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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 Daterra - Fazenda São João - Franca 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 96,55% 100,00%

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

100,00% 100,00%
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Café 97,00

Infra estruturas                                                                        26,31 

Eucalipto                                                                          6,52 

Compostagem                                                                        25,00 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      272,16 

Total do Escopo                                                                      484,42 

sub total                                                                        97,00 

Outras Áreas

Café em formação                                                                        67,00 

Pastagem/Pousio                                                                      147,33 

sub total                                                                      115,26 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        58,46 

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)                                                                        56,80 

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

2.3 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado por meio de fotos e 

entrevistas que a fazenda trata as águas de processamento e estas não são 

descarregadas em ambientes aquáticos.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado por meio de fotos e 

entrevistas que a fazenda trata as águas negras e estas não são descarregadas em 

ambientes aquáticos.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi apresentado o MIPD e este 

se baseia nos pricípios de rotação e diminuição dos uso de agroquímicos e busca por 

produtos alternativos. Os monitoramentos de campo são realizados . 

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi apresentado o controle de 

estoque e uso de agroquímicos. Não existe uso de produtos proibidos conforme 

listagem.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado por meio de fotos e 

entrevistas que a fazenda trata as águas negras e estas não são utilizadas na produção.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi apresentado o código de 

conduta e este inclui a proibição de todas as formas de trabalho forçado. Entrevistas 

confirmam a prática de condições dignas de trabalho adotada.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi apresentado o código de 

conduta e este inclui a proibição de assédio, ameaças e desrespeito. Entrevistas 

confirmam a prática de condições dignas de trabalho adotada.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi apresentado o código de 

conduta e este inclui a proibição de discriminação por gênero, religião, etc. Entrevistas 

realizadas com trabalhadores homens e mulheres confirmam a prática de condições 

dignas de trabalho adotada.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi apresentado o código de 

conduta e este inclui texto mencionando que os trabalhadores tem o direito de se 

estabelecer e se unir a qualquer organização ou sindicato de trabalhadores.

Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a liberdade para participar de 

reuniões e assembleias com o sindicato da categoria, como também a liberdade de 

representantes dos sindicatos para visitar as fazendas.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foram apresentados mapas e 

demais informações pertinentes.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foram apresentados 

documentações que comprovam a rastreabilidades dos lotes de café colhidos, 

beneficiados, transportados, armazenados e comercializados.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foram apresentados 

documentações que comprovam a rastreabilidades dos lotes de café colhidos, 

beneficiados, transportados, armazenados e comercializados.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foram apresentados 

procedimentos que comprovam que a fazenda documentou e implementou mecanismos 

para gestão de prestadores de serviço.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foram apresentados documentos 

e procedimentos para garantir o cumprimento integral com esta norma e com a 

legislação vigente.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi demonstrado que a fazendas 

não destruíu áreas de AVC.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi demonstrado que a fazenda 

conserva todos os ecossitemas naturais.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi demonstrado que as 

atividades de produção não degradam áreas protegidas. 

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi evidenciado que existe a 

proibição de caça e pesca.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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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

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

4.19 CUMPRE CUMPRE

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado que o 

emprendimento possui e implementa um plano de Saúde e Segurança Ocupacional 

(SSO).

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado que é fornecido aos 

trabalhadores todos os EPI's previstos no programa, para todas as atividades que 

demandem proteção. Todo fornecimento dos EPI, controle de lavagem e condições 

adequada de uso é monitorado.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi verificado que todos os 

funcionários que aplicam pesticidas foram capacitados de acordo com a legislação 

vigente.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi evidenciado por fotos as 

estruturas disponíveis para que os trabalhadores tomem banho após realização de 

atividades que envolvam a manipulação de agrotóxicos.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi evidenciado o direito legitimo 

de uso da terra.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi apresentado o código de 

conduta que garante o pagamento do salário minimo nacional ou o acordado em acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam 

a prática de condições digna de trabalho adotado. 

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020, foi apresentado o código de 

conduta que prevê a proibição do trabalho infantil. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores confirmam a prática de proibição de contratação de mão de obra infantil 

e, também, a proibição da permanência de menores em áreas de atividades das 

fazendas.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado o código de 

conduta  que estabelece que na ocorrência de contratação de trabalhadores menores 

de 18 anos seja cumprido integralmente o que preconiza a legislação nacional.

A Fazenda contrata 3 jovens trabalhadores e foi apresentada toda documentação legal.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado que não existe 

nenhuma prática que venha a eliminar ou reduzir a remuneração ou beneficios dos 

trabalhadores. Entrevistas realizadas com trabalhadores confirmam a oferta de 

condições dignas de trabalhos praticado.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi demonstrado que existem 

caixas de sugestões que ficam disponíveis aos trabalhadores e suas demandas são 

tratadas pela administração e ocorre sempre uma devolutiva. Entrevistas realizadas com 

trabalhadores confirmam a disponibilidade do mecanismo.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado folhas de ponto e 

registros de jornada que apontam 44 horas semanais de jornada regular. Todos tem ao 

menos um dia de descanso semanal.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 na amostra de trabalhadores 

selecionados foi possível verificar que são realizadas horas extras dentro que que 

preconiza a legislação.  

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi verificado que a fazenda 

fornece água potável para todos os seus colaboradores e funcionários. As amostras 

apresentadas estão dentro dos padrões esperados por esta norma. Entrevistas 

realizadas com trabalhadores residentes  confirmam a disponibilidade de água em 

quantidade necessária ao uso e, também, as condições de higiene dos pontos de coleta 

e distribuição.

Na auditoria documental, realizada de 03 a 05/11/2020 foi demonstrado que é fornecida 

moradia para alguns trabalhadores. As moradias garantem condições ambientais e de 

higiene seguras para os funcionários e as famílias. Todas as casas  contam com 

fornecimento de água, energia eletrica e sistema de tratamento de esgoto adequado e 

em condições seguras para uso.

Detalhes do empreendimento
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Nome Legal DATERRA ATIVIDADES RURAIS LTDA.

Nome do grupo FAZENDA SÃO JOÃO

Cidade Franca Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria RODOVIA NELSON NOGUEIRA KM 01

Pessoa de contato RODRIGO SQUILACE

Nome do representante legal RODRIGO SQUILACE

Cargo Gerente Telefone (16) 3720-8806
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