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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 Andorinhas Complies with Year 2 requirements - Level C 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% 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% 100,00%
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Mango 40,00

Grapes 25,00

Infra estruturas                                                                        18,66 

Outro uso*                                                                              -   

Setor administrativo                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                          4,75 

sub total                                                                        41,68 

Total do Escopo                                                                      154,67 

sub total                                                                        65,00 

Outras Áreas

Uva (produção futura)                                                                        18,23 

Área de servidão adminstrativa                                                                          0,04 

sub total                                                                        47,99 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        17,60 

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)                                                                        30,39 

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 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

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

Apresentado documento com o mapa da propriedade (imagem de satélite), quadro de 

áreas (escopo) e identificação de todas as estruturas. Além disso, uma planta do imóvel 

georeferenciada com as delimitações precisas foi apresentado, incluindo as áreas de RL 

e APP. Sobre as parcelas de produção, dois arquivos com a descrição das áreas de uva 

e manga foram apresentados.

Apresentado documento com os balanços de massa da produção de uva e manga de 

2020. Os levantamento demonstram que o volume produzido está adequado a previsão 

e a área correspondente.

Procedimentos internos de rastreabilidade foram avaliados documentalmente. As frutas 

são enviadas para uma empresa exportadora externa. Apresentados os relatório de 

produção.

A fazenda disponibilizou o procedimento de admissão de prestadores de serviços 

(VERIFICAÇÃO E SELEÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, 

de 09 de abril de 2021). Este documento - revisado durante a auditoria pela equipe da 

fazenda responsável pela certificação - direciona as práticas de admissão de 

prestadores de serviços com base nos critérios críticos da norma RA (4.1 a 4.20). Cada 

prestador de serviços contratado pela fazenda assina, igualmente, um anexo contratual 

em que estão todos os items críticos mencionados (respeito aos direitos humanos e 

trabalhistas). Foram apresentados quatro anexos contratuais durante a auditoria. O 

procedimento acima mencionado é de responsabilidade da área de Recursos Humanos, 

e considera dois tipos de abordagens: uma para profissionais autônomos, e outra para 

empregados de empresas que prestam serviços. Para cada caso, um check list é 

aplicado. Os dois check-lists também são anexos do documento. 

Disponibilizadas as principais orientações da OIT, endossadas pela Alta Direção: 105 

(abolição do trabalho forçado); 115 (proteção contra as radiações); 111 (discriminação 

em matéria de emprego e ocupação); 184 (segurança e saúde na agricultura); 138 

(idade mínima para admissão); 29 (trabalho forçado ou obrigatório); 87 (liberdade 

sindical e proteção ao direito de sindicalização); 98 (direito de sindicalização e 

negociação coletiva); 99 (métodos de fixação de salário mínimo na agricultura). Foram 

apresentados comprovantes de recolhimento tributário (INSS e FGTS) para os meses 

de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Foram realizados testes para 

verificar a validade das informações enviadas (cruzamentos dos nomes existentes na 

Gefip com a lista de trabalhadores do empreendimento; quantidade de trabalhadores 

informados nas guias de recolhimento com a lista de trabalhadores; verificação dos 

CNPJs - há um para Recife, com dois trabalhadores somente; e outro para Petrolina, 

com 97 trabalhadores). Apresentadas as certidões comprobatórias da atual situação no 

INSS. Trilhas foram abertas para evidenciar a conformidade no recolhimento dos 

encargos previdenciários. Após apresentação de documentos adicionais e entrevista 

com os gestores, foi concluído que os recolhimentos do INSS estão em dia. Apesar de 

não conseguirem emitir a CND (Certidão Negativa de Débito), apresentaram um 

relatório da Receita Federal demonstrando que há quatro dívidas negociadas e com 

exigibilidade suspensa (quando a cobrança é suspensa por conta de alguma situação, 

como parcelamento de débitos ou um processo em andamento).

Imagens de satélite do imóvel e histórico das áreas demonstram que não há alterações 

significativas nas áreas destinadas a conservação.

O mapa da fazenda e as imagens de satélite demonstram que não ocorreu nenhuma 

alteração nos ecossistemas naturais. Apresentados formulários de visitas as áreas 

preservadas, realizadas em 2020 (três áreas visitdas).

A política de preservação da vida silvestre foi apresentada. O documento lista as ações 

e apresenta fotos dos locais, das sinalizações e das medidas de proteção (cercas). O 

plano de capacitação possui treinamento voltado para o tema, realizado na integração. 

Treinamento realizado "Meio Ambiente, reeducação ambiental, Certificação Rainforest 

Alliance" abordando espécies da fauna e flora em extinção.

O PGRSL lista todos os setores geradores de águas residuárias e seus respectivos 

tratamentos. Água destinada a fossas, caixa separadora de água e óleo e tanques de 

evaporação.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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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

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

Foi disponibilizada a política anti-discriminação da Fazenda, endossada pela alta 

direção, bem como a Política de Empoderamento da Mulher.  Entrevistas e análise de 

documentos trabalhistas (amostrados) demonstraram compromisso com o requisito. 

Foi disponibilizada uma declaração da alta direção, que subscreve o documento, 

afirmando o compromisso com a garantia de liberdade de associação dos trabalhadores 

do empreendimento. Ademais, subscreve também o documento o delegado sindical, o 

qual é trabalhador rural no empreendimento, e foi eleito "por aclamação" em 11 de 

março de 2020, conforme é mencionado, e posteriormente a sua eleição foi comunicada 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, em ofício (112/2020), à 

administração da Fazenda, em documento assinado pela Presidenta do Sindicato, Sra. 

Lucilene dos Santos Lima e pela gerência da Fazenda.  Todas estas ações estão em 

consonância com a Política de Liberdade Sindical e Direito de Associação, subscrita 

pela alta gerência da Fazenda. 

Foi apresentada uma circular do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, 

atualizando o piso salarial (negociado) para R$1.147,30, desde primeiro de janeiro de 

2021, sendo que para os tratoristas foi negociado um acréscimo de R$86,04 sobre este 

piso, e para os irrigantes um acréscimo de R$43,02, respectivamente. A circular ainda 

menciona que todas as cláusulas da convenção coletiva (CCT) de 2020 permanecem 

válidas. Assim, o empreendimento também disponibilizou a CCT de 2020, quando o piso 

salarial era de R$1088,00, já que a atual CCT (2021) não estava publicada no momento 

da auditoria. 

Foi disponibilizada a política de Proibição do Trabalho Infantil da Fazenda, endossada 

pela alta direção.  Entrevistas e análise de documentos trabalhistas (amostrados) 

demonstraram compromisso com o requisito. 

Foi perguntado acerca da possibilidade de haver menores aprendizes. A gestão 

mencionou que havia somente um jovem aprendiz (acima de 18 anos). Após solicitação 

foi disponibilizado o contrato de aprendizagem do jovem trabalhador, que estabelece 

que a aprendizagem vigorará até junho de 2021, por 4 horas diárias, no setor 

administrativo. Subscrevem o contrato de aprendizagem o SENAI e a alta direção da 

Fazenda. Esta ação está em consonância com a Política de Proibição do Trabalho 

infantil, endossada pela alta gerência da fazenda, conforme foi apresentado. 

O empreendimento disponibilizou a convenção coletiva de trabalho, a qual menciona em 

sua cláusula décima sétima que "Fica proibida a contratação de trabalhadores rurais 

pelos empregadores através de interpostas pessoas, como falsos empreiteiros, testas-

de-ferro, gatos e assemelhados". 

A convenção coletiva, por seu turno (cláusula 26a.) trata dos contratos de safra, 

limitando esta forma de contrato em até 5 meses. Dentre as 4 trabalhadoras 

temporárias  contratadas até o momento da auditoria, a mais antiga delas foi contratada 

em novembro de 2020, portanto, dentro do prazo delimitado pela CCT. Após 5 meses, o 

contrato automaticamente passa a ter validade por tempo indeterminado (parágrafo 4o. 

da cláusula citada).

A água dos sanitários são destinadas a fossas sépticas. A fazenda possui 6 locais 

geradores de esgoto, listados no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos. 

Não há despejo de água residuária em ecossistemas aquáticos.

Apresentado plano de manejo integrado de pragas e doenças da manga e uva com a 

proposta de controle considerando métodos integrados. Além disso, o monitoramento 

de campo foi avaliado para verificar o acompanhamento das parcelas de produção e 

níveis de controle encontrados.

Avaliados, documentalmente, listas de produtos utilizados na manga e uva(grade). Não 

foram identificados produtos proibidos.

Relação de parcelas de produção e variedades plantadas indicam que as mesmas não 

são OGMs.

Os pontos gerados de esgoto destinam a água para fossas sépticas. Uma empresa 

especializada faz a coleta, transporte e destinação final.

Foi disponibilizada a Política de trabalho forçado, obrigatório ou escravo, endossada 

pela alta direção. 

Entrevistas e análise de documentos trabalhistas (amostrados) demonstraram 

compromisso com o requisito. 

Foi disponibilizada a Política de Trabalho livre de Assédio - os trabalhadores são 

tratados com respeito, endossada pela alta direção da Fazenda. Entrevistas e análise 

de documentos trabalhistas (amostrados) demonstraram compromisso com o requisito. 
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4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

Foram apresentadas fichas de EPI, e durante as entrevistas os trabalhadores relataram 

o procedimento de controle de uso dos EPIs, de troca e de higienização. 

Especificamente os EPIs usados na pulverização de defensivos são lavados 

diariamente, pelos próprios trabalhadores, e o número de lavagens é controlado, não 

podendo ultrapassar 30 lavagens. Após este limite, o EPI é substituído por um novo. Foi 

realizado o cruzamento das informações: controle de lavagens de hidrorepelente x ficha 

de EPI. Concluiu-se que este controle é eficiente. 

Ha atualmente 5 caixas de reclamações distribuídas na Fazenda (oficina, escritório, 

packing house e duas em dois pontos de apoio). Foram solicitadas registros da coleta 

das reclamações dentro destas 5 caixas. Na en trevista, os trabalhadores foram 

inquiridos em falar sobre a função de tais caixas (para quê servem) e da confiança no 

mecanismo (se ele funciona). 

Foram solicitados registros de pontos e holerites dos trabalhadores a fim de reconhecer 

a eficácia da gestão de horas trabalhadas na fazenda (registros, controles, escalas e 

organização das tarefas). Os trabalhadores confirmaram exatamente as mesmas 

informações anotadas nos holerites e pontos. São praticadas horas normais dentro dos 

limites legais estabelecidos pela CLT (44 horas semanais, com compensação dos 

sábados durante a semana). O horário de trabalho é das 7h00 às 16h48, de segunda a 

sexta. 

A convenção coletiva de trabalhadores estabelece na cláusula nona o adicional de 50% 

a partir das horas normais, e 25% para o adicional de horas noturnas. Aos sábados, 

quando eventualmente trabalha-se, o adicional é de 70% (considerando que o sábado é 

compensado durante a semana), conforme previsto na convenção coletiva de 

trabalhadores. 

Apresentadas análises laboratoriais de água de seis pontos (oficina, packing, apoio 

manga, apoio uva 1, 2 e 3). Os resultados indicam que a água está de acordo com os 

parâmetros da portaria n.05/17 do MS. 

De acordo com os técnico de SSO e imagens enviadas para avaliação (FOTOS-setores 

da fazenda) há atualmente 5 caixas de primeiros socorros na fazenda (central de 

caldas, duas nos pontos de apoio, no packing house, oficina, escritório e setor de 

manga). Disponibilizado o PGSSMATR de julho de 2020, válido até julho de 2021, 

elaborado pelo técnico de SSOda fazenda. Os riscos identificados nos ambientes do 

trabalho são de nível 3, e de acordo com o número de trabalhadores que possuem, o 

empreendimento fica obrigado a constituir uma comissão interna de segurança 

(CIPATR) com 8 membros (4 eleitos pelos trabalhadores e 4 indicados pelo 

empregador), e além disso, manter em seu SESTR (serviço de segurança do 

trabalhador rural) com 1 técnico de segurança. Atualmente o empreendimento possui 

um técnico de SSO contratado em período integral para atender aos requisitos da NR 

31 (Sestr) e implementar um programa de gestão de saúde e segurança. Este 

documento também informa qual a função que tem o maior número de trabalhadores 

expostos (trabalhador rural, sendo 27 homens e 27 mulheres). Da mesma forma, o 

ambiente onde estão expostos a maior parte dos 101 trabalhadores contratatos é o 

campo . Nenhuma atividade no campo está classificada nos piores níveis de severidade 

e frequência (catrastófico/crítico), e os EPIs recomendados (para a atividade mais 

crítica, que envolve aplicação de agroquímicos) são, em geral, óculos segurança, 

conjunto hidrorepelente, luva nitrílica, respirador para vapores organicos, bota de PVC. 

As avaliações quantitativas de ruído demonstram que os tratoristas e operadores de 

roçadeiras estão expostos à um ruído superior a 85db (dosimetria realizada em 06/20). 

Portanto, à estes exige-se o uso de abafadores de ruído. Da mesma maneira foram 

realizadas também avaliações quantitativas de vibração de membros superiores, dos 

tratoristas. Foram verificados 14 ASOs. Os exames médicos realizados correspondiam 

ao Programa de Saúde Ocupacional da Fazenda. 
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4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

A convenção coletiva de trabalhadores  disponibilizada estabelece em sua cláusula 64a 

uma série de regras (mutias delas relacionadas aos requisitos legais já garantidos pela 

NR31), e dentre elas há duas que merecem ser destacadas, devido a gestão do risco 

que tal tarefa demanda: items:

 c) "Nenhum trabalhador poderá exercer as atividades de manipulação e aplicação de 

herbicidas, pesticidas e

agrotóxicos em geral, por período superior a 06 (seis) meses, só podendo retornar a 

estas tarefas após um intervalo

de 03 (três) meses"

d) "Para a execução desses serviços, o empregado deve ser submetido a exame 

médico prévio, por profissional especializado, periodicamente a cada 06 (seis) meses".

 g) "g) Na execução de tais serviços o pagamento de adicional de insalubridade, será no 

valor de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, na forma da legislação em vigor".

Estes três items foram trilhas importantes para a condução das entrevistas. Na amostra 

de 14 trabalhadores a serem entrevistados, haviam 3 tratoristas agrícolas, entrevistados 

individualmente. 

Foi constatado que os três, juntamente com os demais que manipulam, armazenam e 

transportam agroquímicos, receberam treinamento (interno) ministrado pelo técnico de 

segurança da Fazenda, entre 13 e 15 de janeiro de 2021, sobre segurança no uso de 

agroquímocos, totalizando 20 horas. Além do certificado de treinamento, foram 

apresentadas também as listas de presença, dos três dias, com as assinaturas dos 

participantes. 

Foram solicitadas as fichas de EPI e as fichas de controle de lavagem destes. Os 

conjuntos hidrorepelentes adotados pela Fazenda suporta 30 lavagens. Foram 

contabilizadas a quantidade de lavagens e verificada a entrega de um novo conjunto 

após o limte de 30. As fichas de EPIs indicavam corretamente (e pontualmente) a troca 

para o trabalhador. 

A administração do empreendimento apresentou evidências fotográficas  (item 9 - 

FOTOS-setores da Fazenda) do local destinado à lavagem dos EPIs utilizados na 

pulveriação de agroquímicos, bem como para que os operadores possam tomar banho 

após a aplicação. O local é bem ventilado, higienizado, com várias placas de sinalização 

à respeito da importância de usar corretamente os EPIs. Há armários individuais para 

segregação de roupas usadas e lavadas. Os EPIs são lavados diariamente, e há um 

controle o número de lavagens, limitadas 30. Estes controles foram apresentados dentro 

de cada pasta dos tratoristas amostrados. 

Durante entrevistas com os trabalhadores foi possível confirmar a existência das 

evidências enviadas, e assegurar de que a gestão de risco relacionado à esta atividade 

está em pleno funcionamento na fazenda. 

A CCT (cláusula 30a) estabelece que a trabalhadora grávida tem direito a estabilidade 

(afastamento remunerado, proteção contra trabalho perigoso e insalubre e abono de 

faltas para  realizações de exames de pré-natal). Durante as entrevistas com gestores e 

trabalhadores foi mencionado que, no momento da auditoria, não havia grávidas e 

lactantes trabalhando. Por fim, a fazenda possui o procedimento "normas e diretrizes 

para gestantes e lactantes", endossada pela alta direção. 

Avaliada matrícula da fazenda indicando a proprietária legal do imóvel. 

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Andorinhas Empreendimentos Ltda.

Nome do grupo -

Cidade Petrolina Estado PE

País Brasil

Endereço da auditoria Estrada da Tapera, km16

Pessoa de contato Nizane Coelho

Nome do representante legal -

Cargo Diretora Telefone -
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