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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 Fazenda Paraíso Cumple con los requerimientos de Año 1 - 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 - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Certificação Control

Resultados

92,31% 92,31%
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Mango 100,73

Infra estruturas                                                                          2,51 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                        23,51 

Total do Escopo                                                                      151,36 

sub total                                                                      100,73 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                        21,00 

Outro uso*                                                                              -   

sub total                                                                        27,12 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                          0,53 

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)                                                                        26,59 

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

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

Um Plano de Manejo Integrado de Pragas (MIP) foi apresentado com os objetivos gerais 

e metas. Adicionalmente, uma lista de técnicas de controle de pragas e doenças 

especifica as técnicas. Declaração de participação em treinamento sobre Produção 

Integrada de Manga.

Apresentada lista de agrotóxicos, chamada Grade Interna de Agroquímicos - Ano 2020, 

com os produtos previstos e permitidos para o ano. 

Não há variedades transgênicas de manga plantadas na fazenda.

Água negra não destinadas a fossas sépticas e coletadas por  empresa especializada. 

A fazenda relata que revisou o plano de gestão de resíduos, mas, até o prazo acordado, 

não apresentou o plano para avaliação.

Etapa documental de auditoria: apresentada autodeclaração de boas práticas sociais. 

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não há 

ocorrência de trabalho forçado na fazenda.

Etapa documental de auditoria: apresentada autodelcaração de boas práticas sociais. 

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência de assédio na fazenda.

Contratos de trabalho firmados com os trabalhadores, registros em carteira foram 

apresentados. Redução de jornada iniciou em abril de 2020 devido a pandemia.

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência de situções de discriminação na fazenda.

Mapa da propriedade e um arquivo com fotos de satélite demonstra o limites 

geográficos, talhões de produção, APP, RL e infraestrutura.  No plano de gerenciamento 

há informações sobre as parcelas e no registro, as informações sobre os ecossistemas.

A estimativa de safra foi apresentada através de uma lista de parcelas com o tamanho 

(ha), data de indução, variedade e estimativa de produção (ton). O volume vendido foi 

avaliado através do balanço de massa.

Etapas da rastreabilidade do produto colhido identificadas na simulação de 

rastreabilidade e estimativas de safra e volume colhido através de documentos e 

informações em um arquivo denominado balanço de massa.

A empresa apresentou o procedimento para supervisão, monitoramento e gestão de 

fornecedores. Avaliados contratos de prestação de serviços e documentos 

complementares solicitados pela fazendas aos prestadores. 

Segunda etapa da auditoria: A fazenda estabeleceu um procedimento para Supervisão, 

Monitoramento e Gestão de Fornecedores, que tem por objetivo estabelecer e manter 

um procedimento para avaliação e qualificação de fornecedores. O documento define 

como mecanismo para avaliação de fornecedores os documentos “formulário de 

avaliação e monitoramento dos fornecedores” e “uma Declaração de compromisso e 

responsabilidade trabalhista”. O documento define critérios para seleção, supervisão e 

monitoramento de todos os fornecedores e prestadores de serviço em atividade na 

fazenda.

Empresa possui equipe composta por profissionais diversos contemplando desde 

questões administrativas, SSO, agrícolas e etc. Apresentada lista de leis aplicáveis para 

cumprimento da norma RA.

Imagens de satélite, mapa da propriedade e informações adicionais sobre as parcelas 

de produção foram apresentadas.

Imagens de satélite permitem avaliar as mudanças ocorridas próximas do período 

solicitado. Imagens de 2013 e 2016.

A política da vida silvestre faz uma caracterização da fazenda e define ações futuras, 

como o manual de boas práticas ambientais.

Lista da localização das fossas foi apresentada. Há doze (12) fossas instaladas na 

propriedade.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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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

A fazenda atualizou seu PGSSMATR – Programa de Gestão de Segurança Saúde e 

Meio Ambiente do Trabalho Rural.  

EPIs fornecidos de acordo com PGSSMATR e registros de entregas para controle.

Capacitações são realizadas para os colaboradores responsáveis pelo manuseio e 

aplicação de agrotóxicos.

Avaliado através de entrevistas com trabalhadores do turno diurno. Os demais são do 

turno noturno.

A fazenda dispõe de estruturas para que todos os trabalhadores que manipulam 

agroquímicos possam tomar banho antes de deixar o local de trabalho.

No momento da auditoria documental, a fazenda relatou que somente uma 

trabalhadores lactante estava em seu quadro de funcionários e que a mesma 

encontrava-se em período de férias.

Segunda etapa de auditoria: No momento da auditoria a trabalhadora não estava 

presente na fazenda para ser entrevistada. Os trabalhadores entrevistados declaram 

que quando há ocorrência de gestação a fazenda garante condições para que a 

gestante desenvolva uma gravidez em condições segura de trabalho. 

Apresentado o CEFIR junto ao INEMA onde constam as informações do imóvel.

Convenção coletiva de trabalho estabelece salário e formaliza a redução temporária da 

jornada de trabalho. Holerites apresentados com os valores referentes aos vencimentos 

e descontos.

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda 

mantem regularidade no pagamento dos salários e benefícios.

Etapa documental de auditoria: apresentada autodeclaração de boas práticas sociais. 

Avaliação através de entrevistas durante 2a etapa da auditoria (remota).

Segunda etapa de auditoria: Todos os trabalhadores entrevistados declaram que a 

fazenda não contrata e, também, não permite a presença de crianças dentro da 

fazenda.

A fazenda possui jovens aprendizes trabalhando no momento da auditoria documental e 

documentação relacionada apresentada, como: contrato, ASO, holerite, ficha de 

registro, folha de ponto, declaraçao de matrícula e comprovante de férias.

Etapa documental de auditoria: Avaliadas documentações de 17 trabalhadores, 

incluindo 2 aprendizes. 

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores declaram que a fazenda oferece 

condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores.

A fazenda estabeleceu um documento chamado  normativo caixa de sugestões, de 

23/04/2020, com os mecanismos de registro, prazos para tratamento e forma de 

resposta. Um procedimento operacional padrão foi estabelecido para organizar a 

execução, chamado Gerenciamento da mensagens da caixa de sugestão.

Segunda Etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram conhecer o 

procedimento estabelecido para registro de queixas e reclamações adotado pela 

fazenda.

Adotados controles de jornada de trabalho e carga horária de acordo com convenção 

coletiva de trabalho e indicada nas fichas de registros dos trabalhadores.

As horas extras são limitadas a duas horas diárias e registradas em folhas de ponto. As 

horas realizadas são pagas e comprovadas pelos holerites.

Segunda etapa de auditoria: A fazenda garante pagamento integral de todas as horas 

extras realizadas. 

Há uma estação de tratamento de água na fazenda e análises foram realizadas nos 

seguintes pontos: ETA, Bebedouro 1 e Bebedouro 2. 

Segunda etapa de auditoria: A administração da fazenda declarou que no momento da 

auditoria não havia trabalhadores residindo na fazenda.

Etapa documental de auditoria: apresentada autodeclaração de boas práticas sociais. 

Avaliação através de entrevistas durante 2a etapa da auditoria (remota).

Segunda etapa de auditoria: Os trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda 

colabora para realização de assembleias e reuniões com representante do sindicato de 

trabalhadores rurais. 
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4.28 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.34 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

A fazenda não apresentou evidências de local adequado para hospedagem dos 

prestadores de serviço alojados na fazenda. Durante a auditoria foi solicitado fotografias 

do alojamento que está sendo utilizado por um trabalhador da empresa Isratec, 

empresa de manutenção do sistema de irrigação. 

A fazenda possui uma CIPATR de acordo com o estabelecido na NR-31, no entanto não 

cumpre com o calendário de treinamentos estabelecido por lei.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal SILVIO CALIANI – Fazenda Paraiso III

Nome do grupo -

Cidade Casa Nova Estado Bahia

País Brasil

Endereço da auditoria Serra da Pimenta S/N - Zona Rural - Rodovia BR Km 55

Pessoa de contato Roseane Lima

Nome do representante legal Silvio Calini

Cargo Proprietário Telefone 87 3863 4522

Page 7 of 7


