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1. Resumo de auditoria
1.1. Resumo de resultados (público)
Fazenda

Resultados
Resultado da Auditoria

Pontuação

Not Applicable

Certification

Critérios Críticos

100,00%

100,00%

Nivel C

87,18%

97,44%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)
A equipe de auditores conclui que a fazenda SÃO BENEDITO 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

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)
X
Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)
X
Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)
X
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2.2. Escopo (público)
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)

20,15

Outras áreas de conservação

3,81
23,96

sub total

Cultivos Certificados
Laranja

125,14
125,14

sub total

Outras Áreas
Abacate

5,69

Pastagem

0,37

Outro uso*

-

Outro uso*

-

Infra estruturas

0,04

Outras estruturas*

6,92
13,02

sub total

Total do Escopo

162,12

(*) altere o tipo de uso se necessário
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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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3. Descrição de não conformidades
3.1. Fazenda
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

2.2

CUMPRE

CUMPRE

2.3

CUMPRE

CUMPRE

2.4

CUMPRE

CUMPRE

3.1

CUMPRE

3.2

CUMPRE

CUMPRE

3.3

CUMPRE

CUMPRE

3.4

CUMPRE

CUMPRE

3.6

CUMPRE

CUMPRE

3.7

CUMPRE

CUMPRE

3.28

NÃO
CUMPRE

NÃO
CUMPRE

4.1

CUMPRE

CUMPRE

4.2

CUMPRE

CUMPRE

4.3

CUMPRE

CUMPRE

Não Conformidade (público)
A fazenda apresentou mapa com as parcelas de produção, ecossistemas naturais,
infraestruturas. Contam também com planilhas que demonstram ano de plantio,
variedades, densidade e nível de produção.
Foram verificados as estimativas de safra da fazenda e os dados reais da colheita
demosntrando que o volume de produto certificado não excede o colhido. A fazenda não
recebe ou processa material de outras fazendas não certificadas.
Existe controle de rastreabilidade através de um sistema. Esse sistema é composto de
planilhas, relatório de colheita e controle diário. Foi verificado também notas fiscais de
venda e remessas.

Procedimento para seleção, supervisão e monitoramento dos prestadores de serviço em
atividade nas fazendas foram estabelecidos para garantir o cumprimento com esta
Norma e com a legislação vigente. Todo prestador de serviço antes de iniciar a
atividade passa por treinamento de integração, para conhecer as normas adotadas pela
fazenda.
A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação possui código
de conduta e sistema de gestão sócio ambiental que apresenta diversos planos para o
acompanhamento do dia a dia do empreendimento. A saber
Plano de melhoramento contínuo;
Plano de gerenciamento de recursos hidricos;
Plano de manejo integrado de resíduos;
Plano de saúde e segurança;
Plano de capacitação e educação;
Planos agronômicos (MIP - Erosão - adubação - defensivos agrícolas, materiais de
plantio, mudanças climáticas entre outros).
Não há evidencia de desctruição de AVC.
Verificou-se através de análise documental que não houve desmatamento para inclusão
de novas áreas de plantio.
De acordo com a documentação apresentada não foram identificadas áreas protegidas
degradadas por atividade de produção.
Todos os animais vistos por funcionários na fazenda são listados em formulário. Em
campo existem placas com indicação das espécies avistadas naquela região.
O empreendimento não efetua operações de processamento das frutas dentro da
propriedade, não resultando águas residuais de tais operações.
As residências possuem sistema de tratamento do esgoto através de fossas sépticas
e/ou fossas biodigetoras.
O plano de manejo integrado de pragas da propriedade foi desenvolvido e
implementado pelo Eng. Agrônomo responsável por tais atividades. O monitoramento de
pragas e doenças esta ocorrendo mensalmente por equipe de pragueiros tercerizadas.
Produtos alternativos e a opção por classes toxicológicas menores também estão
ocorrendo conforme o planejado.
A fazenda não utiliza substâncias proibidas da Lista RA de pesticidas. Apenas são
utilizados produtos registrados pelo MAPA para a cultura do citrus. A utilização dos
produtos fitossanitários, seguem também uma criteriosa lista PIC (Produção Integrada
de Citrus) elaborada por um comitê, formado por institutos de pesquisa, consultores e
indústrias produtoras de suco.
O empreendimento não cultivou variedades transgênicas.
As águas residuais humanas são tratadas via fossa séptica. Estas águas não são
utilizadas em atividades de produção ou processamento.
Um plano para estabelecimento das barreiras já foi colocado em prática. As barreiras já
foram plantadas e aguardam crescimento para exercer sua função.
O código de conduta da fazenda inclui a proibição de todas as formas de trabalho
forçado. Os trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda oferece condições
dignas de trabalho e que não há pratica de trabalho forçado ou obrigatório na fazenda.
O código de conduta da fazenda inclui a proibição de assédio, ameaças e desrespeito.
Em entrevistas foi constatado ambiente adequado, sem evidências de maus tratos.
A administração da fazenda definiu políticas que objetivam ações para garantir
tratamento igual a todos os trabalhadores, fornecedores e prestadores de serviço em
atividade nas fazendas. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são
tratados com respeito e que não há ocorrência de situções de discriminação na fazenda.
Page 5 of 7

PublicSummary

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

Todos os trabalhadores tem livre acesso aos sindicatos e declaram que a administração
da fazenda colabora para visitas de representantes de organização dos trabalhadores
na fazenda.
A administração da fazenda adota como prática o pagamento de um salário mínimo
superior ao estabelecido pela legislação aplicável. O menor salário pago na fazenda é o
valor de R$ 1.450,00 para a função de tratorista. Os trabalhadores entrevistados
declaram que a fazenda mantem regularidade no pagamento dos salários.
A administração da fazenda proíbe qualquer tipo de trabalho infantil dentro das fazendas
e declara no Código de Conduta Ética que é proibido trabalho infantil na fazenda. Todos
os trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda não utiliza mão de obra infantil.
A administração da fazenda cumpre todos os requisitos de contratação e pagamento de
beneficio estabelecido por esta norma e pela legislação vigente. Há uma estrutura
contratual estável e justa para os trabalhadores contratados, sejam eles na modalidade
de contrato permanentes ou temporários. O pagamento dos salários é praticado
conforme definido na legislação aplicável.
A administração da fazenda implementou um mecanismo para registro de queixas,
reclamações e denuncias. A fazenda apresentou um livro de registro com a
sistematização de todas as ocorrências no período de janeiro à agosto de 2020. A partir
das sugestões dos trabalhadores e das famílias que residem na fazenda, foi instalada
internet para uso dos trabalhadores e das famílias.
A jornada de trabalho estabelecida nos contrataos de trabalho cumpre com o que
preconiza a política social da fazenda, que estabelece 44 horas semanais com pausa
regular para as refeições e, pelo menos, um dia de descanso a cada seis dias
consecutivos de trabalho.
Todas as horas extras realizadas são voluntárias e os trabalhadores recebem os
pagamentos das horas contabilizadas conforme estabelecido pela legislação aplicável.
Entretando, nos meses de maio, junho e julho foi verificado a realização de jornada
diária de 11 horas de trabalho e jornada semanal superior a 56 horas trabalhadas. No
período de janeiro a agosto/2020 a fazenda adotou como prática recorrente a realização
de horas extras, por está em período de impalantação de área produtiva. Também foi
evidenciado que a jornada semanal regular, registrada em livro de ponto, é de 45 horas
semanais e que a fazenda não incluia a 45º hora no pagamento das horas extras
contabilizadas.
No dia 19/10/2020 foram enviadas evidências para comprovar a regularização da
situação encontrada.

4.12

CUMPRE

CUMPRE

4.13

CUMPRE

CUMPRE

4.14

CUMPRE

CUMPRE

4.15

CUMPRE

CUMPRE

4.16

CUMPRE

CUMPRE

4.17

CUMPRE

CUMPRE

Água potável é fornecida pela fazenda, conforme análise apresentada e cumpre com os
parâmetros RA para água potável.
A fazenda fornece 2 moradias para 2 trabalhadores e suas famílias. Os trabalhadores
entrevistados relatam que as moradias oferecem condições ambientais seguras e de
higiene, com fornecimento de água e energia elétrica.

A administração da fazenda elaborou um Programa para proteger a saúde e a
segurança dos trabalhadores por meio da implantação de um Plano de Segurança e
Saúde Ocupacional baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o
número de trabalhadores e as atividades executas nas fazendas. Contudo, as atividades
previstas no cronograma de ações do PPRA não são condizentes com a estrutura da
fazenda. Também, foi evidenciado que a fazenda não forneceu para os trabalhadores,
na atividade de tratorista e colhedores (safristas), equipamentos como botina, óculos e
capuz conforme recomendação especificada no PPRA.
No dia 19 de outubro de 2020 a fazenda encaminhou evidencias de cumprimento para
esse critério.
A fazenda fornece aos trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual
(EPI), previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para as atividades
manipulação e aplicação de agrotóxicos. Todo fornecimento dos EPIs e controle de
lavagem é monitorado pela fazenda.
Todos os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que realizam a lavagem de EPI
receberam treinamento para Manuseio de Agrotóxicos antes de iniciar na função. O
treinamento foi executado por profissional habilitado, com carga horaria compativel com
o conteudo do curso.
A fazenda possui vestiário disponível para que os trabalhadores que aplicam
agroquímicos possam tomar banho após o período de aplicação. Os EPIs são lavados e
armazenados conforme procedimento de segurança.
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4.19

CUMPRE

CUMPRE

Foram verificados as matrículas da Fazenda, CCIR e CAR.

Detalhes do empreendimento
Nome Legal
Nome do grupo
Cidade
País
Endereço da auditoria

Idair Baraldi e Outro
Fazenda São Benedito
São Pedro do Turvo
Estado
São Paulo
Brasil
Estrada vicinal Lupercio A São Pedro do Turvo 13 Km entrada a direita

Pessoa de contato
Nome do representante legal
Cargo

Fabio Miareli
Idair Baraldi
Proprietário
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Telefone

16 3265-3219 e 16 99144-2033

