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Nivel B 100,00% 100,00%

Nivel A 0,00% 92,86%

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

100,00% 100,00%
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 Labareda Agropecuária 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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Café 715,64

                                                                         7,17 

2.2. Escopo (público)

sub total                                                                      256,97 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        81,40 

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)                                                                      175,57 

Infra estruturas                                                                        16,83 

Cana                                                                      219,01 

Outro uso*                                                                        32,08 

sub total                                                                      715,64 

Outras Áreas

Pastagem                                                                        60,34 

Eucalipto

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      335,43 

Total do Escopo                                                                   1.308,04 
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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.

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.
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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

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

As instalações administrativa, residência e de pós-colheita possuem sistema de fossa 

séptica que são limpas periodicamente.

Existe um Programa de Manejo integrado de prgaas documentado com as principais 

pragas e doenças e níveis de danos estabelecidos para intervenção. O programa é 

baseado nos controles por meios biológicos ou outros métodos não quimicos.
O uso de substâncias incluídas na lista RA de agroquímicos proibidos está proibido no 

empreendimento.

Verificado que  os cultivos contemplados ao alcance do certificado RA não são OGM.

As águas residuais humanas são tratadas via fossa séptica. Estas águas não são 

utilizadas em atividades de produção ou processamento.

Na auditoria documental foram apresentados mapas com identificação de talhões, áreas 

(ha), uso da terra, áreas de conservação, Apps e reserva legal, carreadores, estruturas 

e instalações. Apresentado também planilhas com informação agronômicas dos cultivos 

(variedade, idade, espaçamentos, histórico de produção, podas), operações realizadas, 

produtos aplicados, produção.
Na auditoria documental foram verificados registros de produção, colheita, controles de 

beneficiamento e estoques. Verificou-se certificados de transação, notas fiscais de 

compra e de venda.
Na auditoria documental registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e 

estoques. Todo produto colhido é processados na fazenda e enviado para armazem 

certificado
A fazenda apresentou contratos de prestação de serviços que incluem clausulas 

especificas para cumprir a certificação RA. Para toda contratação de serviço existe 

cotação de 3 orçamentos e a empresa vencedora apresenta os seguintes itens para 

cumprir a norma:

- 03 últimos holerites

- Ficha de E.P.I atualizada

- Registro

- Certificados de acordo com a função e treinamentos

- Exames admissionais e periódicos

- Página PPRA que mostra riscos da função com PCMSO

- Comprovante de Depósito FGTS

- assinatura do termo de compromisso.
Na auditoria documental a administração da fazenda demonstrou compromisso com a 

certificação e com o cumprimento desta norma. Existe recursos e pessoal designado 

para desenvolver e implementar o sistema de gestão. Avaliações regulares são 

realizadas para o ajuste do sistema.

Na segunda etapa da auditoria foi encontrado e evidenciado alguns desvios que 

impactam no sistema de gestão da fazenda. A fazenda não disponibiliza marmitas 

térmicas e garrafas térmicas para os funcionários. Nas entrevistas com trabalhadores foi 

relatado que esses itens não foram entregue a eles. Outro ponto observado em relação 

a esse critério diz respeito aos motoristas da fazenda, não são eles que batem o 

controle de ponto diariamente. Os motoristas começam e terminam a jornada fora da 

fazenda e ficam impossibilitados de anotar o ponto, essa anotação e feita por outra 

pessoa.

No dia 08/10/2020 foi enviada documentação para sanar a Não conformidade 

encontrada.

1 - Nota fiscal de compra de marmita térmica e garrafa térmica;

2 - Comprovante de entrega das marmitas e garrafas aos trabalhadores.

3 - Adotado controle de ponto manual para os motoristas para que os mesmos possam 

anotar com exatidão seu horário de trabalho.

De acordo com mapas e o plano ambiental da fazenda não evidenciou que ocorreu 

nenhuma destruição de AVC.

De acordo com mapas e o plano ambiental da fazenda não evidenciou que ocorreu 

nenhuma destruição de ecossistemas naturais desde 2014.

Verificado Código de conduta que proíbe a caça na propriedade.

A água residual do processo de lavagem do café é enviada para lagoas de decantação.
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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

Na auditoria documental, não foi identificado nenhuma prática que venha a eliminar ou 

reduzir a remuneração ou beneficios dos trabalhadores.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados 14 funcionários e foi evidenciado e 

confirmado com análise documental problema na remuneração dos motoristas da 

fazenda. Segundo relato dos funcionários eles começam a jornada as 6:00 horas da 

manhã e no controle de ponto o inicio da jornada esta as 7:00 horas da manhã. É 

possível que esta hora não esteja sendo paga pelo empreendimento.

No dia 08/10/2020 foi enviado evidências para sanar essa não conformidade.

A fazenda realizou um estudo das horas extras realmente trabalhadas correlacionado 

com as horas extras pagas nos holerites dos motoristas desde Setembro de 2019 até 

Setembro de 2020 . Ficou claro que mesmo com anotações de horários errados os 

trabalhadores não foram lesados em relação aos valores devidos. Os motoristas 

portanto receberam de acordo com as horas extras realizadas. De agora em diante as 

anotações são realizadas em caderno de ponto manualmente pelos motoristas.

Na auditoria documental, foi verificado que existe um mecanismo formal para queixas e 

reclamações (Caixas de sugestão). Estes estão distribuidos em pontos especificos da 

propriedade.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.
Verificado que a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, existem horas extras 

programadas que são pagas. Existe controle de ponto realizado por cartão em papel, 

existem pausas para almoço (01 hora obrigatorio).

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados 14 funcionários. Foi possivel 

evidenciar através das entrevistas e análise documental que os motoristas da fazenda 

perfazem mais de 48 horas semanais de trabalho. Durante os 5 dias da semana eles 

fazem 2 horas extras em um total de 10 horas extras que somadas as 44 horas normais 

da jornada excedem as 48 horas permitidas por esse critério.

No dia 08/10/2020 foram enviadas evidências para sanar essa não conformidade.

1 - A fazenda adequou a jornada de trabalho de três motoristas através de Termo de 

aditivo de Contrato de Trabalho;

2 - A fazenda promoveu mais 1 funcionário para integrar o quadro de motorista da 

fazenda, sendo possivel assim revezar e escalar os trabalhadores a fim de não ocorrer a 

extrapolação da jornada de trabalho.

O Manual do Sistema de Gestão Socioambiental proíbe qualquer forma de trabalho 

escravo, degradante e/ou forçado.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nada foi constatado 

relacionado a esse item.
Na auditoria documental foi apresentado o Manual do Sistema de Gestão 

Socioambiental que inclui a proibição de assédio, ameaças e desrespeito.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.

Na auditoria documental foi apresentado o Manual do Sistema de Gestão 

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

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

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.

Na auditoria documental foi apresentado o Manual do Sistema de Gestão 

Socioambiental este inclui a proibição de discriminação por gênero, religião, etc.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.

Na auditoria documental foi apresentado o Manual do Sistema de Gestão 

Socioambiental que garante o pagamento do salário minimo nacional ou o acordado em 

acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.
Na auditoria documental foi apresentado o Manual do Sistema de Gestão 

Socioambiental que preve a não contratação de menores de idade pelas fazendas.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.
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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

4.27 
NÃO 

CUMPRE

Mediante fotos apresentadas, são disponibilizados vestiários com chuveiros e armários 

para a guarda de roupas e troca dos mesmos. 

Na amostra realizada foi verificado 2 trabalhadoras que retornaram recentemente das 

licenças maternidade. As licenças cumprem com o que pede esta norma.

Foi avaliado as matrículas das terras que evidenciam direito de posse e de uso das 

terras dos escopos avaliados.

A fazenda não ajustou os salários a taxa da inflação, pelo menos anualmente

País Brasil

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Labareda Agropecuária

Nome do grupo NA

Cidade Cristais Paulista Estado São Paulo

Endereço da auditoria Fazenda Bom Jesus, Estrada Vicinal Argemiro Leonardo, Km10, Zona Rural,  CEP: 14.460-000 - Cristais Paulista

Pessoa de contato Meire Lucia da Silva

Nome do representante legal Lucas Lancha Mei Alves de Oliveira

Cargo Engenheiro Agronomo Telefone (16) 3702-5355

Verificado que as horas extras são opcionais, quando realizadas não ultrapassam duas 

horas diárias, conforme evidenciado em registros de pontos.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.
Verificado que o empreendimento garante agua potável para todos os colaboradores e 

moradores das fazendas.

As fazendas possuem 17 moradias habitadas por funcionários e suas familias. Através 

de fotos e analise de documentos verificou-se que estas encontram-se em bom estado 

de habitação.

A fazenda esta conduzindo a reforma das residências, 3 delas já foram reformadas e o 

restante tem prazo de término para o mês de Julho de 2021.
A fazenda possui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o 

Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Trabalho Rural 

(PGSSTR). Ambos os documentos são válidos.

A fazenda paresentou os treinamentos realizados pelo SENAR para  Manuseio de 

Agrotóxicos e Trabalhador da Mecanização Agrícola.

Os trabalhadores que manuseiam produtos químicos, fazem uso dos EPIs, conforme 

fichas apresentadas e de acordo com as diretrizes da fazenda e do PGSSTR com 

validade de 01/02/2020 a 31/01/2021.

Na segunda etapa da auditoria foram entrevistados funcionários e nda foi constatado 

relacionado a esse item.
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