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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 Odair Antonio Semensato e Outros (Fazenda Santana) Cumple con los 

requerimientos de Año 3 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 N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certification

Resultados

94,87% 100,00%
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Outras Áreas

Eucalipto                                                                          0,62 

Outro uso*                                                                              -   

Infra estruturas                                                                          0,04 

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                        14,88 

sub total                                                                        15,54 

Total do Escopo

sub total                                                                        45,98 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                          8,69 

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)                                                                        37,29 

2.2. Escopo (público)

Orange 207,26

                                                                     268,78 

sub total                                                                      207,26 
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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

2.3 CUMPRE

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Durante a auditoria foi verificado o procedimento de rastreabilidade da fazenda. A 

fábrica Prodalim com a qual a fazenda tem um contrato, faz análise da fruta pretendida 

e indica o talhão a ser colhido. A fábrica envia a fazenda um romaneio em duas vias 

idênticas para o controle da rastreabilidade de ambas as partes. Este romaeio contem 

dados do talhão, variedade colhida, semana a ser colhida, número do contrato, CNPJ da 

propeiedade, comprador, data e horário de saída do caminhão da fazenda, placa, 

motorista e unidade processadora. Uma das vias do romaeio fica na fazenda e outra vai 

com o caminhão carregado para a fábrica.  A fábrica gera um ticket de pesagem e no 

dia seguinte uma Nota fiscal de compra.

Verificado durante a auditoria através de documentação que  a administração da 

fazenda elaborou mecanismos/procedimentos para assegurar que os prestadores de 

serviço contratados atendam a legislação competente e as normas da certificação. 

Verificado também o "check list de prestador de serviço", com critérios de verificação de 

risco, que é realizado com o prestador de serviço antes da execução do serviço na 

propriedade. 

Desde a última auditoria apenas trabalhadores rurais foram contratados pela fazenda.

Verificado durante a auditoria que a administração do empreendimento demonstra 

compromisso com a certificação. 

Verificado também através de documentos e entrevistas com os responsáveis das áreas 

que o sistema de gestão está em funcionamento com pessoal capacitado para gerir os 

objetivos, metas e o calendário de atividades proposto.

Avaliado também o relatório de auditoria interna realizado na propriedade em 

04/02/2021.

Durante a auditoria foram analisados mapas e imagens do google earth para evidenciar 

que não houve nenhuma destruição de AVC depois de 01 de novembro de 2005. 

Verificado também o documento Plano Ambiental da Fazenda Santana, o qual 

caracteriza e descreve as ações a serem feitas nas áreas de proteção.

Entrevistas com os responsáveis da área confirmaram o observado nos documentos. 

O proprietário mantém um livro ata com anotações de todas as observações e ações 

realizadas nas áreas de proteção. As áreas de plantio não mudaram, não havendo 

abertura de novas áreas desde a última auditoria. 

Durante a auditoria foram analisados mapas e imagens do google earth para evidenciar 

que não houve nenhuma destruição de ecossistemas naturais depois de 01 de janeiro 

de 2014.

Através de fotografias constatou-se que a fazenda mantém áreas identificadas no 

campo e isoladas das atividades agrícolas. 

Entrevista com os responsáveis da área confirmam o observado nos documentos.

Durante a auditoria foram analisados mapas e imagens do google earth para evidenciar 

que não existe áreas protegidas dentro dos limites da fazenda. 

Verificado também o documento Plano Ambiental da Fazenda Santana o qual 

caracteriza as áreas de preservação.

Durante a auditoria foram verificados mapas e imagens do google earth que 

demonstram a extensão territorial da fazenda, tipos de uso do solo e áreas ocupadas 

por classes de uso. 

Foi apresentado também planilha (Estimativa de safra 2021/2022) com informações 

sobres os cultivos, data de plantio, variedade, espaçamento e área ocupada.

Foram verificados durante a auditoria os relatórios de estimativa de safra. Essas 

estimativas são realizadas por talhão e variedade pelo Engenheiro Agrônomo e pelo 

responsável por compras da fazenda. 

A fazenda não recebe ou processa produtos de outras propriedades. 

Foram verificados fichas de romaneio com informações de peso, variedade e talhão. 

Todo produto colhido é processado na Fábrica da Prodalin.

Não Conformidade (público)
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2.4 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

Em entrevista com os responsáveis das áreas e trabalhadores da fazenda ficou claro 

que não é permitido a prática de caça e pesca na fazenda.

Verificado o documento Sistema de Gestão Sócio Ambiental que dá prerrogativas para 

proibir a caça e pesca.

Através de fotografias apresentadas verificou-se que existem placas de sinalização em 

campo.

Nenhum trabalhador relatou durante as entrevistas essa prática dentro dos limites da 

fazenda.

Durante a auditoria em conversa com os trabalhadores foi relatado por eles que 

possuem o direito de unir-se a qualquer entidade de classe a que tiverem vontade. 

A gerência da fazenda não interfere nessa questão relativa e de interesse dos 

trabalhadores. 

Verificado também que no momento da auditoria a fazenda não segue nenhum acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. 

O código de conduta analisado aborda essa temática que é de conhecimento dos 

trabalhadores.

Durante a auditoria foi realizada a avaliação de holerites e contratos de trabalhos e ficou 

evidenciado que há garantia do salário mínimo nacional, mesmo na colheita quando se 

aplica o ganho por produção. 

Os trabalhadores entrevistados confirmaram essa informação.  

O código de conduta analisado aborda essa temática que é de conhecimento dos 

trabalhadores.

Foi verificado durante a auditoria através de fotografias, entrevistas com os 

responsáveis e moradores que as residências e estruturas da fazenda possuem sistema 

de tratamento do esgoto por meio de fossas sépticas e que nenhum esgoto é 

descarregado em ecossistema aquático.

Foi verificado durante a auditoria que o documento teórico para o MIP, versão julho de 

2020, está em conformidade com a norma RA, contendo descritivo das principais 

pragas e doenças, níveis e métodos de controle. 

A fazenda utiliza controle biológico para Bicho-furão com Bacillus thuringiensis e 

implantou fichas de inspeção de pragas para registrar os  monitoramentos de pragas e 

doenças. 

Foram verificadas recomendações técnicas e ordens de serviço para os meses de 

janeiro e fevereiro de 2021.

Verificou-se durante a auditoria a lista de produtos usados na safra e constatou-se que 

a empresa não faz uso de produtos da lista de proibidos da RA.

Verificado durante a auditoria em conversa com os responsáveis e através de avaliação 

documental que não há uso de esgoto humano nas atividades da fazenda. Os esgotos 

seguem para fossas séptica.

Durante a auditoria foi verificado que toda forma de trabalho forçado, obrigatório e 

escravo são proibidas na fazenda. 

O documento Código de conduta trata sobre esse assunto e todos os trabalhadores têm 

conhecimento sobre o documento e o tema abordado. 

Durante as entrevistas com os funcionários fixos e análise documental ficou evidente o 

cumprimento deste critério.

Durante a auditoria em conversa com os trabalhadores fixos da fazenda ficou 

evidenciado que ambos são tratados com respeito e não são abusados moralmente 

pelos empregadores.

O código de conduta verificado aborda essa temática que é de conhecimento dos 

trabalhadores.

Durante a auditoria em conversa com os trabalhadores ficou claro que a fazenda não 

faz distinção alguma ou discriminação na contratação e nos temas de capacitação para 

seus funcionários.

Existe um documento que descreve a forma de contratação da fazenda e o código de 

conduta aborda essta temática que é de conhecimento dos trabalhadores. 

Verificado também através de holerites que homens e mulheres recebem salários 

equivalentes para a mesma função exercida.

Durante a auditoria verificou-se através dos contratos de trabalhos e registro de 

funcionários que a fazenda não contrata trabalhadores menores de 18 anos.

O código de conduta fala o seguinte "A empresa obedecerá ao comando constitucional, 

não admitindo nenhum empregado com idade inferior a 18 (dezoito) anos".
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4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

Verificado durante a auditoria através de análise documental de holerites e controle de 

ponto e em entrevista com trabalhadores que são feitas horas extras na fazenda. 

As horas extras feitas obedecem o que rege a legislação não ultrapassando 2 horas 

diárias.

Os entrevistados também relataram que estas horas são voluntárias.

O código de conduta da fazenda prevê esse ponto.

Verificado durantea a auditoria mediante a apresentação de relatório de ensaio 

realizado por empresa especializado que a água fornecida pela fazenda é potável.

Verificado durante a auditoria que apenas uma casa na fazenda esta sendo utilizada por 

um trabalhador e sua familia. 

O trabalhador relatou em entrevista que a casa é muito boa e não existe problemas 

estruturais ou que possam causar danos a saúde de sua familia. 

Foi apresentado fotos do local e pode-se concluir que a residência está em boas 

condições.

A fazenda não possui alojamentos.

A administração da fazenda, por meio da equipe de saúde e segurança ocupacional 

(SSO) implementou os Programas PPRA e PCMSO de Gestão da Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente do Trabalho Rural para proteger a saúde e a segurança dos 

trabalhadores.

Os programas identificam os riscos da operação e indicam medidas de prevenção por 

comunicação, capacitação, equipamentos, procedimentos e exames médicos. 

Foram verificados os programas dos períodos de 20/21 e 21/22 já atualizados.

Verificado durante a auditoria que a fazenda fornece aos trabalhadores todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI), previstos no programa de prevenção de 

riscos ambientais, para todas as atividades que demandem proteção individual e 

coletiva. 

Todo fornecimento dos EPI, controle de lavagem e condições adequadas de uso é 

monitorado por um funcionário capacitado para essa função. 

Por meio de entrevistas e verificação das fichas de entrega de EPI da amostra auditada, 

foi verificado que todos os funcionários recebem os EPI´s necessários ao desempenho 

da sua função.

Foi verificado através da avaliação do PPRA, dos certificados de treinamentos e das 

entrevistas realizadas com trabalhadores que executam atividades de manipulação e 

pulverização de agroquímicos, que estes receberam treinamento de manuseio de 

agrotóxicos antes de iniciar na função.

O treinamento foi executado por profissional habilitado, com carga horária compatível 

com o conteúdo do curso. 

Todos os funcionários entrevistados possuem capacitações nas áreas em que atuam. 

Foram verificados os certificados e o cronograma de treinamentos.

Por meio da verificação de fotos, procedimento de lavagem de EPI e entrevistas 

realizadas com trabalhadores que executam atividades de manipulação e pulverização 

de agroquímicos, foi evidenciado que a fazendas disponibiliza banheiros e armários 

individuais para os trabalhadores tomarem banho após aplicação e manuseio de 

agrotóxico. 

O procedimento de banho após aplicação e manuseio é obrigatório para todos os 

trabalhadores.

Durante a auditoria verificou-se através de análise documental e holerites que todos os 

funcionários tanto os fixos quanto os temporários recebem seus salários de forma 

completa sem qualquer desconto irregular.

O código de conduta aborda essa temática que é de conhecimento dos trabalhadores.

Verificado durante a auditoria que a administração da fazenda, adota como mecanismo 

para registro de queixas e reclamações caixas de sugestões distribuídas em pontos de 

maior circulação na fazenda. 

Todos os trabalhadores são comunicados a respeito do mecanismo de 

queixas/denúncias no treinamento de integração.

O monitoramento das ocorrências é feito pelo proprietário e abertura das caixas são 

registradas em livro ata. 

Durante o ultimo ano nenhum relato foi feito nas caixas.

Verificado durante a auditoria que a jornada de trabalho da fazenda é de segunda a 

sexta das 07 as 17 horas com 1 hora de almoço, aos sábados o horário vai das 7 as 11 

horas perfazendo as 44 horas semanais.

O horário é respeitado conforme dito pelos trabalhadores entrevistados.

Os horários constam em contrato de trabalho e também está descrito no código de 

conduta da fazenda.
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4.19 CUMPRE

Endereço da auditoria FAZENDA SANTANA, BAIRRO DO MACACO

Pessoa de contato Ronaldo Semensato

Nome do representante legal Ronaldo Semensato

Cargo Proprietário/Arrendatário Telefone (16) 99706 0558

País Brasil

Detalhes do empreendimento

Nome Legal ODAIR ANTONIO SEMENSATO E OUTROS

Nome do grupo Fazenda Santana

Cidade São Pedro do Turvo Estado São Paulo

A fazenda apresentou durante a auditoria o registro de propriedade privada da área do 

escopo de manejo agrícola, por meio de matrículas de imóveis registrada em cartório, 

assim como contrato de parceria agrícola, alteração contratual, escritura da fazenda, 

inscrição estadual e CAR.
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