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X
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X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

87,18% 92,31%
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 JF Citrus Agropecuária SA - Fazenda São Jeronimo 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                                                                      383,51 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        75,43 

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)                                                                      308,08 

0                                                                              -   

0                                                                              -   

0                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

0                                                                              -   

sub total                                                                          3,43 

Total do Escopo                                                                   1.248,27 

sub total                                                                      861,33 

Outras Áreas

Infra estruturas                                                                          3,43 

0

Laranja 861,33
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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

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.5 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Não houve pulverização aérea durante o período auditado. Existem procedimentos para 

contratação e execução quando é necessário este tipo de pulverização.

A fazenda não cultiva organismos geneticamente modificados (OGM), nem reembala ou 

processa produtos que contenham OGM. 

Os efluentes sanitários são tratados por fossa séptica ou biodigestores e não são 

utilizados para nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

A fazenda utiliza substâncias listadas como perigosas para a vida aquática e silvestre, 

presentes na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco, 

sem o estabelecimento de zonas de não aplicação em alguns talhões de cultivo. 

Barreiras vegetais não estão presentes em alguns locais onde a zona RA não é 

respeitada. Não foi evidenciado mecanismo efetivo para evitar a deriva de pulverização 

em ecossistemas naturais.

A fazenda possui documentos para uma avaliação inicial com informações detalhadas 

sobre os cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações estão 

documentadas, organizadas e atualizadas.

Existe mecanismo para controle da produção colhida até a entrada na indústria para 

processamento. Para cada carga de frutas transportada são registradas informações de 

data da colheita, talhão, quantidade, variedade e número gerado na entrada da 

indústria.

Os produtos não são processados ou misturados na fazenda. A produção colhida é 

destinada no mesmo dia para a indústria. Uma nota de romaneio é emitida para cada 

transporte e no final do mês uma única nota fiscal. Caso ocorra transporte entre 

indústrias uma nota de remessa é emitida e no final do processo é emitida uma nota 

complementar para ajustes de peso da carga. Uma planilha é utilizada para controle dos 

processos.

A Fazenda implementou um procedimento para 'Seleção da supervisão e gestão de 

fornecedores de serviços' - POP 002, visando estabelecer regras orientativas para 

contratação de serviços terceirizados. A fazenda terceiriza o transporte de frutas da 

fazenda ao cliente, a lavagem dos EPI´s e o transporte de trabalhadores.  A responsável 

pela certificação da fazenda apresentou exemplos de documentos solicitados, tais como 

registros da empresa, documentos dos trabalhadores e contratos de prestação de 

serviços.

A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação e com o 

cumprimento desta norma.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005.

Ocorrência de incendios (2018, 2019, 2020) de origem desconhecida em ecossistemas 

naturais em divisas com vizinhos que cultivam cana e soja. As áreas foram incluídas em 

cronograma para restauração ecológica. Os demais ecossistemas naturais estão 

conservados e não houve outro tipo de degradação em áreas com vegetação nativa, 

reserva legal ou preservação permanente que possa ter ocorrido após 1° de janeiro de 

2014.

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinção ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro da fazenda. Os funcionários são informados em procedimento de 

integração na equipe e em treinamentos sobre a norma RA durante o ano.

As estruturas da fazenda possuem biodigestores para tratamento dos efluentes 

domésticos.

A fazenda desenvolve e implementa um Plano para Manejo Integrado de Pragas (MIP). 

O documento teórico apresenta as principais pragas da cultura de citrus e 

procedimentos para inspeção de campo. Para cada praga o plano apresenta nível de 

ação, tipos de controle e inimigos naturais. São utilizadas armadilhas para 

montoramento de bicho-furão e psilídeo. A fazenda desenvolve experimentos com 

controle biológico para cancro cítrico. Entre 2018 e 2019 houve uma redução de 18% no 

uso de defensivos, somados as classes toxicológicas 1-4.

A fazenda utliliza apenas produtos legalmente registrados no país e permitidos pela 

norma RA. As informações sobre as pulverizações são registradas e existe controle em 

planilhas, especifico para cada talhão.
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3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

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

A fazenda aplica substâncias presentes na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para 

Uso com Mitigação de Risco, sem o estabelecimento de medidas que reduzam o 

contato dos polinizadores com essas substâncias. Pulverizações calendarizadas para 

controle de Pinta preta e pulverizações para controle de bicho furão, psilídeos e 

podridão floral são os principais riscos a serem mitigados.

Durante a auditoria, através de entrevistas com os funcionários, verificou-se que a 

fazenda está cumprindo com o seu Código de Conduta descrito no documento Sistema 

de Gestão Socioambiental, atualizado na gestão 2020/2021. 

Foram realizadas entrevistas de campo com os trabalhadores e não foram observados 

registros de maus tratos. Há orientações por parte da fazenda e seus gerentes nas 

dúvidas ou reclamações dos trabalhadores.

A fazenda possui apenas uma moradia ocupada e em bom estado de conservação, de 

acordo com a norma RA.

Nas frentes de trabalho há trabalhadores do sexo masculino e feminino e não houve 

relato de desrespeitos. A fazenda possui um Código de Conduta onde enfatiza a 

proibição de qualquer ato discriminátório em decorrência de orientação sexual, etnia, 

raça, idade, condições médicas, estado civil, afiliações políticas e religião. Ainda informa 

que todos os funcionários, dentro de seus respectivos cargos, têm oportunidades de 

treinamentos iguais. Através de entrevistas em campo com funcionários, foi possível 

observar o cumprimento do Código de Conduta no dia-a-dia, inclusive, foram fornecidas 

vagas para a função de tratorista para mulheres e hoje há 2 mulheres capacitadas pela 

fazenda operando máquinas agrícolas.

A fazenda possui um Acordo Coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Barretos, vigente 01/06/2020 a 30/05/2021 apenas para trabalhadores fixos. Esta 

acordo ainda não está registrado na Secretaria do Trabalho. Não há Acordo Coletivo 

com os trabalhadores da colheita. De acordo com a fazenda, não é prática realizarem o 

acordo para a colheita.

A fazenda não proíbe à filiação ao sindicatos ou organizações, conforme relatos dos 

trabalhadores e Código de Conduta.

Foram analisados holerites e registros de pagamentos dos trabalhadores. Todos os 

trabalhadores fixos recebem no mínimo o salário de R$ 1.210,55, conforme definido em 

Acordo Coletivo. O salário  dos trabalhadores da colheita é de R$ 1.163,55. Foi 

observada a realização de complemento de pagamentos em alguns casos, respeitando-

se assim o salário mínimo. 

No Código de Conduta, proibe-se este tipo de prática. A Fazenda não contrata menores 

de 18 anos, conforme entrevistas com os trabalhadores da amostra.

A fazenda contrata trabalhadores fixos para a safra inteira e trabalhadores  temporários 

apenas para a colheita laranja. Foram selecionados na amostra, trabalhadores nas 

diversas funções. Todos os trabalhadores possuem os seus direitos garantidos. A 

fazenda possui um código de conduta descrito em seu plano de gestão socioambiental, 

tendo como conduta descrita o respeito a legislação aplicável pra contratação de 

pessoal, jornada de trabalho, entre outros. Todos os trabalhadores são registrados e 

são respeitados os acordos estabelecidos.

A fazenda implementou um procedimento para sanar dúvidas salariais e de assuntos 

relacionados ao trabalho: POP- RH001, indicando o responsável. Foram instaladas 

caixas de sugestões para receber as reclamações ou sugestões dos funcionários e 

registrado em Livro de Ocorrência. As respostas são colocadas em quadros de avisos 

localizados próximo ao ponto eletrônico ou área de vivência.

O Contrato regular de trabalho são de 44 h. Trabalhadores fixos, registrados como 

tratoristas, e os trabalhadores rurícolas, responsáveis pela manutenção do sistema de 

irrigação, são as atividades que realizam mais horas extras na fazenda, respeitando-se 

o limite diário exigido pela legislação. Geralmente, na época da floração, os tratoristas 

trabalham aos sábados para não perder o prazo da pulverização necessária para a 

lavoura, mas todos os domingos são garantidos como dia de folga.

Através de entrevistas com trabalhadores da amostra, todas as horas extras são 

voluntárias e são pagas à taxa exigida pela CLT. A base do salário mínimo está definido 

no Acordo Coletivo. Na época da florada, os tratoristas trabalham aos sábados como 

hora extra, recebendo 1,5 vezes o valor da hora trabalhada. Como a fazenda possui 2 

turnos, durante a semana não é necessário horas extras, ocorrendo a necessidade das 

horas extras aos sábados. Os trabalhadores da colheita não realizam horas extras. 

Verificou-se a análise de potabilidade da água fornecida aos trabalhadores, 

apresentando-se dentro dos parâmetros Rainforest Alliance.
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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

4.43 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

País BRASIL

Endereço da auditoria ZONA RURAL DE COLÔMBIA/SP.

Pessoa de contato CAMILA APARECIDA DE SOUSA 

Nome do representante legal RAFAEL DEL ARCO CARMINATI

Cargo DIRETOR Telefone (17) 3345-9800

Detalhes do empreendimento

Nome Legal JF CITRUS AGROPECUÁRIA S/A.

Nome do grupo FAZENDA SÃO JERÔNIMO

Cidade COLÔMBIA Estado SÃO PAULO

Sanitários e estruturas de lavagem não estão disponíveis nas áreas de processamento 

da fazenda.

Os encarregados pelo preparo da calda, localizados nas estruturas das bicas de água 

distribuídos pelos talhões da fazenda, não possuem banheiros próximos fixos ou 

móveis. A fazenda possui uma programação de construção de áreas de vivência em 

locais estratégicos próximo às areas de preparo de calda ou áreas distantes das 

lavouras, visando atender toda a área de produção da fazenda. Foi construído uma área 

de vivência este ano, mas ainda não atende todas as áreas de processamento.

A fazenda elaborou um PPRA e PCMSO para orientar os cuidados com saúde e 

segurança ocupacional. Esses documentos foram elaborados por profissionais 

contratados e estão  válidos. Contemplam todas as funções existentes na fazenda, 

observando-se os riscos inerentes a cada uma delas e as medidas de proteção 

necessárias. Exames médicos são realizados de acordo com o PCMSO para monitorar 

a saúde dos trabalhadores.

Através de visita a campo, foi possível observar que todos os trabalhadores utilizavam 

os EPI´s necessários, conforme exigido no PPRA. Foi relatado em entrevistas que os 

EPI´s fornecidos são gratuitos, não ocorrendo descontos de algum valor dos 

trabalhadores para reposição de EPI, exceto em situações de extravio ou uso indevido 

do mesmo. As entregas dos EPI´s aos trabalhadores são registradas em fichas e 

arquivadas para controle e comprovação, incluindo o número do CA - Certificado de 

Aprovação. 

A fazenda apresentou registros de treinamentos realizados para orientação e 

capacitação dos trabalhadores manipuladores de agroquímicos, além de um 

cronograma anual com reciclagens realizadas pelo técnico de segurança da empresa, 

há certificados fornecidos pelo SENAR. A fazenda possui um funcionário, técnico de 

segurança, capacitado pelo CPEA e agente multiplicador da NR-31.8. Sendo assim, 

esse agente multiplicador realizou treinamento de aplicação e manipulação de 

agrotóxicos para alguns tratoristas, conforme portaria 1.086 de 18/12/2018, item 

31.8.8.3, possibilitando ao SESTR do empregador rural a ministrar cursos voltados a 

capacitação de trabalhadores expostos diretamente com agrotóxicos.

Há estrutura de vestiário, masculino e feminino disponíveis aos trabalhadores e em 

boas condições de uso. Os trabalhadores manipuladores de agroquímicos tomam 

banhos após as aplicações, conforme observado nas entrevistas e nas visitas das 

instalações da fazenda.

No momento da contratação, é fornecido e assinado pela funcionária, o documento 

Orientação - Impedimento para Aplicação de Defensivos, para que a funcionária informe 

ao seu superior a confirmação de gravidez. Há casos em que funcionárias informaram a 

gravidez e foram realocadas para outras funções, como função administrativa, sem 

prejuízo ou redução de seu salário.

A Fazenda possui áreas próprias e arrendadas. Foram apresentados registros destes 

contratos e matrículas. Durante a auditoria esse material foi consultado e possui 

registros em cartório.
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