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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 Special Fruit Imp. & Exp.(Fazenda Áurea) 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%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
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Goiaba                                                                          2,05 

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                        94,53 

Total do Escopo                                                                      539,11 

sub total                                                                      256,81 

Outras Áreas

Pomelo                                                                          0,10 

Inativas

sub total                                                                      187,77 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        78,40 

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)                                                                      109,37 

2.2. Escopo (público)

Mango 136,16

Grapes 120,65

                                                                         8,69 

Infra estruturas                                                                        83,69 
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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

Durante a auditoria foram verificados documentos que comprovam a conformidade 

deste critério. Existem Mapas cadastrais, em KMZ, com identificação de talhões, áreas 

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

e instalações. Existem planilhas com informação agronômica dos cultivos (variedade, 

idade, espaçamentos, histórico de produção), operações realizadas, produtos aplicados, 

produção e etc.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Verificado durante a auditoria os registros de produção, colheita, controles do packing 

house e estoques. Verificou-se também a rastreabilidade dos produtos certificados. A 

fazenda realiza levantamentos e estimativas de produtividade durante o ano para 

programar suas atividades agrícolas e comerciais.

Na atual safra a expectativa de produção é de 2.512 ton de manga e 4.778 ton de uva .

Verificados durante a auditoria o sistema de rastreabilidade o qual permite perfazer o 

caminho contrário de uma caixa de frutos, passando por todo o seu percurso, desde o 

processo de embalamento até as áreas que foram cultivadas, onde são identificados 

todos os tipos de tratamentos culturais referentes a cada área de produção de uva e 

manga. Os registros são mantidos em cadernetas de produção

integrada de frutas e formulários padronizados.

A fazenda possui somente motoristas de ônibus em contrato de prestação de serviços 

permanente. Então, sob este pressuposto, foi solicitado aos gestores da fazenda a lista 

de prestadores de serviços, e dentro deste universo foram selecionados duas 

empresas, cujos motoristas são os próprios proprietários. Esta é a mesma situação para 

os demais motoristas. Ainda, durante as entrevistas realizadas foram solicitados nomes 

de motoristas para os próprios trabalhadores. Posteriormente, os nomes citados nas 

entrevistas foram apresentados aos gestores a fim de que, para estes, também fossem 

apresentados os documentos que comprovassem o compromisso com os requisitos 

críticos da norma. Por serem todos proprietários - e não empregados - requisitos 

específicos para trabalhadores não foram observados, porque não são aplicáveis. 

Contudo, documentos comprobatórios do licenciamento dos veículos, do curso de 

formação para condutores de veículos de passageiros, da Carteira Nacional de 

Habilitação categoria D, dos check-lists periódicos de inspeção de segurança dos 

ônibus, das imagens internas para demonstrar a existência de itens de segurança 

dentro dos ônibus, enfim, um somatório de aspectos relevantes para o atendimento ao 

requisito 1.5 desta norma foram criteriosamente verificados durante a auditoria. 

Evidenciado durante a auditoria através de entrevistas e análise documental que os 

gestores que administram o empreendimento, assim como a equipe técnica, são 

envolvidos e demonstram compromisso com a norma RA. O Sistema de Gestão do 

empreendimento foi verificado e é composto por diversas politicas que abrangem as 

áreas socias, agronômicas, ambientais e de gestão organizacional. Completam a 

documentação procedimentos padrões de norteiam as atividades na fazenda. Verificado 

documentalmente que são realizadas anualmente auditorias internas para checar o 

cumprimento dos critérios dos padrões de certificação. Com os resultados em mãos 

ficou claro nas entrevistas que os gestores ajustam os planos de ação necessários para 

garantir a melhoria contínua do negócio.

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

que não houve nenhuma destruição de AVC. Verificado também documentos (listados 

ao lado) que caracterizam e descrevem as ações a serem feitas nas áreas de proteção. 

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

Desde o processo de certificação, 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. Através de fotografias e 

imagens do google 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.
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2.3 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

Verificado durante a auditoria que as águas residuais provenientes do packing house 

não são descartadas em ecossistemas aquáticos. Há um tanque de armazenamento 

antes do descarte da água dos packings.

Verificado durante a auditoria e através de entrevista com o responsável pela 

certificação que todas as estruturas da propriedade possuem fossa para tratamento de 

esgotos. Foram apresentado fotos dos locais e documentos que comprovam a limpeza 

das mesmas por empresa especializada.

Verificado durante a auditoria o MIP das culturas provenientes do escopo da 

certificação. Este apresenta identificação das pragas e doenças e métodos de controle. 

O documento é completado pelas planilhas de especificações culturais da Uva e Manga.

De acordo com os documentos analisados e conversa com o responsável, verificou-se 

que todas as aplicações possuem recomendação técnica, são registradas e realizadas 

por colaboradores treinados e com utilização dos EPIs pertinentes. A fazenda possui um 

monitor de praga para cada 25ha de Uva e 1 monitor de praga para cada 60ha de 

Manga. Os monitoramentos são realizados no inicio e no fim da semana. Equipes 

agronômicas distintas composta por engenheiros agrônomos e técnicos acompanham 

as lavouras periodicamente. As condições climáticas também são levadas em 

consideração de acordo com a documentação analisada.

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.

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 sépticas e seu resíduo quando necessário é retirado e destinado 

por empresa capacitada com licença de operação para proceder essa atividade, 

conforme análise documental.

Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual as políticas 

documentadas que orientam as decisões e os valores dos seus profissionais, quando 

chamados a tomar decisões. Neste rol de políticas estava àquela que impede práticas 

análogas à escravidão nas relações de trabalho. Através de entrevistas foi possível 

atestar que todos os trabalhadores estão salvaguardados pelos direitos e deveres 

apresentados na contratação, e formalizados nos contratos de trabalho. Foram 

observados 73 contratos de trabalho, 73 fichas de ponto, 240 holerites, 1 documento 

que oficializa a relação com o sindicato (Convenção Coletiva e Trabalho). Estes, por si 

só, já evidenciam para o auditor a inexistência de práticas análogas à escravidão. 

Somado as entrevistas, concluiu-se que tais práticas não acontecem na fazenda 

auditada. São garantidas folgas semanais, direito as férias, as horas extras, e a jornada 

de trabalho segue o que manda a legislação. 

Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual as políticas 

documentadas que orientam as decisões e os valores dos seus profissionais, quando 

chamados a tomar decisões. Neste rol de políticas estava àquela que impede práticas 

de assédios e abusos (sexuais e verbais). Através de entrevistas foi possível atestar que 

todos os trabalhadores estão salvaguardados pelos direitos e deveres apresentados na 

contratação, e formalizados nos contratos de trabalho. Foram observados 73 

comprovantes de integração (NR 01) dos trabalhadores amostrados na fazenda, em que 

são apresentados os termos de convívio e os mecanismos de denúncia existentes. 

Estas ações, por si só, já evidenciam para o auditor um esforço do Staff da fazenda para 

inibir comportamentos que violam a ética nas relações de trabalho. Somando estes às 

entrevistas, concluiu-se que tais práticas não acontecem na fazenda auditada. 

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 

documentos (Listados ao lado) que caracterizam as áreas de preservação.

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

não é  permitido a prática de caça e pesca. Através de fotografias apresentadas, foi 

verificado que existem placas de sinalização em campo. Nenhum trabalhador relatou 

durante as entrevistas essa prática dentro dos limites da fazenda.
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4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual as políticas 

documentadas que orientam as decisões e os valores dos seus profissionais, quando 

chamados a tomar decisões. Neste rol de políticas estava àquela que impede práticas 

discriminatórias. Através de entrevistas foi possível atestar que todos os trabalhadores 

estão salvaguardados pelos direitos e deveres apresentados na contratação, e 

formalizados nos contratos de trabalho. Foram observados 73 comprovantes de 

integração (NR 01) dos trabalhadores amostrados na fazenda, em que são 

apresentados os termos de convívio e os mecanismos de denúncia existentes. Estas 

ações, por si só, já evidenciam para o auditor um esforço do Staff da fazenda para inibir 

comportamentos que violam a ética nas relações de trabalho, como a discriminação. 

Somando estes às entrevistas, concluiu-se que tais práticas não acontecem na fazenda 

auditada. 

Da mesma forma, foi observada dentro da convenção coletiva de trabalho o tópico: 

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO, o qual menciona: "Será vedado qualquer tipo de 

discriminação para permanência no emprego, comprometendo-se os empregadores a 

punir os seus empregados que, comprovadamente, sejam agentes de assédios sexual e 

moral".

Sobre as entrevistas realizadas, foi possível notar uma gama de diversidades que 

atestam a inexistência de práticas discriminatórias. Foram entrevistados trabalhadores 

de gêneros variados, idosos, jovens e negros, evangélicos e católicos, temporários e 

efetivos. Nas entrevistas foi relatado que há mulheres líderes (em menor escala), e que 

as possibilidades de promoção para mulheres é uma realidade factível. Também foi 

mencionado que não há diferenças de tratamento entre trabalhadores temporários e 

efetivos. De fato, foi dito que ser um "efetivo" não significa ser "superior", como pode-se 

supor. Os trabalhadores temporários muitas vezes já foram efetivos, conforme foi 

constatado em pelo menos 8 relatos de entrevistados. Muitos dos temporários conciliam 

uma estratégia de trabalho após a demissão (de 4 a 6 meses), com outras atividades 

(outras fazendas), a ponto de conseguirem manter-se empregados praticamente o ano 

todo.  
Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual as políticas 

documentadas que orientam as decisões e os valores dos seus profissionais, quando 

chamados a tomar decisões. Neste rol de políticas estava àquela que menciona a 

“liberdade de associação” (POL036). Através de entrevistas foi possível atestar que 

todos os trabalhadores estão salvaguardados pelos direitos e deveres apresentados na 

contratação, e formalizados nos contratos de trabalho. Foram observados todos os 

comprovantes de integração (NR 01) dos trabalhadores na fazenda, em que em que são 

apresentados o Sindicato que os representa, o endereço e o telefone do mesmo. Estas 

ações, por si só, já evidenciam para o auditor um esforço do Staff da fazenda para inibir 

comportamentos contrários aos requisitos da norma. Somando estas práticas às 

entrevistas realizadas com 73 trabalhadores, concluiu-se que a fazenda auditada 

garante, de fato, a liberdade sindical.    

A fazenda apresentou a atual convenção coletiva de trabalho, cuja abrangência abarca 

tais a categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais da fruticultura 

irrigada do Vale de São Francisco - BA, com abrangência territorial, em Abaré/BA, Casa 

Nova/BA, Curaçá/BA, Juazeiro/BA, Sento Sé/BA e Sobradinho/BA. A vigência da 

referida Convenção é até 31 de dezembro de 2020 (já passou o prazo da data base). Os 

gestores da fazenda disseram que a negociação de 2021 ainda não foi concluída. Foi 

feito contato como Sindicato durante a auditoria, sem obter resposta. O Sr. JOSE 

ALVES DE OLIVEIRA é o atual PRESIDENTE SINDICATO DOS PRODUTORES 

RURAIS DE JUAZEIRO. Ainda, todos os 73 trabalhadores disseram nas entrevistas que 

jamais foram inibidos de participar de uma organização de trabalhadores, o que 

evidencia que a fazenda não procura influenciar ou interferir nas atividades sindicais. 

Em complemento, três dos grupos entrevistados afirmaram já terem presenciado líderes 

sindicais na fazenda, ou ter participado de assembleias sindicais. 
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4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.7 CUMPRE

4.8 CUMPRE

Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual a atual convenção 

coletiva de trabalho para a categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados 

Rurais da fruticultura irrigada do Vale de São Francisco - BA, com abrangência 

territorial, em Abaré/BA, Casa Nova/BA, Curaçá/BA, Juazeiro/BA, Sento Sé/BA e 

Sobradinho/BA. A vigência da referida Convenção é até 31 de dezembro de 2020 (já 

passou o prazo da data base). Os gestores da fazenda disseram que a negociação de 

2021 ainda não foi concluída. Foi feito contato como Sindicato durante a auditoria, sem 

obter resposta. O Sr. JOSE ALVES DE OLIVEIRA é o atual PRESIDENTE SINDICATO 

DOS PRODUTORES RURAIS DE JUAZEIRO. Esta convenção define, em sua cláusula 

terceira, o valor do piso salarial:

"O salário mensal dos trabalhadores rurais da hortifruticultura, a partir de 1o de janeiro 

de 2020, será o de R$

1.088,00 (um mil e oitenta e oito reais), valor que servirá de base para a próxima 

negociação coletiva, a vigorar a

partir de 1o de janeiro de 2021.

Parágrafo 1o: Os trabalhadores rurais que desempenham a função de tratorista terão 

um acréscimo salarial no valor fixo de R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta 

centavos), a partir de 1o de janeiro de 2020, enquanto que os trabalhadores rurais que 

desempenham a função de irrigante, terão um acréscimo salarial no valor fixo de R$ 

40,80 (quarenta reais e oitenta centavos), igualmente a partir de 1o de janeiro de 2020".

Para testar o pagamento dos salários foram analisados 219 holerites dos 73 

trabalhadores amostrados, para os meses de abril e setembro de 2020, e janeiro de 

2021. 

Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual as políticas 

documentadas que orientam as decisões e os valores dos seus profissionais, quando 

chamados a tomar decisões. Neste rol de políticas estava àquela que impede 

exploração do trabalho infantil (POL019). Menciona-se literalmente: “É proibida a 

contratação de menores de 18 anos, exceto de menores aprendizes (de acordo com a 

lei)”. Através de entrevistas foi possível atestar que todos os trabalhadores estão 

salvaguardados pelos direitos e deveres apresentados na contratação, e formalizados 

nos contratos de trabalho. Foram observados 73 comprovantes de integração (NR 01) 

dos trabalhadores amostrados na fazenda, em que são apresentados os termos a 

respeito da proibição do trabalho infantil na fazenda. Por fim, foram aleatoriamente 

amostrados dois contratos de aprendizagem para avaliação, dentre os 33 aprendizes 

contratados. Foi possível constatar que, ainda entre aprendizes, contratam-se somente 

jovens trabalhadores (acima de 18 anos). 

Após solicitação ao staff da fazenda, foi explicado e evidenciado que nas contratações 

de jovens trabalhadores, são mantidos registros para cada um que inclua nome e 

sobrenome; prova confiável de sua data de nascimento; nome, sobrenome e domicílio 

ou lugar de contato do(s) pai(s) ou representante(s) legal(is); lugar de residência 

permanente do jovem trabalhador; matrícula e situação de frequência na escola; 

consentimento e autorização do(s) pai(s) ou representante(s) legal(is) para o tipo de 

trabalho ou tarefas designadas; e número de horas de trabalho diárias e semanais. 

Foram selecionados aleatoriamente três contratos de aprendizagem, de 33 existentes. 

Durante a auditoria foi aberta uma trilha para verificar se os esquemas de aprendizagem 

da fazenda seriam práticas para reduzir os direitos e benefícios dos trabalhadores, haja 

visto que os aprendizes laboram no campo também, e fazem as mesmas atividades que 

os demais trabalhadores. Questionou-se, desta feita, a respeito do trabalho dos 

aprendizes, para verificar se estes - de fato - estavam salvaguardados por um esquema 

de aprendizagem, conveniado com alguma entidade credenciada para tanto (sistema S) 

ou não. Até então tinham sido apresentados unicamente os contratos assinados entre 

os jovens trabalhadores e a Special Fruit, sem menção à entidade de aprendizagem. 

Após questionamento à fazenda, foi apresentado o termo de cooperação técnica com o 

SENAR, prescrevendo as regras de aprendizagem teórica e prática dos respectivos 

aprendizes matriculados no curso de técnico em fruticultura. Diante do apresentado e 

somado as entrevistas realizadas, na qual estavam 2 ex-aprendizes efetivados pela 

fazenda, encerrei esta trilha. 
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4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

Durante as entrevistas realizadas com 73 trabalhadores (12 grupos e 13 individuais) foi 

constatado que as caixas de reclamação são dispostas dentro de todos os pontos de 

apoio, juntamente com o refeitório. Mensalmente o RH retira os conteúdos das caixas e 

analisa-os, publicando-os nos murais das fazendas. Foram apresentados relatórios dos 

últimos quatro meses dos achados de dentro das caixas. Tais elementos confirmam a 

existência de gestão e mecanismo e retorno das queixas levantadas. Por fim, nas 

entrevistas os trabalhadores disseram compreender a função de tais caixas, e disseram 

também confiar que este instrumento é seriamente considerada pela gestão da fazenda. 

Houveram relatos de trabalhadores que, na entrevista, mencionaram ter usado a caixa, 

e ter visto no tempo posterior, a tratativa relacionada à queixa. 

Após solicitação, o staff da fazenda inseriu no repositório virtual 219 espelhos de ponto 

selecionados para os 73 trabalhadores amostrados, dos meses de abril e setembro de 

2020 e janeiro de 2021. Os períodos de safra começam em meados de setembro, e 

findam no mês de fevereiro. Portanto, a amostragem contemplou ambos os períodos, 

quando a demanda de mão de obra de temporários aumenta. Os efetivos, por seu turno, 

não são ficam sobrecarregados - excesso de horas extras e ausência de repouso 

semanal - haja visto que a contratação dos temporários vem de encontro com este 

aumento da demanda de trabalho. Esta justificativa apresentada pelo staff mostrou ser 

verdadeira após as entrevistas realizadas. 

Durante a auditoria, em entrevistas com os trabalhadores, concluiu-se que não existe 

pressão para realização das horas extras. Estas são realizadas eventualmente, e 

durante a semana - conforme constatado - não passa de 1 hora extra, e aos sábados, 

somente pela manhã. Ao todo, 23 de 240 espelhos de ponto amostrados apresentavam 

horas extras inferiores a uma hora por semana, ou seja, um índice muito baixo. 

Ademais, esporadicamente (5 espelhos de 240 amostrados) apresentaram horas extras 

aos sábados. 

Mediante solicitação, a administração da fazenda apresentou um relatório das moradias, 

com croqui das mesmas, indicando a localização relativa de cada uma delas. 

Atualmente há um total de 22 residências com 165 moradores, entre colaboradores e 

familiares. Os laudos de potabilidade apresentados analisam os parâmetros da portaria 

2914, que estabelece critérios de potabilidade para consumo humano. Em períodos 

curtos (de um a três meses) são realizadas análises, demonstradas através de 

relatórios externos, para os packing houses, moradias e ETA. Não foram evidenciados 

desvios nas análises solicitadas (amostralmente). 
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4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

Mediante solicitação, a administração da fazenda apresentou um relatório das moradias, 

com croqui das mesmas, indicando a localização de cada uma delas. Atualmente há um 

total de 22 residências com 165 moradores, entre colaboradores e familiares. 

O principal instrumento de gestão que garante condições seguras e higiênicas para as 

moradias são as inspeções mensais em cada uma das residências, em que são 

avaliados os seguintes pontos de controle:

1. local limpo e organizado

2. local seguro (trancas, etc.)

3. cada moradia tem banheiro por casal.

4. o local tem saída de água cinza.

5. o local tem um lugar para lixo residencial.

6. os moradores seguem a separação de lixo.

7. existe recolha de lixo.

8. as instalações elétricas são seguras

9. os moradores recebem água tratada.

10. o ambiente tem estrutura, piso e teto em boas condições. 

11. o local tem esgoto ou fossa.

12. os moradores tem conhecimento que não pode ter animais silvestres.

13. a casa são separadas de área de produção.

14. os moradores tem conhecimento da política da empresa (ambiental, saúde, 

segurança e bem estar).

15. as crianças tem transporte para a escola.

16. os moradores tem acesso aos agentes de saúde.

17. as moradias tem ventilação e iluminação.

Estes pontos de controle abrangem, de maneira ampla e genérica os requisitos 

previstos neste indicador da norma. Mediante amostragem, foram verificados alguns 

deles durante a auditoria, bem como imagens das residências foram apresentadas a fim 

de auferir as condições das mesmas. 

Durante a auditoria foram abordados inúmeros aspectos relacionados a gestão de 

Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) da fazenda. A fazenda possui uma população 

que ultrapassa 1000 trabalhadores, no período de pico (safra - setembro a fevereiro), 

portanto é necessário seguir políticas de prevenção de acidentes e de proteção 

sanitárias, haja visto a quantidade de pessoas que a miríade de processos da fazenda 

envolve. Para o órgão de fiscalização do trabalho, a fazenda auditada está classificada 

com Risco 3 (CNAE 01.32.-6). Para tanto, dispõe-se de um SESTR - Serviço de 

Segurança do Trabalho Rural - composto por 1 médico do trabalho, 1 enfermeira do 

trabalho, 1 auxiliar de enfermagem, 3 técnicos de segurança. Este quadro elabora 

anualmente o documento central para a gestão de SSO, denominado PGSSMATR 

(Programa de Gestão da Saúde e Segurança no Meio Ambiente do Trabalho Rural) no 

qual definem-se as ações prioritárias para prevenção de acidentes e doenças, tais como 

uso de EPIs, exames de saúde, treinamentos, palestras, inspeções, etc. partindo da 

antecipação de riscos químicos, físicos e biológicos. Este documento foi disponibilizado 

para a auditoria, bem como evidências do cumprimento do programa que ele prenuncia. 

Algumas trilhas foram perseguidas neste indicador. Nas entrevistas foi dito que não 

estavam acontecendo a ginástica laboral, conforme previa o PGSSMATR. Após 

indagação, os responsáveis do SESTR apresentaram um documento de gestão da 

segurança para o período de COVID-19, que justificava, dentre outras ações, a 

suspeção das atividades que gerassem aglomerações. Esta foi a razão da suspensão 

da ginástica laboral. Outra trilha aberta veio quando o auditor cruzou os nomes dos 

técnicos de segurança com a lista de trabalhadores, e um dos técnicos não constava. 

Após questionamento, os gestores da fazenda mencionaram ter havido uma 

substituição muito recente, e por esta razão o novo técnico de segurança não estava na 

lista. Após solicitação feita pelo auditor, foram apresentados todos os documentos 

admissionais do novo técnico contratado. 
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Nome Legal Special Fruit Imp. & Exp.(Fazenda Áurea)

Nome do grupo Special Fruit Imp. & Exp.(Fazenda Áurea)

Cidade Juazeiro Estado BA

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia Juazeiro-Curaçá, Km 18

Durante a auditoria foram disponibilizados do repositório virtual 73 fichas de EPIs de 

trabalhadores diversos da fazenda, seja os trabalhadores do campo, seja do packing 

house, oficina, borracharia, dentre outros. Durante as entrevistas foram abertas trilhas a 

respeito dos EPIs entregues aos soldadores. Um dos soldadores havia se queixado a 

respeito da roupa anti-chamas que teria recebido em tamanho menor do que ele, de 

fato, vestia. Após analisada a lista de EPIs descrita no PGSSMATR, notou-se que 

dentre todos os EPIs listados, não figurava a dita roupa anti-chamas. Posteriormente, 

em conversa com os gestores, foi dito que a roupa teria sido uma iniciativa voluntária 

para melhorar a proteção para o trabalhador, para além do que teria sido avaliado no 

documento de gestão de segurança. Feito isso, o auditor solicitou então a ficha de todos 

os soldadores da companhia (3) a fim de confirmar que os EPIs listados no documento 

mencionado havia - realmente - sido entregues, como de fato foram. Os EPIs dos 

soldadores eram: mangote, luva de raspa de couro, avental de couro, máscara para 

solda, óculos para solda, sapato de segurança. Todos estes EPIs estavam nas fichas de 

EPIs dos soldadores. Ademais, foram apresentadas 73 fichas de EPIs de trabalhadores 

amostrados. Além das fichas, também foram verificadas listas de treinamento para uso 

correto de EPIs (jan/21). Por fim, durante as entrevistas (12 grupos e 13 individuais) não 

foram relatadas queixas neste assunto. 

Após solicitação aos administradores da fazenda, foram apresentados 11 certificados 

válidos para os aplicadores de agroquímicos da fazenda, entre tratorizados e costal. Foi 

verificado que os treinamentos seguiram os requisitos da NR 31 (20hrs), e foram 

ministrados pelo técnico de segurança da fazenda entre 2020 e 2021, diferentemente. 

Conforme verificado nas fichas de EPI, nas entrevistas realizadas (6 aplicadores no total 

de 73 entrevistados) e nas imagens apresentadas, ops EPIs são entregues sem custo e 

são usados corretamente pelos trabalhadores. 

 Após disponibilizadas as fichas de EPI no repositório virtual, as mesmas foram 

verificadas com a finalidade de analisar a aderência com as recomendações do 

PGSSMATR. Conforme verificado, os EPIs entregues aos aplicadores de defensivos 

estavam previstos nos documentos mencionados, de maneira similar. Nas entrevistas 

realizadas (6 aplicadores no total de 73 entrevistados) e nas imagens apresentadas, ops 

EPIs são entregues sem custo e são usados corretamente pelos trabalhadores. Ainda, 

durante as entrevistas com estes, foi confirmada a disponibilidade de vestiários 

exclusivos com segregação de EPIs usados (há um trabalhador específico para cuidar 

destes EPIs, lavá-los, e torná-los novamente pronto para serem usados até o limite de 

sua eficácia). Ainda, segundo entrevista, toalhas e sabonetes são entregues aos 

trabalhadores, para que efetivamente tomem banho antes de retornarem para suas 

respectivas residências. Esta informação foi corroborada por dois outros trabalhadores 

entrevistados (de 73) que trabalham no almoxarifado de adubos foliares. 

No rol de 73 trabalhadores entrevistados, foram entrevistadas 31 mulheres ao todo, as 

quais constataram ter presenciado colegas que ficaram grávidas, cumpriram a licença 

maternidade (atualmente de 6 meses) e retornaram na mesma função, sem 

discriminação. Também foi mencionado que a fazenda toma medidas compensatórias 

para evitar danos físicos à saúde das trabalhadoras grávidas. Uma destas 31 

trabalhadoras é lactante, e o relato dela teve um valor maior por conta da 

contemporaneidade de sua experiência de vida, já que ela recentemente retornou da 

licença maternidade. Segundo esta trabalhadora, há um cuidado geral com as 

trabalhadoras grávidas no que tange a melhor adaptação ergonômica a fim de minimizar 

os esforços físicos decorrentes das atividades. No caso desta trabalhadora, foi dito que 

durante a jornada ela tinha a opção de alternar entre ficar em pé e sentada, dentro do 

packing house para onde teria sido transferida, após oficiar a sua gravidez. 

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, 

CEFIR e CAR.
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