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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

79,49% 74,36%
Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

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 Chácara Fabiano - Rodrigo Fabiano e Outros Cumple con los requerimientos de 

Año 1 - Nivel C com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de 

responsabilidade do Organismo de Certificação
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2.2. Escopo (público)

                                                                            -   

sub total                                                                             -   

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                             -   

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)                                                                             -   

Infra estruturas                                                                          0,05 

Outro uso*                                                                             -   

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

sub total                                                                          0,05 

Total do Escopo                                                                          8,65 

sub total                                                                          8,60 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                             -   

Outro uso*

Figo 8,60
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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

1.7 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

1.8 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.24 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.28 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.32 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

O empreendimento desenvolve e implementa um plano de manejo integrado de pragas 

baseado nos controles por meios biológicos ou outros métodos não químicos, além do 

controle quimico.

 A fazenda possui procedimentos e mecanismos para não utilizar produtos proibidos pela 

RA.

Cultivos contemplados no escopo do Certificado RA não são organismos geneticamente 

modificados (OGM), e tampouco são reembalados ou processados com produtos que 

contenham OGM.

Emprrendimento não utiliza esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento.

A propriedade visitada registra as infestações de pragas através de monitoramentos de 

campo lenvando em considerações os tipo de praga; as  datas de infestações; as 

localizações das áreas e grau do dano econômico. Porém as condições climáticas 

durante a infestação não constavam nas planilhas de monitoramento.

Não há barreiras vegetais implantadas entre as áreas de produção da Chácara Fabiano 

e as casas dos trabalhadores. Também não existem barreiras vegetais implantadas entre 

as áreas de produção da Chácara Fabiano e a propriedade vizinha (produtor de figo).

A propriedade possui um vizinho bem próximo, onde existe a residência de trabalhadores 

potencialmente afetada por aplicações de agroquímicos e o empreendimento não 

comunica o vizinho quando as pulverizações ocorrem.

É feita e documentada uma avaliação inicial da fazenda, essa avaliação é revisada e 

atualizada pelo menos uma vez ao ano. A avaliação inclui: um mapa da fazenda com 

localização de cada parcela de produção, caminhos, edifícios e outras infraestruturas; 

ecossistemas naturais, usos de áreas vizinhas. Uma delimitação da extensão geográfica 

do certificado.  Informação de cada parcela de produção, com variedade, densidade dos 

cultivos, idade, ciclo de rotação e nível de produção. Área total, área de produção e área 

de ecossistemas naturais.

Registros dos métodos de cálculo demonstram  o volume total do produto vendido não 

excede o volume colhido na fazenda.

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 implementou procedimentos para seleção, supervisão e 

monitoramento dos prestadores de serviço e fornecedores.  O procedimento adotado 

determina cláusulas contratuais para 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 referente a saúde e segurança no trabalho. Todo prestador de serviço antes 

de iniciar a atividade recebe treinamento de integração, para conhecer as normas da 

fazenda.

Sistema de gestão estruturado (manuais, procedimentos, políticas e responsáveis).  Os 

manuais operacionais descrevem o compromisso com a certificação e a 

responsabilidade de cada setor em direcionar esforços para garantir o cumprimento com 

a norma e a legislação aplicável.

A fazenda não possui um plano de gerenciamento com os itens referntes ao manejo de 

insumos da propriedade, materiais de plantio, mudanças climáticas, situações 

climatólogicas extremas e estimativa qualitativa dos volumes de produção.

O empreendimento não possui um plano de capacitação dos trabalhadores 

(parceiros/meeiros). 

Nenhuma AVC foi destruída desde a data limite de 01 de novembro de 2005.

Todas as areas de produção estão inseridas em ambientes aptos ao cultivo.

O empreendimento não identifica todos os resíduos gerados na propriedade (materiais 

recicláveis) nem quantifica os resíduos gerados.

Os animais ameaçados não são caçados na propriedade. A propriedade proteje os 

animais em perigo de extinção.
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4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.36 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.37 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.42 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

País BRASIL

Endereço da auditoria Estrada Municipal Fazenda Tamburi S/A

Pessoa de contato MARINA FABIANO

Nome do representante legal MARINA FABIANO

Cargo PROPRIETÁRIA Telefone (19) 3881-2635

Detalhes do empreendimento

Nome Legal CHÁCARA FABIANO

Nome do grupo CHÁCARA FABIANO

Cidade CAMPINAS Estado SP

A fazenda não realizou exame de colinesterase em um dos trabalhadores 

(parceiros/meeiros) que manipulam agroquímicos conforme PCMSO vigente.

O exame de colinesterase de um dos trabalhadores (parceiros/meeiros) que manipulam 

agroquímicos está com os níveis alterados, e o mesmo ainda continua executando tais 

atividades normalmente.

As estruturas de preparo de calda no campo não possuem duchas de emergência 

disponíveis aos trabalhadores.

Os trabalhadores (parceiros/meeiros) trabalham no máximo 44 horas semanais de 

jornada regular. Todos tem ao menos os domingos de descanso. As pausas de refeição 

ocorrem e tem duração de uma hora.

Os trabalhadores (parceiros /meeiros) raramente executam horas extras, porém quando 

há necessidade os mesmos realizam de forma voluntária e todos os aspectos 

relacionados a remuneração seguem o contrato entre as partes que se baseia no 

Estatuto da Terra.  

A fazenda apresentou na auditoria o resultado da análise de água realizada no ponto que 

abastece todas as residências, e todos os parâmetros da amostra analisada estão dentro 

dos valores permitidos pela legislação nacional e por esta Norma. 

Todos os trabalhadores (parceiros/meeiros) e suas famílias residem dentro da 

propriedade e as moradias se encontram em perfeito estado .

Os EPI's são fornecidos gratuitamente aos trabalhadores (parceiros/meeiros). 

Todos os trabalhadores (parceiros/meeiros) executam as funções de aplicador e 

preparador de calda, e possuem os certificados de treinamento de aplicação de 

agroquímicos.

O empreendimento possui vestiário  para que todos os trabalhadores que aplicam 

agroquímicos possam tomar banho após o período de aplicação. Os EPIs são lavados e 

armazenados conforme procedimento de segurança.

A fazenda apresentou matrículas, CAR e documentos de posse.

O demosntrativo de pagamento/acerto com os trabalhadores (parceiros/meeiros) que foi 

apresentado, não estava claro em relação aos descontos que estavam ocorrendo dos 

mesmos. 

O documento Direito e Bem Estar dos Trabalhadores afirma que todos deverão agir com 

dignidade e respeito aos valores individuais e de seus colegas e, que é proibido trabalho 

forçado em qualquer setor do empreendimento. Através de entrevistas não foram 

encontradas evidências de trabalho forçado ou escravo.

O documento Direito e Bem Estar dos Trabalhadores declara que não é permitido 

quaisquer tipos de assédio, discriminação e/ou ofensas aos funcionários, prestadores de 

serviço e visitantes. Por meio de entrevistas ficou evidenciado que os trabalhadores são 

tratados com respeito.

Nas entrevistas junto aos trabalhadores não foi identificado evidências de discriminação. 

O documento Direito e Bem Estar dos Trabalhadores declara não aceitar nenhum tipo de 

discriminação.

Durante entrevista com trabalhadores foi relatado a liberdade para participação em 

reuniões com o sindicato. 

Os trabalhadores são pareciros/meeiros, por isso recebem por produção. Porém o menor 

salário pago pelo empreendimento aos trabalhadores é de R$ 1.400,00. Acima do salário 

mínimo estadual que é R$ 1.215,00.  Todos os aspectos relacionados a remuneração 

seguem o contrato entre as partes que se baseia no Estatuto da Terra.

O documento Direito e Bem Estar dos Trabalhadores declara que é proibido o trabalho 

infantil em qualquer setor da empresa. Através de entrevistas não foram encontradas 

evidências de trabalho infantil.

Por meio de analise documental foi evidenciado que todos os trabalhadores recebem os 

mesmos benefícios.

O empreendimento possui um mecanismo de queixas implantado.
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