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1. Resumo de auditoria
1.1. Resumo de resultados (público)
Fazenda

Resultados
Resultado da Auditoria

Pontuação

Control

Certification

Critérios Críticos

100,00%

100,00%

Nivel C

89,74%

100,00%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)
A equipe de auditores conclui que a fazenda Agrobrás Agrícola Cumpre con os requerimentos de Ano 3 - Nivel B com a versão
vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do Organismo de
Certificação

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)
X
Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)
X
Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)
X
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2.2. Escopo (público)
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)

50,10

Outras áreas de conservação

50,10

sub total

Cultivos Certificados
Mango

150,71

Grapes

57,77
#REF!

sub total

Outras Áreas
Outro uso*

-

Outro uso*

-

Outro uso*

-

Outro uso*

-

Infra estruturas

51,75

Outras estruturas*

51,75

sub total

Total do Escopo

333,70

(*) altere o tipo de uso se necessário
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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.

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.
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3. Descrição de não conformidades
3.1. Fazenda
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

2.1

CUMPRE

CUMPRE

2.2

CUMPRE

CUMPRE

2.3

CUMPRE

CUMPRE

2.4

CUMPRE

CUMPRE

Não Conformidade (público)
Avaliações das fazendas são realizadas inicialmente e revisadas todos os anos pela
administração da fazenda.
Há mapas detalhados das propriedades participantes, localização geográfica, uso do
solo, delimitações, talhões, APPs, RLs.
Há um controle detalhado das áreas de produção de uva e manga, além da
infraestrutura.
São mantidos registros e descritos métodos de cálculo que demonstrem que o volume
total do produto certificado vendido não excede o volume colhido na fazenda.
São mantidos registros que demonstrem que somente os produtos de fazendas
certificadas são declarados como certificados.
O Sistema de Gerenciamento de informações da produção controla desde a liberação
de colheita de determinado talhão até a pesagem da fruta na entrada do
processamento.
Através dos registros é possível evidenciar que o volume de frutas vendidos não excede
os volumes colhidos, além de apontar as perdas no processamento.
A fazenda não recebe fruta de terceiros.
Produtos colhidos, recebidos, processados, misturados, armazenados, embalados,
etiquetados ou manejados nas instalações da fazenda mantém sua integridade de
acordo com a declaração.
A administração da fazenda demonstrou possuir procedimentos de rastreabilidade como
o Controle de Colheita, contendo a data de colheita, quantidade de contentores, área,
válvula, horário da colheita, o transportador e o técnico responsável.
Os dados são informados no sistema onde há o controle de produção de cada área e de
cada lote colhido
Procedimentos Fornecedores apresentado, revisado em 23/03/2020.
Atualmente a fazenda possui dois prestadores de serviços, sendo eles:
- Jucileide Santos da Silva Restaurante (apresentado contrato de Prestação de Serviços
válido até janeiro/2021 e holerite da Copeira Maria Fancilene Delmondes Costa)
- Gilson de Araújo Silva (apresentado contrato de Prestação de Serviços válido até
janeiro/2021 e apresentado os holerites dos 18 funcionários.
Há acompanhamento dos prestadores de serviços e análise periódica dos documentos.

A fazenda possui funcionários responsáveis para implementar o sistema de gestão
socioambiental que abrange diversos procedimentos visando garantir o cumprimento da
norma RA. Neste Sistema de Gestão, são identificadas as leis aplicáveis para a
atividade em questão.
A fazenda não destruiu áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) desde 1° de
novembro de 2005 em adiante.
A fazenda conserva todos os ecossistemas naturais e não destruiu florestas ou outros
ecossistemas naturais após 1° de janeiro de 2014
As atividades de produção não degradam nenhuma área protegida.
Os animais ameaçados ou que estão protegidos nunca são caçados ou mortos na
fazenda.
Os animais não são caçados na fazenda, com as seguintes exceções:
a) Os pequenos produtores podem caçar animais não ameaçados com finalidades não
comerciais; e
b) Vertebrados, pragas silvestres podem ser caçados somente de acordo com o plano
de manejo integrado de pragas (MIP) da fazenda, e somente como um último recurso. O
controle de roedores segue os Requisitos RA para o manejo de risco de raticidas
(rodenticida).
c) Explosivos ou substâncias tóxicas nunca são usadas para a caça, pesca ou controle
de pragas silvestres
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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

4.1

CUMPRE

CUMPRE

4.2

CUMPRE

CUMPRE

4.3

CUMPRE

CUMPRE

4.4

CUMPRE

CUMPRE

As águas residuais resultantes das operações de processamento não são
descarregadas nos ecossistemas aquáticos, a menos que tenham sido previamente
tratadas e cumpram com os Parâmetros RA para águas residuais industriais.
As águas residuais resultantes das operações de processamento não são aplicadas em
terrenos com solos muito arenosos ou altamente permeáveis, onde a declividade é
superior a 8%, ou nos quais o lençol freático é sazonal ou permanentemente alto.
As águas residuais resultantes das operações de processamento não podem ser
aplicadas ao solo, a menos que tenham sido previamente tratadas para remover
partículas e toxinas e reduzir a acidez e que cumpram adicionalmente com os
Parâmetros RA para águas residuais industriais para irrigação.
As águas residuais resultantes das operações de processamento não podem ser
misturadas com água limpa com o propósito de cumprir com os Parâmetros RA para
águas residuais industriais
Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos
A administração da fazenda desenvolve e implementa um Plano de Manejo Integrado de
Pragas (MIP) baseado na prevenção e monitoramento de pragas e visa evitar perdas
economicamente significativas do cultivo, reduzindo os riscos dos pesticidas.
A administração da fazenda determina os passos para o manejo de pragas com base na
análise dos registros de monitoramento de pragas.
As pragas são controladas utilizando agentes de controle biológico ou outros métodos
não químicos, quando possível.
Quando pesticidas são utilizados, dá-se preferência a aqueles não restritos e de baixa
toxicidade, e são aplicados somente nas partes do cultivo afetadas pelas pragas.
Todos os trabalhadores envolvidos no manejo de pragas recebem capacitação sobre os
conteúdos do plano de MIP

O uso de substâncias incluídas na lista RA de pesticidas proibidos está proibido.
Somente pesticidas registrados legalmente são utilizados.
Óleos minerais agrícola somente são permitidos se contiverem menos de 3% de
resíduos de dimetilsulfóxido.
Os cultivos do escopo da certificação RA não são organismos geneticamente
modificados, e tão pouco são reembalados ou processados com produtos que
contenham OGM
A fazenda não utiliza esgoto humano nas atividades de produção ou processamento.
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 empresa, revisão 06 de 13/01/2020, onde proíbe
o trabalho forçado.
Realizado entrevistas com trabalhadores onde os mesmos confirmaram que o Código
de Conduta é realmente seguido.
Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de
ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.
Não foram observados falta de respeito com os funcionários, através de entrevistas com
os funcionários da amostra.
A fazenda respeita, inclusive os funcionários que, devido a religião, não trabalham em
dias de sábado.
Através de análise de documentos dos trabalhadores amostrados, foi possível perceber
isso no registro de ponto de um dos funcionários que era evangélico.
A fazenda, através de seu Código de Conduta, proíbe discriminação de qualquer
natureza.
Os trabalhadores possuem total liberdade para se sindicalizar ou negociar
coletivamente as condições de trabalho.
Dentro do quadro de funcionários, existem delegados do Sindicato dos Trabalhadores.
A fazenda segue a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2020, registrado no Ministério
do Trabalho sob n.º BA000206/2020, onde todos os funcionários possuem acesso e
também tem acesso livre ao sindicato.
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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

4.16

CUMPRE

CUMPRE

4.17

CUMPRE

CUMPRE

4.18

CUMPRE

CUMPRE

4.19

CUMPRE

CUMPRE

Estabelecido Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2020 registrado no Ministério do
Trabalho sob n.º BA000206/2020, vigente até 31/12/2020.
Piso salarial acordado de R$ 1.088,00 para trabalhadores gerais, R$ 1.169,60 para
tratoristas e R$ 1.128,80 para trabalhadores na irrigação.
Verificado os holerites dos funcionários entrevistados na amostra e todos possuem
salários acima do piso da categoria.
Através de entrevistas com os funcionários não foram evidenciados trabalho infantil na
propriedade, o que está de acordo com o Código de Conduta da fazenda.
A administração da fazenda não se envolve em acordos ou práticas destinadas para
eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos trabalhadores, tais como
empregar trabalhadores temporários, ou por contrato para tarefas que são permanentes
ou contínuas.
A administração da fazenda implementa um mecanismo de queixas ou reclamações
para a proteção dos direitos dos trabalhadores e divulgam os canais externos de
comunicação aos trabalhadores.
Durante a auditoria documental, foi apresentado o Procedimento Política de Sugestões
e Reclamações, revisão n.º 6, de 13/01/2020.
Verificado as duas últimas sugestões inseridas na caixa nos dias 10 e 24/06/2020, e as
devidas respostas fornecidas no dia 16/07/2020. As reuniões sobre as sugestões são
feitas a cada 3 meses e o resultado das mesmas são expostas em cada setor.
Verificado também através de entrevistas com os trabalhadores se os procedimentos
descritos são seguidos.
Durante a auditoria documental foi constatado que a jornada de trabalho dos
funcionários da fazenda está dentro dos parâmetros dados pela legislação trabalhista
brasileira, isto é, garantia de repouso remunerado, intervalos de almoço, jornada normal
de 44 horas semanais, horas extras não superiores a duas horas diárias.
Durante a auditoria documental foi observado que as horas extras são realizadas dentro
dos parâmetros legais e de acordo com a Convenção Coletiva, e que são pagas com
um bônus mínimo de 50% sobre o valor das horas normais.
A fazenda possui um procedimento de verificar a qualidade da água fornecida aos
trabalhadores.
As análises de potabilidade são realizadas anualmente.
As análises deste ano foram realizadas realizadas pelo SENAI e os resultados foram
apresentados na auditoria.
Através de fotos enviadas pela funcionária responsável pela certificação e através de
entrevistas com 2 funcionários alojados e um morador de uma das residências
fornecidas pela fazendas, foi possível observar que todas cumprem com os requisitos
da norma RA.
A fazenda contratou um prestador de serviço que elaborou um plano para proteger a
saúde e a segurança ocupacional dos trabalhadores baseado em riscos, com estrutura
e equipe condizente com o número de trabalhadores.
O plano foi elaborado com base na NR-31, Lei 6.514 e portaria 3.214, em Abril de 2020
e é válido por 12 meses.
Através das evidências foi possível confirmar que todos os EPI´s foram gratuitamente
fornecidos aos trabalhadores e de acordo com o indicado no PPRA.
Todos os trabalhadores entrevistados fazem uso do EPI fornecido.
Há uma profissional específica que lava os EPI´s e controla o número de lavagens até
efetuar a troca do equipamento por um novo.
A administração da fazenda capacita todos os trabalhadores que manipulam ou entram
em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial a saúde. Esta
capacitação é realizada pelo técnico de Segurança do Trabalho da fazenda e de
empresas especializadas.
A fazenda conta com procedimento de banho após a aplicação e fornece banheiro
específico e local de lavagem de EPI's.
Entrevistas com mulheres que trabalham na fazenda relataram os procedimentos da
fazenda ao informarem a gravidez. As mulheres grávidas são direcionadas a trabalhar
no packing house sem prejuízos no salário. No momento da auditoria, as mulheres
grávidas foram suspensas das atividades devido à pandemia do COVID-19, por fazerem
parte do grupo de risco. As mulheres continuam recebendo o salário mensal através do
plano do governo, garantindo a elas o direito à estabilidade de acordo com a legislação.
Atualmente, são 3 mulheres grávidas afastadas, sendo elas: códigos n.º 18528, 12659,
18091.
A fazenda demonstrou legitimidade no uso da terra mediante apresentação de
documentos oficiais.
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Detalhes do empreendimento
Nome Legal
Nome do grupo
Cidade
País
Endereço da auditoria

AGROBRAS AGRÍCOLA TROPICAL DO BRASIL S/A

Pessoa de contato
Nome do representante legal
Cargo

Ana Graziely Dias da Costa
Silvio Romero Lima Medeiros
Assistente Administrativo Telefone

Casa Nova
Estado
Bahia
Brasil
Projeto Irrigado Senador Nilo Coelho, Lote 1, PA III
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(87) 3862-1460

