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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 JF Citrus Agropecuária S/A - Fazenda Boa Esperança Cumple con los 

requerimientos de Año 0 - 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%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Não Aplica Certificação

Resultados

- 87,18%
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Infra estruturas                                                                          6,34 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                      169,01 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      326,35 

Total do Escopo                                                                   1.387,59 

sub total                                                                      689,40 

Outras Áreas

Erradicação/Rotação Soja                                                                      151,00 

Outro uso*                                                                              -   

sub total                                                                      371,84 

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)                                                                      371,84 

Orange 689,40

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

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

3.8 
NÃO 

CUMPRE

3.20 
NÃO 

CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

3.29 
NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE

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.

O empreendimento desenvolve e implementa um plano de manejo de solo baseado em 

princípios conservacionistas, porém em áreas de pantio novas e demais áreas de 

rotação de culturas, existiam vários pontos de escorrimento superficial do solo 

demonstrando processos erosivos em estágio inicial.

Em uma das moradias da fazenda, existe o descarte superficial de águas cinzas 

provenientes de lavadora de roupas.

Tratoristas aplicadores de agroquímicos não foram capacitados nos procedimentos de 

mitigação de riscos para ecosistemas aquáticos e silvestres, consequentemente não 

realizam os processos necessários de mitigação quando utilizados produtos que estão 

na lista RA. Os cultivos também não possuem as distâncias de não aplicação 

estabelecidas pel norma RA.

Tratoristas aplicadores de agroquímicos não foram capacitados nos procedimentos de 

mitigação de riscos para polinizadores, consequentemente não realizam os processos 

necessários de mitigação quando utilizados produtos que estão na lista RA.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.6, a administração da fazenda proíbe todas as formas de trabalho forçado, 

obrigatório ou de escravidão. As entrevistas evidenciam que não há trabalho forçado na 

propriedade.

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.

Existe um POP para "seleção da supervisão e gestão de fornecedores de serviço" rev.1, 

onde a administração da fazenda estabelece regras para os procedimentos de seleção, 

gestão e supervisão de fornecedores de serviço. Através da análise de documentos e 

contratos com 2 empresas terceiras, foi possível evidenciar a implementação dos 

procedimentos.

Existe um sistema de gestão socioambiental da Fazenda Boa Esperança, versão 

2020/2021, que possui mecanismos para o cumprimento da legislação e da norma RA. 

A análise de documentos e entrevistas de campo evidenciaram o cumprimento do 

mecanismo.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) não foram destruídas a partir de 1° de 

novembro de 2005 em adiante.

Fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e florestas ou outros 

ecossistemas naturais não foram destruídas no período de cinco anos antes da data do 

pedido inicial para certificação RAS, ou após 1° de janeiro de 2014, a data mais recente.

Os animais ameaçados ou protegidos nunca são caçados ou mortos. Os animais não 

são caçados na fazenda. 

Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

Analises de potabilidade de água apresentadas dentro dos padrões normativos: Saída 

do poço setor 06, análise n°8072/2020.0.A; Saída do poço (residencial) 

n°8071/2020.0.A

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.6, a administração da fazenda cita que serão fornecidas e mantidas moradias em 

boas e adequadas condições aos funcionários e famílias que residirem na propriedade. 

Existe uma "lista de verificação das condições físicas de moradias", onde a 

administração da fazenda verifica as condições gerais da residência através de um 

checklist. A única moradia na propriedade foi visitada e está de acordo com as 

exigências legais normativas.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.6, a administração da fazenda cita que não é tolerado assédio sexual, conduta 

imprópria ou atos que possam criar mal-estar entre os funcionários. As entrevistas 

evidenciam que não há assédio na propriedade.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.6, "não há discriminação em decorrência da orientação sexual, etnia, raça, idade, 

condições médicas, estado civil, afiliações políticas e religião. Todos os funcionários, 

dentro de seus respectivos cargos, têm oportunidades de treinamento iguais". As 

entrevistas evidenciam que não há discriminação na propriedade.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.5, cita que "é facultado a todo trabalhador filiar-se ao sindicato de sua categoria 

profissional". As entrevistas evidência que os trabalhadores têm liberdade de 

associação, mas o sindicato não é atuante na região.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.4, a administração da fazenda cita que pratica o salário exibido pela legislação. 

Através da análise de holerites dos funcionários, foi possível evidenciar que o menor 

salário pago na fazenda é de R$1045,00, de acordo com o salário-mínimo federal.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.6, a administração da fazenda proíbe o trabalho infantil na propriedade. A fazenda 

não contrata menores de 18 anos.

Através da análise das fichas de registro e holerites de 10 trabalhadores fixos, foi 

possível evidenciar que todos são registrados e recebem pelo menos um salário-mínimo 

federal.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.6, a administração da fazenda cita que “possui mecanismos para receber 

reclamações e sugestões e respondê-las em tempo hábil”. Foi evidenciada a “caixa de 

reclamações” na oficina da propriedade. Existe um POP para abertura da caixa de 

sugestões/críticas e foi evidenciado que o procedimento está implementado.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.4, a administração da fazenda cita que "obedecerá ao comando constitucional, não 

extrapolando jornada de 44 horas semanais. As entrevistas e análises de cartão de 

ponto de 10 trabalhadores, evidenciaram o cumprimento da jornada na propriedade.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.5, a administração da fazenda cita que somente se admitirá trabalho extraordinário 

em caso de necessidade. Nas análises dos catões de ponto, holerites e entrevistas com 

os funcionários, foi evidenciado que quando executadas, as horas extras são voluntárias 

e não ultrapassam 2 horas diárias.
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4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

4.42 
NÃO 

CUMPRE

Através da análise do PGSSMATR e PPRA da Fazenda Boa Esperança, com vigência 

até 26/01/2021, foi evidenciado que os planos estão implantados na prática, no entanto 

foi identificado que um trabalhador Rurícola desempenha atividades com Motosserra e o 

plano não identifica essa atividade para a função. Também foi identificado que um 

trabalhador Tratorista desempenha a atividade de preparo de calda no campo e o plano 

não identifica essa atividade para a função. Todos os trabalhadores receberam os EPIs 

necessários para desempenhar as funções.

Após a auditoria, no dia 23/12/2020, foram enviados 9 documentos pela administração 

da fazenda: 

Não conformidade_117 2020 Plano de Ação JF (descrição da não conformidade, causa, 

correção, ação corretiva); Apresentação Segurança 2020 – PGSSMATR (Power point do 

treinamento realizado); Treinamento 2020 – PGSSMATR (evidência fotográfica do 

treinamento ministrado ao Administrador e Administrativo da Fazenda); GHE – Operador 

de Motosserra (adendo no PGSSMATR); GHE – Tratorista (adendo no PGSSMATR); 

Relação de EPISxFUNÇÂO JFCITRUS (matriz de EPIS); Treinamento PGSSMATR – 

(Lista de Presença e Conteúdo Programático); Solicitação de Alteração de Pessoal 

(formalização da mudança de função); ASO de mudança de função (exame de mudança 

de função Operador de Motosserra);

Após a análise de todos os documentos enviados pela administração da fazenda, foi 

evidenciado que as ações propostas para o trabalhador Rurícola foram implementadas 

através do adendo da nova função no PGSSMATR, mudança de função do trabalhador 

e exames de mudança de função. Para o trabalhador que realiza preparo de calda, as 

ações implementadas foram o adendo no PGSSMATR da atividade e inclusão dos EPIs 

necessários no programa. Foram realizados treinamentos com o administrativo e o 

administrador da propriedade para que não ocorra novas falhas de desvio de função.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.5, a administração da fazenda cita que "de acordo com a função a ser 

desemprenhada, o funcionário receberá gratuitamente um kit de EPI". As visitas a 

campo evidenciaram que todos os trabalhadores que manipulam agroquímicos 

receberam e utilizam os EPIs necessários para a atividade.

Através do plano de capacitação e educação contido no sistema de gestão 

socioambiental, item 2.2.2, pag.18, tem como objetivo garantir o treinamento adequado 

aos trabalhadores para exercerem suas respectivas funções. As listas de presença 

evidenciam o treinamento para manipulação e aplicação de agroquímicos para os 

trabalhadores que desempenham essa atividade.

Através de entrevistas, registros de banho e controle de lavagens de EPIs, foi 

evidenciado que todos os funcionários que realizam aplicação tomam banho após 

execução da atividade. Os EPIs são lavados 2 x por semana por uma empresa 

terceirizada e cada trabalhador tem 7 EPIs disponíveis para realização das 

pulverizações.

Através do código de conduta contido no sistema de gestão socioambiental, item 1.2, 

pag.7, a administração da fazenda cita que as mulheres grávidas, em período de 

amamentação ou que deram à luz recentemente não podem desempenhar atividades 

que representem um risco a saúde da mulher, do feto ou do bebê. Existe um 

procedimento para comunicação de mulheres gestantes, rev.1, que estabelece 

requisitos para comunicação e impedimento para aplicação de agrotóxicos com 

exposição direto ou indireta. Atualmente não há mulheres gravidas na propriedade.

Através da análise das 5 matrículas da propriedade, foi evidenciado o direito de posse e 

uso da terra.

Através da visita a campo, foi evidenciado que os locais de preparo de calda no campo 

não possuem duchas de emergência, pois o mangote que é utilizado entra em contato 

com o tanque contaminado do pulverizador e não pode ser utilizado pelos trabalhadores 

como uma ducha de emergência.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal JF CITRUS AGROPECUARIA S/A - FAZENDA BOA ESPERANÇA

Nome do grupo -

Cidade Bebedouro Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria Rua Coronel Cândido Procópio de Oliveira, nº 353
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Pessoa de contato Camila Sousa

Nome do representante legal Camila Sousa

Cargo Analista RH Telefone (17) 3345 9800 (17) 996813315
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