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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 Aracê Agrícola 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

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

97,44% 100,00%
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Mango 260,14

Grapes 93,03

Infra estruturas                                                                        20,00 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                        35,00 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      203,81 

Total do Escopo                                                                      632,63 

sub total                                                                      353,17 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                      148,81 

Outro uso*                                                                              -   

sub total                                                                        75,65 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        12,17 

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)                                                                        63,48 

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

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

Videos das moradias com as fossas foram apresentados. Apresentada planilha de 

resíduos com a identificação de 26 limpezas de fossas. Listagem indica 47 fossas 

instaladas na faenda. Não há despejo em ecossistemas aquáticos. Apresentação de 

comprovantes de limpeza e descarte final de resíduos das fossas.

A fazenda elaborou planos específicos para manga e uva, identificando as pragas e 

doenças, métodos de controles (cultural, biológico, químico), condições climáticas 

favoráveis e níveis de controle. As parcelas de produção são monitoradas e relatórios 

apresentados. Certificados de treinamento de MIP foram apresentados e 7 

trabalhadores. Treinamento realizado em 23/12/2020. 

Apresentado, documentalmente o levantamento planialtimétrico da fazenda com a 

identificação das áreas de produção, ecossistemas naturais, etc. Os detalhes de cada 

parcela de produção (uva e manga) estão indicados em planilhas eletrônicas.

Apresentadas planilhas eletrônicas com o acompanhamento das colheitas realizadas 

mensalmente. Avaliadas planilhas de 2020 e 2021. Os registros são realizados por 

parcela de produção.

Avaliados relatórios de vendas de uva e manga do ano de 2020. Os registros identificam 

o lote, quantidade, origem, destino e etc. Foram selecionados pallets para avaliação da 

rastreabilidade.

O coordenador administrativo da fazenda apresentou a política de subcontratados e o 

procedimento adotado para contratação de prestadores de serviço e fornecedores. O 

procedimento implementado prevê requisitos para seleção, supervisão e monitoramento 

dos prestadores de serviço e fornecedores. Verificado contratos de cinco prestadores de 

serviço que executam serviço de transporte dos trabalhadores da fazenda. Os contratos 

contam com cláusulas que especificam a obrigatoriedade da apresentação mensal de 

documentos e comprovantes de pagamentos para todos os encargos incidentes sobre o 

serviço contratado (folha de pagamento, guia de recolhimento do FGTS/INSS) e 

documentos referentes à saúde e segurança no trabalho. Também foram verificados 

registros de checklist nos equipamentos utilizados para prestação do serviço (ônibus) e 

registros de auditoria. Todo prestador de serviço antes de iniciar a atividade recebe 

treinamento de integração, para conhecer as normas da fazenda.

Avaliados, documentalmente os comprovantes de  atendimento legal em diversos 

temas, listados a seguir: licença ambiental de operação, cadastro ambiental rural (CAR),  

Avaliada auditoria interna atrav[es do relatório de não conformidade e checklist das 

moradias.

O resultado da recuperação da área do PRAD indica que o processo não está 

ocorrendo de forma adequada, sendo necessária reavaliação do plano, pois ocorreram 

problemas, como seca e falta de mudas, que prejudicaram a recuperação. Em 

18/03/2021, o PRAD atualizado foi enviado com o cronograma revisado e mecanismo 

de acompanhamento estabelecido.

Avaliados documentalmente o mapa da fazenda com a identificação dos ecossistemas 

naturais e imagens de satélite, através do Google Earth. Pelo histórico de imagens, não 

há destruição de AVC.

Uma área de 32,24ha está em processo de recuperação. Foram apresentados o  PRAD, 

registro de plantio de mudas nativas, video do viveiro de mudas e fotos do plantio 

realizado. Apresentado documento de inspeção da área de reserva legal externa 

(inspeções realizadas em fevereiro, junho, julho, outubro, dezembro). A área de reserva 

legal externa não apresentou degração, estando protegida e conservada.

Entrevistas realizadas com os trabalhadores e registros de treinamentos sobre meio 

ambiente foram apresentados. As regras sobre proteção de espécies são apresentadas 

aos trabalhadores.

Enviadas fotos dos locais para descarte de água residuária. A água da lavagem de EPIs 

e lavagem de tanques passam por tratamento antes de serem enviadas para tanques de 

evaporação. Não há despejo de água em ecossistemas. A água dos locais de preparo 

de calda são destinadas a tanques de evaporação e os resíduos são coletados por 

empresa especializada. Não há packing house na fazenda. 

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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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

A Política Assédio sexual e moral, cód. POL 035, atualizado em 08.02.2020, declara 

que: "A empresa não aceita e não permite o assédio seja moral ou sexual por qualquer 

membro

da sua equipe, por isso, está empenhada em proporcionar um ambiente de trabalho em 

que todos os indivíduos sejam tratados com respeito e dignidade. O assédio sexual ou 

moral no local de trabalho não será tolerado, portanto, todos no local de trabalho devem 

defender esta política. "

Verificado na análise documental que a política socioambiental da fazenda é um dos 

temas abordados no treinamento de integração dos trabalhadores e prestadores de 

serviço. Por meio de entrevistas, foi evidenciado que os trabalhadores são tratados com 

respeito.

A Política de discriminação racial, sexual e de intimidação, cód. POLI 013, revisão nº 15, 

atualizado em 12.04.2020, declara que: "A empresa se preocupa com o respeito pelo 

ser humano, por isso, vem desenvolvendo juntamente com a equipe técnica, palestras 

educativas, com intuito de informar as consequências que pode ocorrer para a pessoa 

que sofre algum tipo de discriminação.

O respeito e o valor do recurso humano é uma prioridade na empresa, dessa forma, não 

é aceito nenhum tipo de discriminação, seja ela, racial, sexual, gênero ou de 

intimidação. Temos esse compromisso com nossos CLIENTES, FUNCIONÁRIOS, 

COMUNIDADE. "

Verificado na análise documental que a política socioambiental da fazenda é um dos 

temas abordados no treinamento de integração dos trabalhadores e prestadores de 

serviço. Por meio de entrevistas, foi evidenciado que os trabalhadores são tratados com 

respeito. 

O coordenador administrativo declarou que a fazenda colabora para realização de 

ações que objetivam a organização dos funcionários para negociar livremente suas 

condições de trabalho. Na Política liberdade de associação a fazenda declara que: "A 

empresa permite e aceita a liberdade de associação para todos os membros de sua 

equipe, pois é um direito fundamental que apresenta-se como uma das feições da 

liberdade individual. E o direito de exercício coletivo que, através da conjugação de 

esforços, busca alcançar uma finalidade comum e edificante."

Os trabalhadores entrevistados afirmaram que possuem liberdade para estabelecer e/ou 

se filiar a uma organização de trabalhadores de sua preferência. Em entrevista, o 

representante do Sindicato dos trabalhadores rurais de Petrolina, relatou a liberdade da 

entidade para visitar a fazenda e realizar assembleias e reuniões com os trabalhadores. 

Avaliadas listas de substâncias permitidas para as culturas da uva e manga. As 

informações são fornecidas aos clientes e utilizadas após aprovação. As listas inidcam 

que produtos proibidos não são utilizados. Análises de resíduos foram apresentadas de 

lotes amostrados de uva e manga.

Apresentadas listas de variedades plantadas de uva e manga, não sendo identificada 

nenhum OGM. As listasestão presentes em relatório gerenciais e planilhas eletrônicas. 

A águas de sanitários são destinadas a fossas sépticas. Não há uso dessas águas em 

atividades de produção ou processamento. As fossas foram apresentadas através de 

fotos e a destinação dos resíduoas através de planilhas de controe e reigstros de 

limpeza e transporte feitos por empresa especializada.

A Política de proibição do trabalho infantil, trabalho escravo ou forçado, cód. POLI 019, 

pág.01, atualizado em 12.04.2020, declara que: "O respeito e o valor do recurso 

humano é uma prioridade na empresa, por isso, não aceitamos trabalhos escravos ou 

forçados. É proibida a contratação de menores de 18 anos, exceto de menores 

aprendizes (de acordo com a lei). O seguimento pelas leis trabalhistas do nosso país é 

obedecido rigorosamente, buscamos para nossa equipe as melhores condições de 

trabalho, obedecendo à carga horária permitida e pagamentos do salário mínimo por 

lei." 

Verificado na análise documental que a política socioambiental da fazenda é um dos 

temas abordados no treinamento de integração dos trabalhadores e prestadores de 

serviço. Nas entrevistas os trabalhadores relataram que a fazenda garante condições de 

liberdade para execução do trabalho e que toda forma trabalho forçado é proibido na 

fazenda.
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4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

O coordenador administrativo relatou que o menor salário pago na fazenda é o valor de 

R$1.100,00 para função de trabalhador rural, conforme CCT vigente.  Informou também 

que a fazenda adota como prática o pagamento de salários por nível de função (Ex. 

Trabalhador rural nível I, II e III).  Como forma de motivar os funcionários, a fazenda 

adota pagamento por produção, gratificação por desempenho mensal e prêmio anual 

por desempenho. Verificado contratos de trabalho e holerite de diferentes funções. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda mantém regularidade no 

pagamento dos salários e benefícios.

A Política de proibição do trabalho infantil, trabalho escravo ou forçado declara que: "É 

proibido o trabalho infantil em qualquer setor da Special Fruit. A exploração de crianças 

e adolescentes no trabalho é uma violação dos seus direitos fundamentais e se insere 

no campo da violação dos direitos humanos. A empresa acredita que o futuro do país 

está na formação dessas crianças de hoje, devido a isso, apoia o aprendizado das 

crianças e adolescentes."

Verificado na análise documental que a política socioambiental da fazenda é um dos 

temas abordados no treinamento de integração dos trabalhadores e prestadores de 

serviço. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não é permitido a presença 

de crianças nas áreas de produção da fazenda e que não é admitido nenhum 

empregado com idade inferior a 18 (dezoito) anos. 

O coordenador administrativo declarou que no momento da auditoria não havia no 

quadro de trabalhadores nenhum menor de 18 exercendo atividade laboral na fazenda. 

A fazenda em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAR) contrata 

jovens com idade acima de 18 anos por meio do programa 'Jovem Aprendiz'. A fazenda 

mantém registros com a identificação dos jovens, monitora o nível de aprendizados e a 

frequência escolar. Durante as entrevistas, os trabalhadores relataram que não há 

presença de menores de 18 anos trabalhando nas atividades da fazenda.

A administração da fazenda cumpre os requisitos de contratação e pagamento de 

benefícios estabelecidos por esta norma e pela legislação aplicável. O coordenador 

administrativo declarou que por meio do RH, a fazenda contrata diretamente a mão de 

obra empregada, seja para o quadro efetivo ou temporário. Não há contratação de mão 

de obra migrante. Todos os contratos de trabalho iniciam com um período de 

experiência de no máximo 90 dias. Certidões negativas referentes à regularidade de 

pagamento do INSS e FGTS, dentro da validade, foram verificadas. Nas entrevistas, os 

relatos dos trabalhadores efetivos e trabalhadores em contrato de experiência 

evidenciam que há uma estrutura contratual estável e justa. 

A Política de reclamação, dúvidas e informações, declara que: "A Empresa Special Fruit 

se preocupa com o bem estar de seus colaboradores, clientes e fornecedores, desta 

forma foi criado no ano 2018 meios de comunicação para facilitar o registro de 

denúncias." Além do canal via telefone e e-mail, divulgado para os consumidores, 

prestadores de serviço, fornecedores e trabalhadores, a Fazenda conta internamente 

com 11 caixas de sugestões distribuídas em diferentes frentes. Mensalmente as caixas 

são abertas na presença de um representante da CIPA e do delegado sindical, os dois 

funcionários da fazenda. Todas as ocorrências são analisadas pela administração para 

posterior devolutiva aos trabalhadores. As tratativas são informadas via mural de aviso. 

De maneira complementar a fazenda monitora a execução das tratativas e possíveis 

pendências de cada demanda apresentada nas caixas de sugestões via relatório de 

monitoramento trimestral. Os trabalhadores entrevistados declaram conhecer os 

mecanismos disponíveis para registros de queixas e denúncias.

Através da análise dos contratos de trabalho e registros de ponto foi evidenciado que a 

fazenda adota jornada regular para todos os trabalhadores, conforme requisitos da 

legislação e da norma RA. Os trabalhadores entrevistados relataram que a fazenda 

mantém regularidade na jornada estabelecida no contrato, que recebem ao menos um 

dia de descanso por semana, que são garantidas condições para pausa das refeições 

de no mínimo 1 hora por dia. A jornada regular adotada pela fazenda é de 8h e 48 

minutos por dia, de segunda à sexta, sendo sábado e domingo dias de descanso. 

 Todos os funcionários, sejam eles fixos ou temporários, trabalham 8h e 48 minutos por 

dia.
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4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

A fazenda fornece aos trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual 

(EPI), previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para todas as 

atividades que demandem proteção individual e coletiva. O fornecimento dos EPI, 

controle de lavagem e condições adequadas de uso é monitorado pela equipe de saúde 

e segurança da fazenda. Por meio de entrevistas e verificação das fichas de entrega de 

EPI, da amostra auditada, foi verificado que todos os funcionários recebem os EPI´s 

necessários ao desempenho da função.

A atividade de preparo de calda, pulverização e higienização dos EPI envolve 35 

trabalhadores (4 no preparo, 15 na aplicação costal, 15 tratoristas e 2 na limpeza do 

EPI). Foi verificado através da avaliação do PGSSMATR, dos certificados de 

treinamentos e das entrevistas realizada com trabalhadores que executam atividades de 

manipulação e pulverização de agroquímicos, que os trabalhadores que manipulam 

agrotóxicos e que realizam pulverização receberam treinamentos obrigatórios antes de 

iniciar na função. O treinamento é executado por profissional habilitado, com carga 

horária compatível com o conteúdo do curso. Os funcionários entrevistados possuem 

treinamentos para capacitá-los nas áreas em que atuam. Foram verificados os 

certificados e o cronograma de treinamentos.

A fazenda possui o Programa de Gestão de Segurança Saúde Meio Ambiente do 

Trabalho Rural (PGSSMATR), com a próxima revisão para abril de 2021, com 

composição conforme prevê a NR 31, adequados à realidade das atividades 

desenvolvidas, assim como o Plano de Emergência, atualizado em abril de 2020. Todas 

as questões de saúde e segurança ficam sobre a gestão de um Engenheiro de Saúde e 

Segurança do Trabalho que coordena e monitora ações realizadas por 2 técnicos de 

SST, uma Enfermeira do Trabalho, uma técnica em enfermagem e um médico. Foram 

verificados também os exames médicos previstos no PGSSMATR.  Verificado 

procedimento de primeiros socorros, equipe da brigada de emergência, plano de 

capacitação e registros das capacitações realizadas. 

O coordenador administrativo relatou que a gerência da fazenda realiza avaliação prévia 

para planejamento e programação da execução de horas extras. Quando verificado a 

necessidade de realização de horas extras os trabalhadores são consultados sobre a 

disponibilidade para realização da mesma. Por meio da análise dos registros de ponto, 

foi verificado que a realização de horas extras não é prática recorrente na jornada de 

trabalho. Os trabalhadores entrevistados relataram que são consultados sobre a 

disponibilidade para realização de horas extras. A Política de horas extras, salários e 

promoções declara que: "A empresa segue rigorosamente as leis trabalhistas do nosso 

país, obedecendo assim, a sua carga horária máxima de 44h semanais, obedecendo ao 

limite de prorrogação de 2 horas diárias, caso necessite. 

A Política água potável declara que: "A empresa busca em seus procedimentos garantir 

a segurança e o bem estar de todos os seus colaboradores, visitantes e clientes, 

fornecendo água tratada em vários pontos distribuídos dentro da sua unidade. A 

qualidade de água faz parte do seu contexto, por isso as análises de água são avaliadas 

com base nos critérios RAS que seguem os parâmetros estabelecidos pela OMS." A 

coordenadora de certificação informou que a administração da fazenda realiza análise 

de potabilidade de água com periodicidade anual para monitorar as condições da água 

fornecida aos trabalhadores. Avaliados resultados de análises laboratoriais de água dos 

seguintes pontos: ETA, vila principal, vila de entrada, ponto de apoio manga, ponto de 

apoio uva. Os relatórios da amostra analisada demonstram que a água fornecida aos 

trabalhadores está dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma RA e pela portaria 

de consolidação n.05/17 do MS (Anexo XX).

A coordenadora de certificação relatou que há na fazenda 16 casas destinadas a 

moradia dos trabalhadores e suas famílias. Foi apresentada uma planilha com 

identificação dos moradores que utilizam as casas (nome do responsável, função, 

dependentes, grau de parentesco e nº total de moradores por casa). A equipe de saúde 

e segurança é responsável por monitorar as condições de saúde e segurança das 

casas. Verificado checklist da auditoria interna, realizada em março de 2021, que 

considera a inspeção de aspectos ambientais e de saúde e segurança das moradias. 

Por meio de entrevistas realizadas com três trabalhadores que utilizam as casas e 

através da avaliação dos vídeos, apresentados pela fazenda, foi evidenciado o 

cumprimento com este critério.
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4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

Por meio da verificação de vídeos, fotos, procedimento de lavagem de EPI, registros de 

lavagem do EPI e entrevistas realizadas com trabalhadores que executam atividades de 

manipulação e pulverização de agroquímicos, foi evidenciado que a fazendas 

disponibiliza banheiros e armários individuais para os trabalhadores tomarem banho 

após aplicação e manuseio de agrotóxico. Os EPIs são lavados e armazenados 

conforme procedimento de segurança. O procedimento de banho após aplicação e 

manuseio é obrigatório para todos os trabalhadores. 

Por meio de entrevistas, foi evidenciado que após o comunicado de gravidez as 

funcionárias são realocadas para atividades que propiciam um melhor conforto físico e 

distância de agentes químicos. O ambulatório faz o controle para que as mulheres 

grávidas e em período de lactancia, não desempenhem atividades que representem um 

risco à saúde. A área de saúde da fazenda possui uma relação de gestantes e 

puérperas, com o nome das gestantes e a classificação dos riscos da gestação. No 

momento da auditoria havia no quadro 6 gestantes. Todas elas, após avaliação crítica 

que considera o grau de risco da atividade, são realocadas para atividades compatíveis 

com a gestação. Além desta relação, há também um livro denominado 'Livro das 

Gestantes', dentro do qual estão registrados todos os exames médicos de 

monitoramento realizados pela empresa durante o período de gestação, que antecede o 

afastamento. A fazenda adota como prática a ampliação da licença maternidade em 2 

meses a mais, dispondo para as puérperas uma licença maternidade de 6 meses.  

Matrículas das propriedades rurais em nome dos proprietarios da Aracê Agrícola, 

registrado pelo cartório de registro de imoveis, foram apresentadas como garantia de 

posse das terras utilizadas.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal SPECIAL FRUIT IMP E EXP. LTDA - Santa Tereza - Aracê Agrícola

Nome do grupo -

Cidade Petrolina Estado PE

País Brasil

Endereço da auditoria BR 235, KM 22, ESTRADA PETROLINA CASA NOVA

Pessoa de contato Nadislene Feitosa

Nome do representante legal -

Cargo - Telefone -
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