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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 DAN 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

87,18% 84,62%
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                                                                     421,88 

sub total                                                                      249,00 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

Infra estruturas                                                                          0,46 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                          0,46 

Total do Escopo

sub total                                                                      172,42 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                          3,27 

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)                                                                      169,15 

Manga 249,00

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

1.9 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 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

3.27 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

3.29 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Verificado que o MIP apresenta descrição de pragas e doenças, métodos de controle, 

monitoramentos,  controles alternativos, tratos culturais, risco para vida silvestre, 

aquática e polinizadores.
Verificado que a fazenda não faz uso de Produtos da lista de Proibidos.

Não existe OGM.

Não é utilizado esgoto humano nas atividades de produção. A fazenda possui fossas 

sépticas.

A fazenda faz uso de produtos da lista de pesticidas para uso com mitigação de risco. 

Verficado que existe um plano para minimizar os riscos no uso destes defensivos  com 

algumas medidas a serem adotadas. Entretanto naõ foi possível evidenciar que essas 

medidas descritas são realmente feitas no campo devido a falta de registro.

Não foi possível evidenciar que as medidas propostas no plano para minimizar os riscos 

no uso de defensivos da lista RAS de mitigação estão sendo executados no campo 

devido a falta de registros.

A fazenda apresentou um mapa com as parcelas de produção, ecossistemas naturais e 

infraestruturas. 

A fazenda não possui um mapa cartografico, possui o poligono da fazenda 

encaminhando pelo google earth.

Existe uma planilha de excel que mostra os dados das parcelas de produção e contam 

com ano de plantio, variedades, densidade e nível de produção.

Todas as estruturas na propriedade possue fossa para tratamento de esgotos.

É realizada estimativa de safra em cada unidade de produção. Essas informações foram 

apresentadas em planilhas, onde os dados reais de colheita são comparadas com as 

estimativas previstas.
 Verificado que os produtos colhidos, armazenados e processados mantem sua 

integridade de acordo com as declarações apresentadas.

A Fazenda implementou uma política de subcontratados que prevê meios para seleção, 

supervisão e monitoramento dos prestadores de serviço.  Por meio da análise 

documental foi verificado que nos contratos vigentes há cláusulas que estabelece 

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.  A fazenda também monitora os prestadores de serviço por de 

inspeção periódica nos serviços realizados e equipamentos utilizados.
A administração da fazenda não garante integralmente o compromisso com a 

certificação e com o cumprimento desta norma. No momento da auditoria a fazenda não 

apresentou tratativa para as infrações descritas na certidão positiva de débitos, emitida 

pela Subsecretaria de inspeção do trabalhado em 26/11/2020, referente a infrações em 

temas relacionados a questões de saúde e segurança e relações trabalhistas nos anos 

de 2010, 2011 e 2014.

No dia 23/12/2020 foi enviado documentação demonstrando as tratativas paras as 

infrações descritas na certidão positiva de débitos.
Verificado que a fazenda não analiza os registros de insumos e a produção para avaliar 

os resultados e estabelecer estratégias para o ano seguinte. 

Através de imagens do google earth, é possível comprovar a conservação das áreas de 

alto valor da propriedade. Existe também o documento PGA que tem a caracterização 

das áreas da fazenda e politicas de conservação e preservação.
Todos os ecossistemas são preservados e não existem áreas de desmatamento na 

fazenda. Verificado através de imagens do google earth e o documento PGA e politicas 

de conservação e preservação.
Existe uma Unidade de Conservação - Área de Proteção Ambiental-ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGO DE SOBRADINHO. As atividades da Fazenda não 

degradam essa área protegida.
Os animais ameaçados não são caçados. 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

Verificado o regulamento interno de Segurança e Boas Práticas Agrícolas, edição 

junho.2020, versão 1, que proíbe trabalho forçado em qualquer setor da fazenda. Todos 

os trabalhadores recebem treinamento de integração onde são abordados temas do 

código de conduta e a política social implementada na fazenda. Todos os trabalhadores 

entrevistados declaram que não há ocorrência de trabalho forçado na fazenda.

Verificado o regulamento interno de Segurança e Boas Práticas Agrícolas, edição 

junho.2020, versão 1, onde a fazenda declara que proíbe todo tipo de discriminação em 

qualquer setor da fazenda. Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração 

onde são abordados temas do código de conduta e a política social implementada na 

fazenda. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito 

e que não há ocorrência de situações de discriminação na fazenda.
Por meio do regulamento interno de Segurança e Boas Práticas Agrícolas, edição 

junho.2020, versão 1, a fazenda declara respeitar a liberdade sindical e permitir a visita 

dos representantes sindicais nas dependências da fazenda. Os trabalhadores 

entrevistados declaram que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina realiza 

assembleias e reuniões durante a jornada de trabalho e que a fazenda adota meios 

para viabilizar a participação de todos os trabalhadores.

A administração da fazenda demonstrou por meio dos documentos analisados  

cumprimento com os requisitos de contratação e pagamento de beneficio estabelecido 

por esta norma e pela legislação vigente. O pagamento dos salários e benefícios é 

praticado conforme definido na legislação aplicável.
A administração da fazenda implementou um mecanismo para registro de queixas, 

reclamações e denuncias. O procedimento é divulgado a todos os trabalhadores no 

treinamento de integração. Os trabalhadores entrevistados declaram conhecer o 

mecanismo disponível para registro de queixas.

A jornada de trabalho estabelecida pela administração da fazenda cumpre com o que 

preconiza a Política Social, o Código de Conduta Social e pela legislação nacional, que 

estabelece 44 horas semanais com pausa regular para as refeições e, pelo menos, um 

dia de descanso a cada seis dias consecutivos de trabalho.
A administração da fazenda realiza avaliação previa para planejamento e programação 

da execução de horas extras. Quando avaliado a necessidade de realização de horas 

extra os trabalhadores são consultados sobre a disponibilidade para realização da 

mesma. 

A fazenda não dispõe de moradias. Há uma estrutura de alojamento com 24 quartos. No 

momento da auditoria apenas 5 quartos estavam sendo utilizados por funcionários do 

setor de irrigação. A fazenda apresentou documentos e registros fotográficos para 

demonstrar o cumprimento com este critério.

A administração da fazenda adota como prática o pagamento de um salário mínimo 

superior ao estabelecido pela legislação nacional. Na fazenda o menor Salário pago é 

de R$1.088,00 o valor está em acordo ao estabelecido na CCT 2020. 

A administração da fazenda proíbe qualquer tipo de trabalho infantil dentro das fazendas 

e declara no Código de Conduta Social que é proibido o trabalho infantil em qualquer 

setor da fazenda. Durante as entrevistas, os trabalhadores  relataram que não há 

presença de menores de 18 anos trabalhando na fazenda amostradas.

A administração da fazenda fornece água potável para todos os trabalhadores. A água 

fornecida cumpre com os parâmetros da RA de água potável. A fazenda também realiza 

periodicamente limpeza e manutenção das caixas d'água e reservatórios de água 

potável utilizados pelos trabalhadores nas frentes de trabalho e alojamento.

Verificado o regulamento interno de Segurança e Boas Práticas Agrícolas, edição 

junho.2020, versão 1, que declara que todos os trabalhadores são tratados com 

respeitos e que proíbe todo e qualquer tipo de assedio em qualquer setor da fazenda. 

Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração onde são abordados temas 

do código de conduta e a política social implementada na fazenda. Todos os 

trabalhadores entrevistados declaram que não há ocorrência de situações de assédio 

dentro da fazenda.
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4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.43 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra por meio das escrituras das fazendas, 

devidamente registradas, e o CAR (Cadastro Ambiental Rural).

O pagamento integral dos benefícios dos trabalhadores não está sendo feito conforme 

requerido pela legislação vigente.

Na auditoria presente não foi apresentado evidências para fechamento da não 

conformidade aberta na auditoria ano 1.
A oficina e o local de abastecimentos dos tratores estão desenhados para o 

armazenamento seguro e protegido de materiais e equipamentos, no entanto uma falha 

foi identificada.

Na auditoria presente não foi apresentado evidências para fechamento da não 

conformidade aberta na auditoria ano 1. A fazenda informou que está no cronograma, 

ano de 2021, a realização da obra para garantir cumprimento integral com o critério.

Sanitários não estão disponíveis em número adequado nas instalações centrais da 

fazenda.

Na auditoria presente não foi apresentado evidências para fechamento da não 

conformidade aberta na auditoria ano 1. A fazenda informou que está no cronograma, 

ano de 2021, a realização da obra para garantir cumprimento integral com o critério.

País Brasil

Detalhes do empreendimento

Nome Legal DAN - Desenvolvimento Agrícola do Nordeste

Nome do grupo DAN - Desenvolvimento Agrícola do Nordeste

Cidade Petrolina Estado PE

No momento da auditoria não havia no quadro de colaboradores trabalhadoras 

gestantes e/ou que tenham engravidado durante a vigência do contrato de trabalho. A 

administração da fazenda declara que nos casos em que ocorrer comunicado de 

gestação por alguma trabalhadora será cumprido o que preconiza a legislação e esta 

norma.

A administração da fazenda elaborou um Programa para proteger a saúde e a 

segurança dos trabalhadores baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente 

com o número de trabalhadores e as atividades executas na fazenda. Entretanto, foi 

verificado que a fazenda não fornece integralmente os EPI para todas as funções. Os 

equipamentos uniformes, para proteção da radiação solar, e caneleira, para proteção 

contra animais peçonhentos, não foram entregues aos trabalhadores. A coordenadora 

de certificação informou que o programa não estava atualizado conforme a realidade 

regional do cultivo da manga.

Em 18.12.2020, a administração da fazenda optou por atualizar o programa de Saúde e 

Segurança Ocupacional (PCMSO e PPRA), excluindo das medidas preventivas os 

equipamentos de proteção caneleira e uniforme no quadro "Avaliação dos fatores de 

risco e da exposição dos trabalhadores". Em substituição aos equipamentos caneleira e 

uniforme, o técnico responsável pela emissão do programa definiu como medida de 

proteção para picada de animais peçonhentos e proteção da radiação solar o uso de 

botina de couro e creme com fator de proteção solar, respectivamente. Com a 

atualização realizada, a fazenda demonstrou que cumpre com todas as ações descritas 

no programa de SSO em execução. Os documentos PCMSO e PPRA estão com datas 

de emissão em jun/2020, com atualização em dez/2020, tendo como responsáveis: 

Antônio José da Silva Sales, Médico do trabalho, Registro nº 11.535, CREMEB 6101, e 

o José Cosme da Silva Souza, Técnico em segurança do trabalho, Registro M.T.E/BA nº 

002549.6. Também foram apresentados os registros para demonstrar a compra e 

entrega de protetor solar.
A fazenda fornece aos trabalhadores os  equipamentos de proteção individual (EPI), 

previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para as atividades de 

manipulação de agroquímicos. Todo fornecimento dos EPIs, controle de lavagem e 

condições adequada de uso é monitorado pela fazenda.
Todos os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que realizam a lavagem de EPI 

receberam treinamento de antes de iniciar na função. O treinamento é executado por 

profissional habilitado com carga horaria compatível com o conteúdo do curso.
A fazenda disponibiliza instalações com chuveiros, banheiros e armários individuais 

para os trabalhadores tomarem banho após aplicação e manuseio de agrotóxico. O 

procedimento de banho após aplicação e manuseio e obrigatórios para todos os 

trabalhadores que manipulam agrotóxicos.
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Endereço da auditoria FAZENDA TAPERA, PRIMEIRO DISTRITO - NUCLEO 04

Pessoa de contato TEREZA LAIZ BRITO

Nome do representante legal GASPAR ANGELO GARZIERA

Cargo SOCIO ADMINISTRADORTelefone 87 38615183 / 87 999268486
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