações estão atualizadas. 

Há registros de colheita, relação de lotes certificados vendidos, notas fiscais de remessa 

para armazenamento e comercialização final. 

Verificado que os produtos colhidos, recebidos, processados, misturados, armazenados, 

embalados, etiquetados ou manejados nas instalações da fazenda mantêm sua 

integridade de acordo com a declaração.

As fazendas e o administrador do grupo possuem documentos que garantem a gestão 

dos prestadores de serviços. Foram apresentados contratos de prestação de serviço e 

check list preenchido com os dados dos prestadores.

FM2 Faz. Vale dos Sonhos (NC) - Licença Ambiental vencida. A Licença Ambiental da 

fazenda venceu em setembro/2020 e a solicitação de renovação foi protocolada em 

outubro/20, após o vencimento, contrariando a legislação que solicita o protocolo de 

solicitação de renovação em até 120 dias antes do vencimento para que, caso haja 

algum problema no processo, a licença possa ser prorrogada pelo órgão ambiental.Para 

encerramento desta NC a fazenda enviou documento em excel evidenciando a 

contratação e utilização de plataforma para controle de prazos de documentos 

mandatórios, entre outras funções. 

As três fazendas da amostra não possuem documentos com informações suficientes 

para atender este critério. Os três documentos verificados não podem ser considerados 

'plano' conforme definição desta Norma; descrevem como a fazenda trabalha. As 

fazendas não possuem informações sobre qualidade esperada do produto, não 

possuem metas quantitativas. A fazenda Vale dos Sonhos (FM2) contratou novo 

Agrônomo em novembro/2019 e, de acordo com ele, estão ainda em transição. 

A fazenda Pedras (FM1) e a Severino (FM3) realizaram análises de insumos e produção 

das fazendas para planejamento da próxima safra, evidenciadas através de planilhas 

com informações de previsão de safra, previsão de insumos, situação da lavoura. A 

fazenda Vale dos Sonhos, não demonstrou essa análise porque o novo agrônomo ainda 

não possui todas as informações necessária. Estão realizando novas análises de solo, 

avalindo os talhões, não utilizando informações da gestão anterior. 

Registros de inscrição são mantidos de todos os seus membros que incluem nome, 

informação de contato, gênero, idade, localização, cultivos e áreas de produção.

A conformidade de cada membro com a norma RA é avaliada adequadamente através 

de inspeções internas.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

Page 5 of 11



PublicSummary

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 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

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

O administrador do grupo cumpre com sua carga horária de trabalho e possui folgas 

semanais de acordo com a legislação.

Todas as horas extras são voluntárias e pagas à taxa exigida pela legislação aplicável, 

ou como negociada coletivamente, o que for maior.

Foi evidenciado que administração da fazenda e o administrador do grupo capacitam 

todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou entram em contato com 

agroquímicos.

Na Fazenda 1 foi identificado que um dos trabalhadores motorista trabalhou em alguns 

domingos durante a época de safra. Estes dias não foram lançados no controle de 

ponto, pois ele não tem e nos seus holerites não aparecem nenhuma menção ao 

pagamento de horas extras.

Não há evidencias de abuso nem desrespeito aos trabalhadores do administrador do 

grupo nem das fazendas.

Não há evidencias de discriminação aos trabalhadores do administrador do grupo nem 

das fazendas.

Verificado que o administrador do grupo recebe mais do que o salário minimo nacional.

A administração da fazenda e o administrador do grupo não se envolvem em acordos ou 

práticas destinadas para eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos 

trabalhadores.

As fazendas possuem mecanismos para receber queixas e reclamações dos seus 

funcionários. Esses mecanismos podem ser caixas de sugestão, cadernos de 

anotações ou na maioria das vezes um canal livre de entendimento com os 

responsáveis da fazenda.

As três fazendas da amostra possuem informações necessárias para atendimento ao 

critério: mapas, informações sobre parcelas de produção, ecossistemas naturais 

identificados, quadro de áreas, entre outras. As informações estão atualizadas. 

Na auditoria de verificação, através da analise dos documentos, conclui-se que a 

fazenda Conesol realiza a avaliação da fazenda anualmente.

Na auditoria documental foram apresentados documentações que comprovam a 

rastreabilidades dos lotes de café colhidos, beneficiados, transportados, armazenados e 

comercializados.

Na auditoria de verificação, após a analise dos métodos de calculo da fazenda Conesol, 

conclui-se que a propriedade mantem o registro do café colhido e não recebe café de 

outras porpriedades.

Na auditoria documental foram apresentados documentações que comprovam a 

rastreabilidades dos lotes de café colhidos, beneficiados, transportados, armazenados e 

comercializados.

Na auditoria de verificação, foram avaliados 3 Notas fiscais de venda do café, além da 

planilha de controle, conclui-se que a fazenda Conesol mantêm a rastreabilidade do 

café colhido.

Na auditoria documental, foram  realizadas entrevistas  e checados documentos onde 

foi constatado que não houve modificação no uso da terra que necessitasse um ESIA.

As fazendas e o administrador do grupo possuem documentos que garantem a gestão 

dos prestadores de serviços. Foram apresentados contratos de prestação de serviço e 

check list preenchido com os dados dos prestadores.

Na auditoria de verificação, após a analise dos documentos da fazenda Conesol, foi 

constadado que quando existe a contratação de terceiros, existe um formulário de 

verificação para supervisão dos terceiros, executados pelo técnico de segurança do 

trabalho. O procedimento de verificação de prestadores de serviço possui mecanismos 

de seleção, supervisão e gestão dos terceirizados.

Número da fazendas

Descrição

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de 

cada fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.
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1.6 

1.7 (3) 1

2.1 

2.2 

2.3 NA

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

Não foram identificadas áreas protegidas nas fazendas verificadas. 

As três fazendas auditadas enviaram fotos de placas / avisos de 'proibido caçar e 

pescar' e possuem informações sobre fauna nos Planos de gestão ambiental, realizam 

treinamentos/palestras sobre a certificação onde falam sobre cuidado com animais 

silvestres, etc.  Além disso, a fazenda Vale dos Sonhos, de acordo com entrevista com 

proprietária, chama Polícia Ambiental para capturar e soltar em outra área animais que 

possam causar algum perigo às pessoas, como cobras. 

Na auditoria de verificação, através de entrevistas e analise de documentos, foi 

constatado que não existe caça na Fazenda Conesol e os animais ameaçados são 

protegidos.

FM1: A fazenda realiza somente a lavagem do café, não despolpa. As águas residuais 

são direcionadas para o solo, nas curvas dos cafezais e em locais distantes de corpos 

d’água, onde sofrem os processos de filtragem e depuração natural (de acordo com 

Plano de Conservação de Água, as águas residuárias da lavagem do fruto do cafeeiro 

não apresentam uma carga orgânica, DBO5 e DQO, elevada). A área de lavagem de 

veículos possui CSAO e a análise da água residual da CSAO atende aos Parâmetros 

RA para águas residuais industriais. 

FM2: A fazenda Conesol possui via umida com lavagem e depolpa do café. Através de 

fotos e entrevista com o administrador da fazenda, foi evidenciado que existe 

recirculação da água no lavador de café, posteriormente a água do lavador e do 

despolpador passam por um processo de decantação e depois vão para 2 caixas de 

alvenaria, onde são coletadas e distribuidas em carreadores de talhões de café 

distantes de APPs. A água residual não é descartada em corpos de água.

Os esgotos das fazendas auditadas são tratados e não são descartados em 

ecossistemas aquáticos. FM1: A fazenda possui 7 biodigestores instalados. 

FM2: A fazenda possui fossas sépticas e negras para o tratamento de esgoto. O esgoto 

não é descarregado em corpos de água.

Não se aplica à fazendas membros.

As fazendas auditadas não utilizam substâncias da Lista RA de Pesticidas Proibidos e 

utilizam somente produtos legalmente registrados no Brasil. 

As fazendas auditadas não utilizam aeronaves para realizar pulverizações. 

As fazendas auditadas não cultivam OGM. 

FM2 Faz. Vale dos Sonhos (NC) - Licença Ambiental vencida. A Licença Ambiental da 

fazenda venceu em setembro/2020 e a solicitação de renovação foi protocolada em 

outubro/20, após o vencimento, contrariando a legislação que solicita o protocolo de 

solicitação de renovação em até 120 dias antes do vencimento para que, caso haja 

algum problema no processo, a licença possa ser prorrogada pelo órgão ambiental.Para 

encerramento desta NC a fazenda enviou documento em excel evidenciando a 

contratação e utilização de plataforma para controle de prazos de documentos 

mandatórios, entre outras funções. 

Na auditoria de verificação, através da analise dos documentos da Fazenda Conesol, foi 

constadado que existe um código de conduta e vários procedimentos operacionais, 

além de programas de SSO e acompanhamento de profissionais capacitados, 

evidenciando o compromisso com a norma RA e legislação nacional.

As três fazendas da amostra não possuem documentos com informações suficientes 

para atender este critério. Os três documentos verificados não podem ser considerados 

'plano' conforme definição desta Norma; descrevem como a fazenda trabalha. As 

fazendas não possuem informações sobre qualidade esperada do produto, não 

possuem metas quantitativas. A fazenda Vale dos Sonhos (FM2) contratou novo 

Agrônomo em novembro/2019 e, de acordo com ele, estão ainda em transição. 

As três fazendas da amostra não destruíram áreas de AVC desde 1º de novembro de 

2005. Foi possível verificar através de pesquisas no Google Earth. A região possui o 

'Parque Estadual dos Campos Altos' localizado distante das fazendas auditadas. 

Na auditoria de verificação, através da analise de mapas e monitoramentos, conclui-se 

que a fazenda Conesol não destruiu áreas de AVC desde 1° de novembro de 2005.
Não foram identificados sinais de destruição de florestas ou outros ecossistemas 

naturais nas fazendas auditadas. 

Na auditoria de verificação, foram analisados os monitoramentos das APPs e RL, 

constatando que todas as áreas de preservação da Fazenda Conesol estão 

preservadas.
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3.7 

3.23 (1) 1

3.27 (2) 2

3.28 (2) 1

3.29 (2) 2

4.1 

4.2 

4.3 

NC: A fazenda Pedras (FM1) não possui MIP teórico, somente formulários para 

amostragem com informações sobre as doenças e pragas. Foi evidenciado e-mail do 

Agrônomo para administrador do grupo com informações sobre MIPD, como a possível 

utilização de bionematicida na próxima safra, deixa claro que não utilizam outros 

produtos biológicos por não 'funcionarem' e ao alto custo operacional. Alteram produtos 

(princípioos ativos) para evitar resistência das pragas. De acordo com entrevista com 

Agrônomo responsável, não definiram nível de controle (somente histórico) porque não 

funciona na cafeicultura e realizam aplicações preventivas. A fazenda possui eucalipto, 

que não foi citado no MIP. 

FM2: A fazenda Conesol possui um MIP teórico com identificação das pragas e 

doenças, metodos de controle e NC adotado pela propriedade para realização de 

controle das pragas e doenças. Na entrevista com o agrônomo, conclui-se que existe 

monitoramento mensal para tomada de decisão quando a realização de pulverizações 

para controle de pragas e doenças na propriedade.

 FM1: NC - Para proteção de vida silvestre e aquática não há procedimento. Agrônomo 

diz que aplicam produtos em todo o café. Em imagens de satélite foi possível verificar 

que alguns pontos da lavoura estão a menos de 10m de ecossistemas naturais. FM2: 

NC -Nas entrevistas com o agrônomo, analisando os procedimentos de mitigação de 

risco para vida aquática e silvestre, conclui-se que a fazenda aplica produtos com 

distância de mais de 30 metros de ecossistemas aquáticos. Já os locais com risco para 

vida silvestre não estão claros e identificados no mapa quanto a distância do café. 

Existe um procedimento de mitigação, no entanto alguns pontos estão confusos e não 

existe registro se os tratoristas estão seguindo os procedimentos quando existe 

aplicação de produtos na lista de mitigação para vida silvestre.

FM1: Não foram evidenciadas áreas de atividade humana na fazenda Pedras com 

necessidade de barreiras vegetativas (mais de 10 metros de distância da lavoura). FM2: 

NC - A fazenda Conesol possui café próximo a casa Sede, onde foram plantados 

pinheiros para constituição de uma barreira vegetativa, no entanto os pinheiros estão se 

desenvolvendo e ainda não cumprem o seu papel.

As três fazendas auditadas utilizam substâncias com risco para polinizadores. FM1: NC - 

Para proteção de polinizadores, a única ação realizada, de acordo com Agrônomo, é a 

não aplicação de produtos com risco para polinizadores nos meses de agosto a 

novembro, época que a maioria das frutíferas estão floridas. FM2: NC - Na entrevista 

com o agrônomo, analisando os procedimentos de mitigação de risco para 

polinizadores, conclui-se que a fazenda desenvolveu procedimentos de mitigação de 

risco, no entando não existem registros de que os tratoristas estão seguindo os 

procedimentos, como registro de roçadas e identificação dos produtos com risco para 

polinizadores. Os procedimentos podem ser melhorados com mais procedimentos de 

mitigação de risco para as aplicações de produtos com uso excepcional, como 

Tiametoxam.

Evidenciado que as fazendas amostradas não fazem uso de práticas de trabalho 

forçado, obrigatório ou escravo. 

Na auditoria de verificação, após a analise de documentos da Fazenda Conesol, foi 

constatado que o código de conduta social proíbe todas as formas de trabalho forçado. 

As entrevistas com 3 trabalhadores evidenciaram que não há trabalho forçado na 

fazenda.

Evidenciado que as fazendas amostradas não fazem uso de práticas de assédio ou 

abuso sexual, ofensas ou coerções contra seus empregados.

Na auditoria de verificação, após a analise de documentos da Fazenda Conesol, foi 

constatado que o código de conduta social proíbe todas as formas de assédio na 

propriedade. As entrevistas com 3 trabalhadores evidenciaram que não há assédio na 

propriedade.

Evidenciado que as fazendas amostradas não apresentam práticas discriminatórias na 

contratação, na capacitação, atribuição de tarefas, benefícios trabalhistas, políticas e 

procedimentos de promoção e outras formas de distinção.

Na auditoria de verificação, após a analise de documentos da Fazenda Conesol, foi 

constatado que o código de conduta social proíbe todas as formas de discriminação na 

propriedade. As entrevistas com 3 trabalhadores evidenciaram que não há 

discriminação na propriedade.

As fazendas auditadas não utilizam esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento.FM1: A fazenda possui 7 biodigestores instalados há pouco tempo e 

ainda não foram limpos. 

FM2: A fazenda Conesol possui fossas sépticas e negras para o tratamento de esgoto. 

O esgoto não é utilizado em áreas de produção ou processamento.
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4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

Durante a auditoria foi observada ausência de trabalho infantil nas fazendas 

amostradas.

Na auditoria de verificação, após a analise de documentos da Fazenda Conesol, foi 

constatado que o código de conduta social proíbe todas as formas de trabalho infantil na 

propriedade. As entrevistas com 3 trabalhadores evidenciaram que não há menores 

trabalhando na propriedade.

Na auditoria de verificação, após a analise de documentos da Fazenda Conesol, foi 

constatado que o código de conduta social proíbe todas as formas de trabalho infantil na 

propriedade. As entrevistas com 3 trabalhadores evidenciaram que não há menores 

trabalhando na propriedade.

A administração da fazenda e o administrador do grupo não se envolvem em acordos ou 

práticas destinadas para eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos 

trabalhadores.

Na auditoria remota, os documentos analisados evidenciam que a Fazenda Conesol 

registra todos os trabalhadores e não utiliza práticas para redução de beneficios.

As fazendas possuem mecanismos para receber queixas e reclamações dos seus 

funcionários. Esses mecanismos podem ser caixas de sugestão, cadernos de 

anotações ou na maioria das vezes um canal livre de entendimento com os 

responsáveis da fazenda.

Na auditora de verificação, após as entrevistas com os trabalhadores da Fazenda 

Conesol, foi constatado que existe uma caixa de sugestões para os trabalhadores, no 

entanto o diálogo com o administrador da fazenda acontece de forma preferencial, 

devido ao respeito e abertura de diálogo que a fazenda proprorciona. Existe um 

mecânismo de queixas e reclamações com registro das reclamações pela propriedade.

O Motorista da fazenda 1 não tem folga semanal durante a safra, fica responsável por 

levar os trabalhadoers da cidade para a fazenda de segunda a segunda no período da 

safra (01/06/2020 até 18/09/2020).Durante a auditoria foi elaborado plano de ação para 

sanar essa não conformidade, o plano diz que o motorista não mais trabalhará aos 

domingos, ficando a locomoção deste dia responsabilidade de quem for trabalhar. Foi 

apresentado também escala de trabalho dos terreiristas prevendo as folgas semanais 

para a próxima safra.

Na auditoria de verificação, após a análise dos documentos da fazenda Conesol, conclui-

se que a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, distribuidas de segunda a sábado 

com o domingo de folga. Todos os trabalhadores fazem uma pausa para refeição após 6 

horas trabalhadas.

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

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

administração da fazenda, seus donos. Os trabalhadores têm o direito de negociar 

coletivamente suas condições de trabalho em um acordo de negociação coletiva e estão 

protegidos contra todo ato de discriminação ou represálias por motivos de afiliação 

sindical. 

Na auditoria remota, após as entrevistas com os trabalhadores e análise de documentos 

na fazenda Conesol, foi constatado que os trabalhadores são livres para participar de 

organizações de trabalho sem interferência da administração da fazenda. A Fazenda 

segue a CCT vencida de 2019/2020.
De acordo com as entrevistas e análise documental ficou constatado que todos os 

trabalhadores recebem o minimo estipulado pela legislação ou o negociado 

coletivamente.
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4.11 (1)

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

Evidenciado que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão de acordo com as 

recomendações do PCMSO e PPRA das fazendas amostradas, e os mesmos são 

fornecidos gratuitamente aos trabalhadores. Evidenciado também que os trabalhadores 

envolvidos no preparo e manuseio dos agroquímicos utilizam os EPIs adequados para a 

atividade. 

Na auditoria de verificação, ao analisar os documentos da Fazenda Conesol, foi 

constatado que os EPIs são fornecidos para os trabalhadores que realizam aplicações 

de agroquímicos de acordo com o PPRA.

Foi evidenciado que administração da fazenda e o administrador do grupo capacitam 

todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou entram em contato com 

agroquímicos.

Na auditoria de verificação, após a analise dos documentos da Fazenda Conesol, foi 

constado que todos os trabalhadores que realizam manipulação de agroquímicos são 

capacitados para a atividade, de acordo com a NR31.

Auditoria de controle: Fazenda Pedras: O Motorista relatou em entrevista que trabalha 

aos sábados e domingos durante a safra e também faz horas extras durante a semana 

normal de trabalho. Durante a análise documental foi constatado que ele não recebe 

horas extras em seu holerite. O registro do funcionário não demonstra qual sua jornada 

de trabalho. Essa situação foi constatada através de entrevista com o trabalhador e 

análise de seus documentos. Após a entrevista com o trabalhador, administrador do 

grupo e proprietário da fazenda, alegaram que o motorista se equivocou durante a 

entrevista devido ao nervosismo e desta forma negaram todo o relato do entrevistado 

dizendo que ele não faz e nunca fez as horas extras que ele havia falado no momento 

da entrevista. Posteriormente a auditoria, foram enviados documentos pela fazenda 

para comprovar que esse trabalhador não faz as horas extras. Nessa documentação 

veio documentos de um outro funcionário que tem a função de Supervisor agrícola 

dizendo que ele é quem faz o transporte dos demais colaboradores da fazenda. Em 

nenhum momento da auditoria essa situação foi colocada para tentar explicar a questão 

do transporte de trabalhadores. Desta forma a avaliação deste critério ficou prejudicada 

na auditoria de controle. Foi considerada a primeira versão do trabalhador para tomada 

de decisão de não conformidade para esse critério. Toda a documentação enviada pela 

fazenda e pelo administrador do grupo está anexo a esse relatório.

Auditoria de verificação: Na auditoria remota, foi avaliada a Não Conformidade na 

Fazenda Pedras, onde foram enviados novos documentos pela administração da 

fazenda. Na avaliação das horas extras realizadas pelos trabalhadores, foram enviados 

registro de ponto, holerites e escala de trabalho do terreiro, além de realizadas 5 

entrevistas com trabalhadores da fazenda. Após a análise dos documentos e 

entrevistas, conclui-se que os 5 trabalhadores relataram que existe a realização de 

horas extras voluntárias majoritariamente na época de colheita do café e quando não há 

colheita, é muito raro a realização de horas extras. Uma escala de trabalho aos 

domingos entre 3 trabalhadores que ficam no terreiro foi apresentada e confirmada por 

2 trabalhadores entrevistados, evidenciando a folga semanal e pelo menos 1 domingo 

de descanso no mês na época de colheita. O motorista foi novamente entrevistado e 

relatou que houve um período de 15 dias de teste no segundo semestre de 2020, onde 

ele fazia o transporte dos trabalhadores para a fazenda, no entanto ele não continuou 

Evidenciado que os produtores, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água 

potável.

Na auditoria de verificação, foram analisadas 3 analises de potabilidade da fazenda 

Conesol, que estão dentro dos padrões de potabilidade de água.

Evidenciado que as casas e alojamentos dos trabalhadores, de acordo com as fotos 

apresentadas, estão organizados e adequados para a habitação e oferecem bem-estar 

aos trabalhadores das fazendas. 

Na auditoria de verificação, após as entrevistas com os trabalhadores que moram na 

propriedade e a análise de fotos das moradias, conclui-se que a Fazenda Conesol 

fornece boas condições de moradias aos trabalhadores. As moradias são fornecidas 

gratuitamente e os moradores não são cobrados por água e luz.

Todas as fazendas amostradas possuem um plano de saúde e segurança ocupacional 

válido e em andamento.

Na auditoria de verificação, após a análise dos documentos da Fazenda Conesol, 

conclui-se que o PPRA e PCMSO estão vigentes e implementados na propriedade.
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4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.21 (1) 1

4.22 1

4.38 1

Foram verificadas, através de imagens, estruturas para tomar banho para todos os que 

manipulam de pesticidas ou outras substâncias que representem riscos potenciais à 

saúde. 

Na auditoria de verificação, após as entrevistas com os trabalhadores da Fazenda 

Conesol e analise de fotos, conclui-se que existe local para banho e lavagem de EPIs 

na fazenda. Os trabalhadores que realizam aplicação de agroquímicos relataram que 

tomam banho após todas as aplicações.

Na auditoria de verificação, foi constadado que na fazenda Conesol não existe melheres 

contratadas.

O Administrador do grupo demonstrou legitimidade no uso da terra pelos membros do 

grupo mediante apresentação de documentos oficiais. 

Na auditoria de verificação foram apresentados os mesmos documentos.

Verificado que as atividades realizadas pelas fazendas não diminuem os recursos e os 

interesses coletivos das comunidades próximas.

Na Fazenda 1 foi identificado que um dos trabalhadores motorista trabalhou em alguns 

domingos durante a época de safra. Estes dias não foram lançados no controle de 

ponto, pois ele não tem e nos seus holerites não aparecem nenhuma menção ao 

pagamento de horas extras.

Na auditoria de verificação, após entrevista com o administrador da Fazenda Conesol, 

foi constatado que houve mudança do escritório de contabilidade e que os contratos de 

trabalho se perderam, sendo necessário a apresentação de nóvos contratos de trabalho 

com os trabalhadores, informando as condições de trabalho existentes na propriedade.

Na auditoria de verificação, foi constatado que a lama da caixa separadora de água e 

óleo é retirada e armazenada em um bag próximo a saída da caixa SAO do lavador de 

máquinas. A lama não possui contenção para evitar possivel derramamento e o bag 

utilizado para o armazenamento não é apropriado para evitar contaminação.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Wolthers & Associates Corretora De Mercadorias Ltda.

Nome do grupo Wolthers 2

Cidade Campos Altos Estado Minas Gerais

País Brasil

Endereço da auditoria Zona rural de Campos Altos/MG

Pessoa de contato Edisom Carlos Ribeiro Machado

Nome do representante legal Rasmus Ejlers Wolthers

Cargo Diretor Telefone (35) 9 9812-7350
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Fazenda Pedra Claudete Aparecida Kalil Abrahão e Outros MG Santa Rosa da Serra Café

Fazenda Vale dos Sonhos Jorge  Lage de Oliveira e Outras MG Córrego Dantas Café

Fazenda Jardim, Palestina, Santa Luzia e Esperança João  Farid Ananias MG Campos Altos Café

Agropecuária Conesol Lindalva de Oliveira Dutra Viveza e Outros MG Campos Altos Café

Fazenda Severino Vicente Evangelista Salviano MG Pratinha Café


