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Descrição da organização. 

Este documento deve ser preenchido apenas pelo organismo de 

certificação e pelo auditor designado. Eles devem preenchê-lo em seu 

idioma nativo ou em inglês (somente se tiverem proficiência total). 

Se a organização for uma cooperativa de agricultores, as inspeções 

serão realizadas anualmente em uma amostra homogênea verificada, 

igual a pelo menos a raiz quadrada total das empresas pertencentes à 

cooperativa. 

a) NOME DA ORGANIZAÇÃO À AUDITAR. 

 

b) NOME DA ORGANIZAÇÃO QUE SOLICITA A AUDITORIA. 

 

c) A ORGANIZAÇÃO PARA AUDITAR FAZ PARTE DE UM GRUPO OU ASSOCIAÇÃO? 

 

 

 

d) ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO À AUDITAR: 

 

 

e) NOME E DETALHES DE CONTATO DO GERENTE DA ORGANIZAÇÃO A AUDITAR: 
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f) NOME COMUM e CIENTÍFICO DAS ESPÉCIES CULTIVADAS: 

 

g) SITES INCLUÍDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO: 

 
NOME DA FAZENDA DETALHES DE CONTATO DESCRIÇÃO 

   

 
 

SITES INSPETADOS DURANTE A AUDITORIA: (O auditor deve listar os 

campos e fazendas atualmente inspecionados como uma amostra do 

total, se não for siga para a letra G). 

Nome da Fazenda Detalhes do contato Descrição 

   

 
 

i) DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE CULTIVO: 

a) ÁREA DE NEGÓCIO DA ORGANIZAÇÃO A AUDITAR: 

 

o □ Cultivo 

o □ Pré-processamento 

o □ Final do processamento 

o □ Importação 

o □ Exportação 

o □ Distribuição 

o □ Outros (descrição): 

 

m) DESCRIÇÃO DO PRODUTO FINAL: (por exemplo: fresco, congelado, 

enlatado, outro). 
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n) MARCAS DE PRODUTOS ACABADOS: 

(lista de marcas sob as quais o produto é vendido. Se disponível, 

inclua imagens das marcas). 

 

 

 

o) DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES E ARMAZÉNS A FRIO:      
(Para fins de rastreabilidade do produto) 

 

p) NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS: 

 

q) CERTIFICAÇÕES E PRÊMIOS AMBIENTAIS: 

 

r) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
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 O projeto de Friend of the Earth foi apresentado.  

(Caso contrário, o auditor deve fornecer uma breve descrição). 

 

   A empresa auditada foi informada do fato de que, se a aprovação 

for confirmada, será possível usar o logotipo Friend of the Earth em 

seus produtos certificados. 

 

 A empresa possui uma cópia do organograma, identificando as funções 

dos funcionários envolvidos na auditoria. 

 

 A duração da auditoria foi acordada. 

 

  Os dados das informações preliminares foram confirmados:  

(se as informações diferirem especifique) 

CORPO DE 

CERTIFICAÇÃO:  

Pré-Auditoria - FoE 

EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

 

DATA DO INÍCIO E 

FIM DA AUDITORIA: 

 

Início: 

 

Fim:  

ASSINATURA DO 

AUDITOR: 

 

NOME DO GERENTE DA 

ORGANIZAÇÃO QUE ACOMPANHA 

O AUDITOR DURANTE A 

AUDITORIA: 

 

 

CÓDIGO DA 

AUDITORIA: 
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NOTAS PARA O AUDITOR 

1) O auditor deve preencher todos os campos da lista de verificação. 

2) O auditor deve ler as notas nas caixas azuis antes de preencher os 

campos; 

3) O auditor deve fornecer uma explicação quando os requisitos de 

qualificação não se aplicarem; 

4) O auditor deve responder Sim (S) quando a organização atender aos 

requisitos e Não (N) quando não atender; 

 

5) O auditor deve fornecer comentários e explicações para respostas 

positivas ou negativas. Sim, Não, ou Não aplicável, não são 

suficientes. Todos os documentos pertinentes devem ser inseridos no 

relatório final de auditoria em um anexo separado e numerado; 

 

6) Toda a documentação relevante deve ser adicionada ao relatório final 

de auditoria em um anexo separado e numerado; 

 

7) Você pode incluir evidências fotográficas a serem adicionadas à lista 

de verificação e / ou como anexo. 

Como primeira etapa da auditoria, a organização deve descrever todos os 

aspectos do sistema de produção, incluindo: 

 

• Um mapa mostrando todas as áreas de produção agrícola, áreas não 

cultivadas e habitat da fauna; águas superficiais, estradas e estruturas, 

bem como o tamanho de áreas e campos não cultivados; (existe um mapa, 

verifique os requisitos - os campos da fauna não são um tema específico). 

• Todas as culturas a serem produzidas no ano seguinte; (como esta é uma 

fazenda de arroz, a possível rotação é limitada às variedades). 

• Plano de rotação e / ou plano perene de produção agrícola; (não 

existem culturas perenes, consulte o plano de rotação acima). 

• Práticas e sugestões utilizadas para manter o solo saudável e garantir 

a produtividade das culturas; (consulte os documentos coletados na 

lista de verificação). 

• Práticas e sugestões usadas para prevenir e controlar parasitas, ervas 

daninhas e doenças das culturas; (consulte os documentos coletados na 

lista de verificação) 

• Variedade de sementes, mudas e outros materiais vegetais usados para 

propagar culturas; (consulte os documentos coletados na lista de 

verificação - uma etiqueta para cada variedade de arroz existente - 

considere a reutilização). 
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• Qualquer outra atividade na fazenda que use as culturas produzidas na 

fazenda como insumo (ou seja, valor agregado) ou que forneça insumo ao 

sistema de cultivo (por exemplo, gado, aquicultura ou fertilizante). 

 

Requisitos essenciais: É necessário100% de conformidade para que o 

organismo de certificação recomende a organização para certificação. A não 

conformidade é considerada não conformidade. A organização deve fornecer ao 

organismo de certificação evidências suficientes das ações corretivas para 

todas as principais não conformidades. Dada à complexidade das informações 

processadas, o período de avaliação de não conformidade é estendido para 

seis meses apenas para o requisito 2.1. 

 

Recomendações: O cumprimento das recomendações não é um requisito estrito 

para obter a certificação. No entanto, como parte da avaliação, todos os 

aspectos relacionados a esses requisitos serão revisados e qualquer falha 

será indicada no relatório de auditoria na forma de uma recomendação. 

A organização deve avaliar qualquer ação corretiva em potencial e, antes da 

próxima inspeção, deve informar o organismo de certificação sobre as 

decisões tomadas e as ações corretivas implementadas. 

Se necessário, o requisito deve ser marcado com N / A. 
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1 - SISTEMA DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

1.1 A organização possui um 

sistema de gestão social e 

ambiental que compreende as 

políticas necessárias, 

programas, procedimentos e 

registros que atestam a 

conformidade com os 

requisitos desta norma. 

Essencial   

A conformidade com o requisito 1.1 pode ser confirmada com base na existência de 

documentos como: registro da fazenda, registro de acidentes, manutenção de 

equipamentos, etc. 

1.2 A organização identificou 

quem é responsável por 

verificar a conformidade com 

o sistema de gestão social e 

ambiental. 

Essencial   

1.3 Toda a documentação 

relacionada ao sistema de 

gestão socioambiental foi 

preenchida e arquivada por 

pelo menos três anos. 

Importante   

1.4 A organização realizou um 

estudo de Avaliação do Ciclo 

de Vida (ACV) em seu sistema 

de produção. 

Recomendações   

O auditor deve ser capaz de examinar a evidência documental que suporta os 

requisitos acima. 

1.5 Gestão de pessoal    

1.5.1 A organização definiu 

práticas que impedem o 

acesso às instalações de 

trabalho a pessoal não 

autorizado. 

 

Importante   
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1.5.2 O treinamento é realizado 

para funcionários internos e 

externos (se necessário). 

Registre as atividades de 

treinamento que são 

realizadas. 

 

Especificar se questões 

relacionadas à proteção de 

aspectos ambientais e a 

prevenção de práticas 

perigosas foram previstas 

nesta frente. 

 

Importante   

A conformidade com o ponto 1.5.2 pode ser verificada através da evidência de 

realização de treinamento externo exigido por lei (por exemplo, licença para 

controle de ervas daninha primeiros socorros, trator, etc.). 

1.6 Procedimentos de emergência    

1.6.1 

Existem procedimentos de 

emergência na empresa, 

apresentando pelo menos os 

seguintes elementos: 

- Mapa ou endereço da 

fazenda, 

- Pessoas de contato, 

- Lista de números de 

telefone para emergências, 

- Localização do telefone 

mais próximo, 

- Posição dos extintores, 

- Pontos com interruptores e 

torneiras centralizados de 

eletricidade para desligar a 

rede de água e gás. 

Importante   

1.6.2 Existem procedimentos para 

programar ações corretivas 

adequadas em caso de 

acidentes relacionados ao 

gerenciamento de resíduos 

(por exemplo, vazamento de 

fertilizantes). 

 

Importante   
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1.7 Manutenção de equipamentos 

agrícolas 

O equipamento é mantido de 

forma a impedir que falhas e 

falhas poluam o ambiente ao 

redor. 

Importante   
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2 - CONFORMIDADE JURÍDICA 

Item Requerimento Nível S/N Comentários 

2.1 A organização fornece 

evidências sobre a 

conformidade das operações 

de produção e agricultura 

com todos os regulamentos e 

leis ambientais locais, 

federais, governamentais e 

internacionais aplicáveis. 

Essencial   

O auditor deve examinar as evidências documentais fornecidas pelas autoridades para 

apoiar o requerimento 2.1, pelo menos para uma amostra das leis e regulamentos 

ambientais em vigor. O registro da fazenda pode ser considerado uma evidência de 

conformidade. 

2.2 Autorização de saúde 

A organização possui seu 

próprio número de 

identificação. 

Essencial   

O requisito 2.2 aplica-se apenas a explorações pecuárias 

3 – PRESERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA 

Item Requerimento Nível S/N Comentários 

3.1 A partir da data de 

aplicação da primeira 

certificação, a organização 

não deve destruir nenhum 

ecossistema natural. 

Essencial   

A fim de cumprir o disposto no item 3.1, são consideradas suficientes 

evidências documentais da atividade e dos efeitos da fazenda no local desde 

o momento da primeira certificação. 
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3.2 Em áreas não destinadas 

ao cultivo e em ambientes 

aquáticos e terrestres 

existentes no local, a 

Organização realizou 

recuperação e / ou 

manutenção da terra, 

incluindo o 

reflorestamento de áreas 

não adequadas para a 

agricultura nas 

instalações da fazenda. 

Essencial    

O auditor deve levar em consideração que algumas práticas agrícolas especiais, como 

o cultivo de arroz, são considerados fatores de conservação ambiental e, como 

resultado, nenhum trabalho de recuperação e manutenção é necessário em áreas não 

destinadas ao cultivo. 

3.3 As áreas de produção não 

devem ter efeitos 

negativos em parques 

nacionais, santuários da 

vida selvagem, corredores 

biológicos, áreas 

florestais protegidas, 

zonas de amortecimento ou 

outras áreas, públicas ou 

privadas, para a proteção 

dos recursos biológicos. 

Essencial   

O auditor deve identificar e listar parques nacionais, santuários da vida selvagem, 

corredores biológicos, áreas florestais protegidas, zonas-tampão e áreas para a 

proteção dos recursos biológicos existentes na área de produção e os riscos 

potenciais decorrentes das atividades agrícolas. 

3.4 A organização deve 

programar um plano para 

manter ou restaurar a 

interconexão dos 

ecossistemas naturais 

localizados dentro de 

suas fronteiras, 

considerando a 

interconexão dos habitats 

em termos de paisagem. 

Por exemplo, através de 

elementos que incluem a 

vegetação nativa nas 

margens das estradas e ao 

longo de cursos de água 

ou margens de rios, 

árvores de sombra, sebes 

Importante   
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e barreiras vivas, a 

presença de áreas 

específicas para a 

conservação e proteção da 

biodiversidade. 

No item 3.4, 'Plano' também significa intenções coletadas e registradas durante a 

fase de inspeção, que podem ser definidas com um projeto de implementação gradual 

durante os 12 meses após a certificação. 

3.5 Proteção dos ecossistemas 

aquáticos: 

   

3.5.1 Compatível com o cultivo 

implementado, a 

organização protege os 

ecossistemas aquáticos da 

erosão, e do movimento e 

escoamento de produtos 

fito-farmacêuticos, por 

exemplo, criando áreas 

protegidas nas margens 

dos rios, cursos de água 

permanentes ou 

temporários, riachos, 

nascentes, lagos, 

pântanos e outros corpos 

de água. 

Essencial   

A Organização pode ser considerada em conformidade com o item 3.5.1, com base no 

cumprimento da regra de condicionalidade que já proíbe a fertilização e o controle 

de ervas daninha nas principais vias navegáveis. 

3.5.2 A organização não deve 

alterar os cursos de água 

naturais para criar novos 

canais de drenagem ou 

irrigação. 

Essencial   

3.5.3 As vias navegáveis 

anteriormente 

transformadas devem 

manter sua cobertura 

vegetativa natural ou, se 

ausentes, a referida 

cobertura deve ser 

restaurada. 

Essencial   
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4 – FAUNA SELVAGEM E PROTEÇÃO FLORA 

Item Requerimentos Nível S/N Comentário 

4.1 É necessário criar e manter 

um inventário da fauna e 

flora selvagens encontradas 

todos os anos na fazenda. 

Recomendação 

 

  

A Organização será considerada como estando em conformidade com o item 4.1 com base 

na elaboração de listas de espécies, com bandeiras nelas observadas. 

4.2 A organização adota medidas 

especiais para proteger 

espécies consideradas 

vulneráveis ou de maior risco 

na Lista Vermelha da IUCN 

http://www.iucnredlist.org/ 

e/ou em sites brasileiros 

tais como: http://www.ebc.com.br/animaise 

mextincao, 
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/08/28/animais-
em-extincao/ 

https://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-

extincao.htm 

 Que estejam incluídos na 

fazenda. 

 

Importante   

4.3 A organização protege e 

restaura ambientes que 

fornecem habitats para a 

fauna e flora localizados no 

local da organização, 

incluindo aqueles que 

fornecem habitats para a 

fauna que atravessa a fazenda 

durante a migração. 

 

 

 

Importante   

 

 

 

 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.ebc.com.br/animaise%20mextincao
http://www.ebc.com.br/animaise%20mextincao
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/08/28/animais-em-extincao/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/08/28/animais-em-extincao/
https://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-extincao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-extincao.htm
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Habitat significa o conjunto de ambientes (conforme codificado pela UE) e condições 

ambientais que permitem que uma espécie viva e se reproduza. 

Para verificar o requisito 4.3, é necessário anexar uma breve descrição dos 

sistemas de proteção e preservação. 

4.4 Regras aplicáveis à caça, 

captura, extração ou tráfico 

de animais selvagens dentro 

da organização. 

   

4.4.1 A caça, captura, extração ou 

tráfico de animais selvagens 

deve ser proibida nas 

instalações da organização, 

exceto autorizações especiais 

e documentáveis. 

Essencial   

4.4.2 Se houver uma autorização 

para a caça, captura, 

extração ou tráfico de 

animais selvagens nas 

instalações da organização, 

as atividades não devem 

envolver espécies ameaçadas 

ou ameaçadas. 

Essencial   

4.4.3 Se houver uma autorização 

para a caça, captura, 

extração ou tráfico de 

animais selvagens nas 

instalações da organização, 

as atividades não deverão ter 

um impacto negativo em 

processos ou funções 

ecológicos importantes para a 

sustentabilidade do 

ecossistema local e agrícola. 

Essencial   

A Organização está isenta de cumprir os pontos 4.4.1-3 se já houver regulamentos de 

caça em vigor no país e diferentes das indicações nos pontos 4.4.1-3. Se houver 

regulamentos nacionais, o auditor deve examinar as evidências documentais que 

sustentam os requisitos acima e fornecer uma lista de espécies caçadas ou 

capturadas. 
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5 – USO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

5.1 Produtos químicos, 

combustíveis, óleos e 

outras substâncias 

potencialmente 

prejudiciais à saúde 

humana e ao meio ambiente 

são tratados de maneira a 

evitar a poluição de 

alimentos ou do meio 

ambiente ou pôr em risco 

a saúde humana. 

Essencial   

5.2 A compra, armazenamento, 

transporte, uso e 

descarte desses produtos 

devem seguir as 

instruções impostas pela 

legislação vigente, a fim 

de evitar problemas para 

os funcionários e a 

poluição ambiental. 

 

Essencial   

O auditor deve ser capaz de examinar a evidência documental que suporta os 

requisitos acima. 
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6 – SISTEMA AGRÍCOLA DE PRODUÇÃO 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

6.1 A rotação de culturas é 

aplicada a todas as 

culturas anuais. A rotação 

inclui pelo menos quatro 

culturas. Uma única 

colheita, considerada 

parte da rotação, deve 

cobrir pelo menos 10% da 

área agrícola utilizável e 

não exceder 50% dela. 

Para culturas hortícolas: 

pelo menos três espécies 

diferentes de plantas ao 

longo de cinco anos. 

Se não for possível usar 

uma cultura alternativa, 

outros métodos agronômicos 

equivalentes devem ser 

adotados (por exemplo, 

adubo verde anual em pelo 

menos 30% da área). 

 

Essencial   

6.2 A organização calcula o 

rendimento agrícola por 

unidade de insumo 

(fertilidade, água ou 

energia, quando aplicável) 

e programa estratégias 

para manter ou melhorar os 

parâmetros de referência 

utilizados. 

Importante   

O auditor deve relatar evidências objetivas usando o Registro da Fazenda e 

verificar o sistema adotado pela organização para cumprir o ponto 6.2 

6.3 Produção agrícola       
O diário de registros da 

fazenda foi preenchido 

corretamente, contendo a 

indicação das variedades 

semeadas e práticas de 

cultivo. 

Essencial   
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6.4 Uso de Pesticidas:    

6.4.1 A organização utiliza 

meios de defesa 

biológica, química, 

razoável e agronômica de 

maneira razoável. 

Essencial   

6.4.2 A organização definiu um 

plano para identificar 

estratégias para 

monitorar a prevalência 

de parasitas, ervas 

daninha e doenças, 

incluindo práticas de 

controle biológico e 

limitação do uso de 

produtos químicos. 

Importante   

6.4.3 A organização monitora o 

número e a população de 

espécies úteis para 

controle biológico. 

Também programa 

estratégias para melhorar 

seu habitat e introduzir 

novas espécies úteis. 

Importante   

6.4.4 Se o uso de produtos fito 

farmacêuticos for 

necessário, a organização 

deve:  

1. Usar produtos 
permitidos, 

comercializáveis e não 

recuperados. 

2. Seguir as instruções 
de uso no rótulo 

relacionadas às doses 

e diluições corretas, 

ao número de 

intervenções, às 

culturas permitidas, 

ao cumprimento das 

fases fenológicas 

especificadas e ao 

cumprimento dos 

períodos de retenção. 

Essencial   



20 

 

7 – RECURSOS DO SOLO 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

7.1 A organização registra e 

atualiza os seguintes 

parâmetros: 

   

7.1.1 Tipo de solo. Essencial   

7.1.2 Erosão do solo. Recomendação   

7.1.3 Cobertura do solo. Essencial   

7.1.4 Substâncias orgânicas do 

solo. 

Essencial   

7.1.5 Atividade biológica do 

solo. 

Recomendação   

7.1.6 Degradação do solo. Recomendação   

7.1.7 Nutrientes do solo Essencial   

7.2 A organização definiu 

objetivos, estratégias 

de gestão e conservação 

do solo bem como métodos 

de avaliação para 

alcançar esses 

objetivos. 

Essencial   

Os registros devem ser atualizados pelo menos a cada três anos. 

Degradação do solo significa uma mudança no estado de saúde do solo que gera uma 

redução na capacidade do ecossistema de fornecer bens e serviços, como decomposição 

e respiração. A degradação das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo 

pode levar a uma perda parcial ou total de sua fertilidade (FAO Soils Portal). 

http://www.fao.org/soils-portal/en/ 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/soils-portal/en/
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8 – RECURSOS HIDRICOS 

 

Item Requisitos Nível S/

N 

Comentários 

8.1 Águas na superfície e 

subterrâneas: 

  

8.1.1 A água utilizada para 

fins agrícolas é 

analisada pelo menos 

uma vez por ano. 

Importante 

 

  

8.1.2 Os poços estão 

fechados, para evitar 

contaminação. 

Importante   

O auditor deve verificar de onde vem a água usada pela organização (poço, sistema 

hidráulico etc.) e considerar que, para algumas práticas agrícolas especiais, como 

cultivo de arroz, a água usada para irrigação geralmente vem de cursos de água 

naturais gerenciados pelos Consórcios de Irrigação. Essa administração não permite 

uma amostragem suficientemente representativa; portanto, os testes não podem ser 

realizados, o auditor avaliará esse aspecto. Se ainda existe a opção de criar 

métodos mais alternativos para manter o habitat típico da fauna (por exemplo, 

sulcos). 

8.2 Todas as águas 

superficiais ou 

subterrâneas utilizadas 

pela fazenda para fins 

agrícolas ou de 

processamento devem ter 

licenças e autorizações 

das autoridades 

jurídicas ou ambientais 

relevantes. 

Essencial   

8.3 A organização não deve 

descarregar ou depositar 

águas residuais 

industriais ou 

domésticas em massas de 

água naturais sem provar 

que a água descarregada 

atende aos requisitos 

legais relevantes e que 

as propriedades físicas 

e bioquímicas das águas 

residuais não deterioram 

Essencial   
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o corpo de água ao qual 

são adicionadas. 

Esses critérios devem 

ser seguidos mesmo 

quando os animais pastam 

nas terras da 

organização. 

 

8.4 Se não houver requisitos 

legais, as águas 

residuais descartadas 

devem atender pelo menos 

aos seguintes critérios: 

   

8.4.1 Demanda de oxigênio 

bioquímico 

(DBO5, 20) ou Total de 

sólidos em suspensão: 

Menos de 50 mg / L. 

 

Essencial   

8.4.2 PH: Entre 6.0 – 9.0 Essencial   

8.4.3 Gorduras e óleos: Menos 

de 30 mg / L. 

Essencial   

8.4.4 E.coli: 5000 UFC (Dec. 

Leg. Italiana 152/2006) 

Essencial   

8.5 Agua da chuva.    

8.5.1 A água da chuva é 

coletada para ser usada 

na lavagem ou em outras 

práticas. 

Recomendação   

8.5.2 Os tanques estão 

fechados para evitar 

contaminação 

Recomendação   

O auditor avaliará a aplicabilidade dos itens 8.5.1 e 8.5.2 e reportará a 

documentação fotográfica dos tanques de coleta como evidência objetiva. 
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9 - RECURSOS ATMOSFÉRICOS 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

9.1 A organização identificou 

as fontes de emissões de 

GEE no estágio agrícola e 

definiu as metas de 

redução e as estratégias 

para alcançá-las. 

Essencial   

9.2 A organização identificou 

fontes de poeira e 

emissões de partículas na 

fazenda. A organização 

definiu as metas de 

redução e as estratégias 

para alcançá-las. 

Essencial   

9.3 Para pesticidas usados, a 

organização programa pelo 

menos duas das seguintes 

etapas para reduzir o 

risco de deslocamento: 

1. Aumentar o tamanho das 

gotas; 

2. Escolher formulações 

que não estão sujeitas a 

deslocamento; 

3. Estabelecimento de 

tampões de plantas para 

áreas ribeirinhas ou 

pântanos. 

Importante   

9.4 A organização não utiliza 

produtos / substâncias 

que destroem a camada de 

ozônio, como 

clorofluorocarbonetos 

(CFCs) e 

hidroclorofluorocarboneto

s (HCFCs). 

 

 

Essencial   



24 

 

Em relação ao item 9.4, as substâncias que destroem a camada de ozônio são 

definidas pelo Protocolo de Montreal 

(http://www.environment.gov.au/protection/ozone/ozone-depleting-substances). 

Os registros devem ser atualizados pelo menos a cada três anos ou, 

alternativamente, pode ser feita referência ao registro da Fazenda para destacar o 

fato de que substâncias destruidoras da camada de ozônio não são usadas na prática 

agronômica. Isso se aplica se não houver requisitos de frequência impostos pelo 

regulamento 

 

10 – GESTÃO DE RESÍDUOS 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

10.1 O depósito de resíduos 

orgânicos e inorgânicos 

não afeta negativamente 

a estrutura ou o 

ambiente circundante 

(por exemplo, causando 

vazamento ou 

escoamento). 

Essencial   

10.2 Os resíduos de culturas 

e os resíduos orgânicos 

que não são 

provenientes de 

culturas contaminadas 

com fontes biológicas 

ou agroquímicas não são 

compostados, plantados 

ou reutilizados. 

Essencial   

10.3 

 
Existem procedimentos 

usados para separar os 

resíduos orgânicos e 

inorgânicos para 

facilitar a recuperação 

deles para reutilização 

/ reciclagem / 

compostagem (por 

exemplo, paletes, 

madeira, toras, papel, 

caixas de papelão, 

fertilizantes e 

resíduos do 

processamento de 

alimentos). 

Essencial   
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10.4 A organização reutiliza 

ou recicla todo ou 

parte dos resíduos de 

materiais inorgânicos 

que podem ser 

reutilizados ou 

reciclados de acordo 

com as regulamentações 

locais de coleta 

seletiva. 

Essencial   

10.6 Lodo 

Se a organização recebe 

lodo ou outros 

materiais de plantas 

externas e os utiliza 

em práticas de 

fertilização, possui 

documentos adequados 

para provar suas 

propriedades não 

poluentes. 

Essencial   

10.7 Recipientes e outros 

materiais descartáveis: 
   

10.7.1 Existe um método de 

descarte de materiais 

usados na agricultura? 

Se positivo, descreva 

qual. 

Importante   

10.7.2 Existem empresas 

especializadas 

envolvidas nessas 

atividades. 

Importante   

10.7.3 Há evidências de 

descarte correto (notas 

de entrega, outros 

documentos). 

Importante   

O auditor deve coletar toda a documentação necessária para verificar como a 

organização descarta os vários tipos de resíduos e anexar uma breve descrição. 
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11 – GERENCIAMENTO DE ENERGIA 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

11.1 O consumo total de 

energia líquido real das 

operações é calculado 

todos os anos incluindo: 

1) o consumo direto de 

energia adquirida de 

fontes externas (energia 

renovável e não 

renovável); 

2) a produção e consumo 

interno de energia 

renovável; 

3) os combustíveis usados 

para transportar e operar 

o equipamento da fazenda; 

4) o uso e produção de 

energia incorporada (por 

exemplo, insumo, 

embalagem, equipamento). 

Importante   
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Para fins de conformidade com o ponto 12.1, existem vários sistemas de cálculo 

válidos (por exemplo: http://www.cnaenergia.it/Bilancio.aspx) 

11.2 Metas para reduzir os 

recursos energéticos 

foram delineadas, bem 

como métodos e 

estratégias de avaliação 

para atingir essas metas. 

Importante 

 

Importante   

11.3 A organização está 

comprometida em fornecer 

a energia necessária 

usando sistemas de 

energia renovável. 

Caso, nem toda a energia 

necessária sejam 

provenientes de fontes 

renováveis, a organização 

se compromete a adquirir 

"créditos ecológicos" no 

mercado.  

 

Recomendação   
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12 – RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

Item Requisitos Nível S

/

N 

Comentários 

12.1 

 

A organização deve 

respeitar os direitos 

humanos, cumprindo os 

seguintes requisitos: 

 

   

12.1.1 

 

Cumprir as diretrizes 

internacionais e da OIT 

sobre trabalho infantil 

 

Essencial   

12.1.2 

 

Pagar trabalhadores com 

salários pelo menos 

alinhados com os 

salários mínimos 

 

Essencial   

12.1.3 

 

Garantir que os 

trabalhadores tenham 

acesso aos cuidados de 

saúde 

 

Essencial   

12.1.4 

 

Aplicar medidas de 

segurança de acordo com 

os requisitos legais 

 

Essencial   

O auditor deve verificar o cumprimento dos requisitos por meio de evidência 

documental (exemplos de contratos de trabalho) e observações no local. 

 

Comentários adicionais: 
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CONCLUSÕES: 

 A produção agrícola cumpre os requisitos de Friend Of the Earth. 

 A produção agrícola NÃO cumpre os requisitos de Friend Of the 

Earth. 

O auditor constatou as seguintes não conformidades: 

PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES (a serem resolvidas dentro de três 

meses) 

Item Requisitos Nível S/N Comentários 

     

     

NÃO CONFORMIDADES MENORES (proposta a ser enviada dentro de quatro 

meses e conformidade a ser alcançada dentro de um ano)   

Item Requisitos Nível SIM/NÃO Comentários 

     

     

RECOMENDAÇÕES (a serem cumpridas na próxima inspeção) 

Item Requisitos  Nível SIM/NÃO Comentários. 

     

     

 


