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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 Santa Sofia Agropecuária Ltda - Fazenda Santa Sofia. 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 Not Applicable Certification

Resultados

82,05% 92,31%
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Carreadores                                                                        26,99 

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

sub total                                                                      809,27 

Total do Escopo                                                                   1.634,46 

sub total                                                                      379,00 

Outras Áreas

Cana (arrendamento)                                                                      733,77 

Área livre

sub total                                                                      446,19 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        69,08 

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)                                                                      377,11 

2.2. Escopo (público)

Orange 261,00

Lime 118,00

                                                                       14,88 

Infra estruturas                                                                        33,63 
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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

1.7 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

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

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

Os animais ameaçados ou protegidos não são caçados ou mortos. 

Esgoto não tratado não são descartados em ecossistemas aquáticos.

A administração da fazenda desenvolve e implementa um plano de manejo integrado de 

pragas baseado na prevenção e monitoramento de pragas e visa evitar perdas 

economicamente significativas do cultivo, reduzindo os riscos dos pesticidas.

O uso de substâncias incluídas na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas Proibidos está 

proibido. Somente são utilizados os pesticidas que estão legalmente registrados no país 

de produção. A utilização de óleos minerais agrícolas somente é permitida se estes 

contiverem menos de 3% de resíduos de Dimetilsulfóxido (DMSO).

Os cultivos contemplados no escopo do Certificado RA não são organismos 

geneticamente modificados (OGM).

A Fazenda não utiliza esgoto humano na atividade de produção.

É feita e documentada uma avaliação inicial da fazenda. Esta avaliação é revisada e 

atualizada pelo menos uma vez por ano.  os mapas com identificação de todas 

infraestruturas e uso do solo de todas as propriedades, como as áreas dos talhões de 

citrus, áreas de preservação de vegetação nativas e carreadores internos. 

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

A fazenda aplica substâncias listadas como tendo risco para a vida aquática na Lista 

Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco. A fazenda aplica 

substâncias listadas como tendo risco para a vida silvestre na Lista Rainforest Alliance 

de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco.

A fazenda aplica substâncias listadas como perigosas para os polinizadores na Lista 

Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso com Mitigação de Risco porém não realiza 

medidas mitigadoras recomendadas pelo critério.

Avaliada política contra trabalho escravo com as regras relacionados com a proteção dos 

trabalhadores. Entrevistas com trabalhadores foram realizadas para complementar a 

avaliação, não sendo identificados situações que indiquem risco de qualquer forma 

trabalho forçado.

Na política contra trabalho escravo, citada em 4.1, também são abordados os temas: 

ameaças (item 5.14), abuso (item 5.2), dentre outros relacionados ao tratamento dado 

aos trabalhadores. Entrevistados trabalhadores para complementar a avalição, não 

sendo identificados problemas nos temas exigido pelo critério.

A fazenda mantém registro e métodos de cálculos de produção de todas as lavouras 

laranja e limão. Um sistema próprio de rastreamento foi desenvolvido baseado em 

registro de planilhas e identificação destes talhões. São mantidos registros e são 

descritos métodos de cálculo pra cada talhão, considerando as variedades, ano de 

produção, entre outros fatores.

Os produtos colhidos são diretamente embarcado nos caminhões de transporte para o 

cliente final, sendo enviado nota de venda anexa. Na fazenda não há armazenamento 

intermediário ou recepção de outras fontes de produtos. Assim o produto é enviado a 

granel. 

A fazenda possui prestadores de serviços como borracheiro, eletricista de tratores e etc. 

Fichas de integração, documento com as regras internas durante realização dos 

trabalhos, notas fiscais, fichas de registros dos trabalhadores, registros de fornecimento 

de EPI foram apresentados.

O atendimento legal foi demonstrado através de certidões, certificados e demais 

documentos indicados nos respectivos critérios. A avaliação regular para medir o 

cumprimento com a norma apresentou falhas, pois não assegurou a análise e 

aprimoramento dos planos do sistema de gestão.

Em 05/07/2021, enviado plano de gestão e melhoria contínua com a definição de 

indicadores para cada critério da norma. Os indicadores consideram os documentos 

necessários para atendimento aos critérios, avaliações dos resultados alcançados e 

revisões dos planos.

Um plano de gerenciamento da fazenda para otimizar a produtividade, a eficiência no 

uso dos insumos e cumprir com esta norma não foi elaborado adequadamente.

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

novembro de 2005 em adiante.

As fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e florestas ou outros 

ecossistemas naturais não foram destruídas após 1° de janeiro de 2014.
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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

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

Apresentadas fotos das moradias (externas e internas) locaizadas na fazenda. 

Moradores foram entrevistados. Condições consideradas adequadas.

Na política contra trabalho escravo, citada em 4.1, também é abordado o tema 

discriminação (item 5.1 das política). Além disso, há uma política específica denominada 

"Tratamento junto e boas condições para os trabalhadores", com maiores informações 

sobre discriminação (item 6). Entrevistados trabalhadores para complementar a avalição, 

não sendo identificados problemas nos temas exigido pelo critério.

Na política contra trabalho escravo, citada em 4.1, também é abordado o tema liberdade 

de associção (itens 5.8 e 5.9 da política). Uma política específica, chamada "política de 

liberdade de associação", também foi apresentada. Entrevistados trabalhadores para 

complementar a avalição. 

Avaliada política de garantia de pagamento de salários. A política trata do pagamento de 

salários, horas extras e  deduções. Analisados comprovantes de pagamento de 11 

trabalhadores no período de fevereiro a maio de 2021.

Apresentado procedimento "reparação ao trabalho infantil e ao jovem trabalhador". O 

documento proibe o trabalho infantil, define idade mínima para contratação e estabelece 

regras para a contratação de jovens trabalhadores. 

Avaliados comprovantes de pagamentos de 11 trabalhadores previamente selecionados. 

Os comprovantes indicam que os pagamentos são realizados adequadamente.

Apresentado uma política de sugestões e/ou 

reclamações e registros de planos de ações elaborados a partir das constribuições feitas 

pelos trabalhadores. Entrevistados trabalhadores sobre o tema.

Avaliadas folhas de ponto e entrevistados trabalhadores. Os registros demonstram que 

folgas semanais são garantidas e férias. Os horários estão de acordo com a legislação, 

limitando a 44 horas semanais. 

Avaliadas folhas de ponto e entrevistados trabalhadores. A fazenda compensa o sábado 

durante a semana e realizada horas extras esporádicas durante a semana e aos 

sábados. Pelos registros, as horas extras semanais estão limitadas a 1:12h diárias e, aos 

sábados, podem chegar a 10h.

Avaliados relatório de ensaios de análise de amostras coletadas em diversos pontos, 

como: bebedouro 01, casas de n. 01 a 06, poços de n. 1 a 10. Os resultados indicam 

atendimento aos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Conforme Portaria de 

Consolidação No 5, de 03 de Outubro de 2017 e Resolução SS-65, de 12 de Abril de 

2005.   

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Santa Sofia Agropecuária Ltda

Nome do grupo -

Cidade Santa Adélia Estado SP

País Brasil

Endereço da auditoria Estrada Munic. Sta Adélia/Botelho Km 01

Pessoa de contato -

Nome do representante legal Luiz Eduardo Raffaelli

Cargo Diretor Telefone -

Avaliados Cadastro Ambiental Rural (CAR) e certidão nº 74.578 da transcrição nº 1.446 

para demonstrar o direito legítimo ao uso da terra.

Avaliados PGSSMATR e PCMSO vigentes. Os documentos identificam os riscos e 

estabelecem as diretrizes da fazenda. 

Avaliados registros de fornecimento de EPI para pulverização de 3 tratoristas 

selecionados. Registros de lavagem dos equipamentos também foram enviados para 

avaliação.

Apresentada capacitação realizada nos dias 22, 23 e 24/03/2021. A carga horária de 20 

horas. Os responsáveis pela aplicação foram capacitados.  

Apresentada foto do local destinado ao banho. Entrevistados aplicadores de agrtoóxicos.

Apresentado procedimenrto para a mudança de atividade das colaboradoras gestantes. 

Entrevistas foram realizadas para avalição complementar. Não foram identificadas 

mulheres grávidas, puéperas ou em período de amamentação durante a auditoria.
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