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X
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X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

97,44% 97,44%
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 Grand Valle 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
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2.2. Escopo (público)

                                                                             -   

sub total                                                                      153,73 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        46,83 

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)                                                                      106,90 

Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                              -   

Total do Escopo                                                                      389,75 

sub total                                                                      236,02 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*

Mango 172,00

Grapes 64,02
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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

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.28 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Os esgotos são destinados para fossas sépticas específicas. O uso dessas fossas é 

restrito ao tratamento de água residuária doméstica.

A fazenda começou a implantar barreiras de proteção entre as áreas de produção e as 

áreas de convivio e circulação de pessoas, entretanto essas ações ainda não são 

suficientes para encerrar a não conformidade.

A fazenda realizou uma avaliação inicial que incluiu os seguintes itens: um mapa das 

Fazendas Fortaleza I,II e III e a área de reserva compensada (através do CEFIR) com 

área total e localização de cada parcela de produção, caminhos e outras infraestruturas, 

além dos ecossistemas naturais. Além disso foi realizado uma auditoria interna no dia 

11/09/2020. A auditoria interna ocorre anualmente.
É realizado o registro das colheitas produzida, além da estimativa de safra em cada 

unidade de produção. Essas informações foram apresentadas em planilha, onde os 

dados reais de colheita são comparadas com as estimativas previstas. Realiza 

rastreabilidade para todas as áreas.
Sistema de rastreabilidade através de códigos onde é possível identificar a origem dos 

produtos  certificados desde a colheita até o embarque. Além disso a fazenda realizou 

um teste denominado "Simulação de Rastreabilidade" a fim de verificar na prática a 

efetividade do sistema de rastreabilidade.
Prestadores de serviço tem contrato e existem mecanismos/procedimentos para a 

seleção e monitoramento dos mesmos. Todo fornecedor assina um documento 

denominado "Procedimento para fornecedores" onde estão descritas regras referente ao 

cumprimento das leis, direitos trabalhistas, saúde e segurança, meioa ambiente, 

anticorrupção e assédio. Além disso os prestadores de serviço passam por 

integração/treinamento na fazenda sobre temas da norma RAS. Todos os fornecedores 

avaliados possuem contrato com a fazenda e são monitorados pelo empreendimento.
A fazenda é comprometida com a norma de certificação e proporciona condições e 

recursos para identificar as leis aplicáveis e criar mecanismos para o seu cumprimento. 

O sistema de gestão sócio ambiental define as diversas politicas implantadas na 

fazenda e regras que atendem as exigências da certificação assim como os 

procedimentos para implantação e manutenção de informações para todos os setores 

da empresa. Essa forma de gestão permite o planejamento e execução das operações 

de um modo que faça parte das rotinas do empreendimento. De acordo com os 

gestores da fazenda o sistema de gestão é dinâmico e se adapta as alterações que 

surgem. São incorporados os resultados das avaliações internas e externas para 

enfatizar a melhoria contínua na propriedade. Entretanto os responsáveis pelo RH não 

conseguiram se adaptar em um primeiro momento ao modelo de auditoria a distância e 

deixaram de disponibilizar a documentação trabalhista para ser verificada durante a 

auditoria.

No dia 30/09/2020, toda documentação trabalhista foi disponibilizada pelo 

empreendimento e a não conformidade foi encerrada.
Nenhuma área AVC foi destruída desde a data limite estipulada pela nova versão da 

norma RA 2017.

Não evidenciado destruição de ecossistemas naturais. Todos estão conservados de 

acordo com o Plano de Gestão Ambiental da fazenda.  

É proibido caça e pesca dentro da propriedade. A fazenda conta ainda com uma Politica 

de Prevenção a Vida Silvestre.

As águas residuais não são descarregadas em ambiente aquático. Existem fossas 

especificas para descarte da água proveniente de máquinas e implementos agrícolas. 

Todas as águas residuárias da propriedade conta com um sistema de tratamento de 

acordo com a sua procedência e o conteúdo de substÂncias contaminantes.

Os esgotos são destinados para fossas sépticas específicas. O uso dessas fossas é 

restrito ao tratamento de água residuária doméstica.

Foi apresentado MIP contendo as principais pragas da uva e da manga, registros de 

monitoramento e pulverizações, além do registro de inimigos naturais.

O empreendimento não utiliza substâncias proibidas da Lista RA de pesticidas nas 

culturas de uva e manga.

O empreendimento não cultiva variedades transgênicas.
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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

4.7 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

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia BR 235, Km 40 - Fazenda Fortaleza - Distrito de Santana do Sobrado

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Grand Valle Agricola Importação e Exportação Ltda.

Nome do grupo Fazendas Fortaleza I,II e III

Cidade Casa Nova Estado Bahia

Evidenciado que a fazenda não faz uso de práticas de trabalho forçado, obrigatório ou 

escravo, e seus proprietários não estão implicados em tráfico de pessoas e nem 

promove formas de servidão, aprisionamento de trabalhadores, uso de extorsão, dívida, 

ameaças, multas ou sanções monetárias (escravidão por dívidas). 
Evidenciado que a fazenda não faz uso de práticas de assédio ou abuso sexual, 

ofensas ou coerções contra seus empregados. 

Evidenciado que a fazenda não apresenta práticas discriminatórias na contratação, na 

capacitação, atribuição de tarefas, benefícios trabalhistas, políticas e procedimentos de 

promoção e outras formas de distinção. 

Não foram evidenciados alojamentos. Todos os trabalhadores residem em vilarejos 

vizinhos (principalmente, Santana do Sobrado), pertencentes ao muniípio de Casa 

Nova, ou Juazeiro. 
Evidenciado que a administração das fazendas desenvolveu e implementou um plano 

de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) baseado em uma análise de risco 

desenvolvido por um profissional competente. 
Evidenciado que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão de acordo com as 

recomendações do PPRA para a fazenda, e os mesmos são fornecidos gratuitamente 

aos trabalhadores. Evidenciado também que os trabalhadores envolvidos no preparo e 

manuseio dos agroquímicos utilizam os EPIs adequados para a atividade. 
Foi evidenciado que administração da fazenda capacita todos os trabalhadores que 

manipulam ou entram em contato com agroquímicos (inclusive o líder do almoxarifado). 

Esta capacitação é realizada por um profissional competente no manejo seguro destas 

substâncias.
Foram verificadas, através de imagens, estruturas para tomar banho para todos os que 

manipulam de pesticidas ou outras substâncias que representem riscos potenciais à 

saúde. 
Durante auditoria foi evidenciado que a fazenda possui regras para que as mulheres 

grávidas ou em período de amamentação, ou que deram a luz recentemente, não 

desempenham atividades que representem um risco a sua saúde, bem como do feto ou 

do bebê. 
A fazenda demonstrou direito legítimo ao uso da terra. Matrículas, CAR, ITR, INCRA e 

CEFIR foram verificadas.

Evidenciado que os trabalhadores têm o direito de estabelecer e participar de uma 

organização de trabalhadores de sua livre escolha, sem influência ou interferência da 

administração da fazenda, seus donos. Os trabalhadores têm o direito de negociar 

coletivamente suas condições de trabalho em um acordo de negociação coletiva e estão 

protegidos contra todo ato de discriminação ou represálias por motivos de afiliação 

sindical. 
Evidenciado que todos os trabalhadores recebem pelo menos um salário negociado 

coletivamente; que as capacitações requeridas pela administração são desenvolvidas 

durante o horário normal de trabalho e são compensadas totalmente; que os 

trabalhadores não são cobrados, nem são deduzidos de seus salários o custo dos 

equipamentos de proteção, ferramentas ou aparelhos de trabalho requeridos para o 

desempenho das tarefas de suas tarefas.
Durante a auditoria foi observada ausência de trabalho infantil.

Evidenciada ausência de contratação de jovens trabalhadores.

A administração da fazenda não se envolve em acordos ou práticas destinadas para 

eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios aos trabalhadores.

Foi evidenciado que a fazenda implementou mecanismo de queixa para a proteção dos 

direitos dos trabalhadores, e que não há retaliações para os mesmos, quando fazem 

uso deste mecanismo. 
Evidenciado que o número de horas da jornada regular para todos os trabalhadores não 

excede 44 horas por semana, com pelo menos um dia completo de descanso para cada 

seis dias consecutivos de trabalho. Os trabalhadores têm pelo menos uma pausa para 

refeição para cada seis horas trabalhadas.
Evidenciado que todas as horas extras são voluntárias e são pagas à taxa exigida pela 

legislação aplicável e negociada coletivamente. 

A fazenda fornece água potável a todos os seus colaboradores conforme análises 

apresentadas.
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Endereço da auditoria Rodovia BR 235, Km 40 - Fazenda Fortaleza - Distrito de Santana do Sobrado

Pessoa de contato Lara Teobaldo Secchi

Nome do representante legal Lara Teobaldo Secchi

Cargo Diretora Telefone (87)3863-2025 / (87)99123-5749
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