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

Resultados
Resultado da Auditoria

Pontuação

Certificação

Control

Critérios Críticos

100,00%

100,00%

Nivel C

89,74%

100,00%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)
A equipe de auditores conclui que a fazenda Finobrasa Agroindustrial S.A - Fazenda Ubarana Cumple con los requerimientos de
Año 2 - 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 RAS 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)

371,71

Outras áreas de conservação

82,07
453,78

sub total

Cultivos Certificados
Mango

354,36
354,36

sub total

Outras Áreas
Outro uso*

1.450,38

Outro uso*

-

Outro uso*

-

Outro uso*

-

Infra estruturas

3,00

Outras estruturas*

-

sub total

1.453,38

Total do Escopo

2.261,52

(*) 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

Não Conformidade (público)

1.1

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda realiza e documenta uma avaliação inicial da
fazenda, incluindo todos os itens listados neste critério. Verificado que a avaliação inicial da
fazenda é revisada e atualizada anualmente.

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda mantém registros de colheita, processamento
e vendas; e são descritos métodos de cálculo que demonstram que o volume total do
produto certificado vendido não excede o volume colhido na fazenda. São mantidos
registros que demonstrem que somente os produtos de fazendas certificadas são
declarados como certificados.

1.2

1.3

1.5

CUMPRE

CUMPRE

CUMPRE

CUMPRE

CUMPRE

1.6

CUMPRE

CUMPRE

2.1

CUMPRE

CUMPRE

2.2

CUMPRE

CUMPRE

2.3

CUMPRE

CUMPRE

2.4

CUMPRE

CUMPRE

3.1

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda possui sistema para garantir que os produtos
colhidos, processados, armazenados, embalados e expedidos mantêm sua integridade de
acordo com a declaração do certificado. Verificado que a fazenda possui sistema de
rastreabilidade composto de fichas de acompanhamento do lote, desde a colheita até a
embalagem/expedição, incluindo datas de entrada e saída de cada etapa do
processamento; as informações das fichas de campo são consolidadas em um processo de
rastreabilidade, incluindo todas as informações por parcela colhida, incluindo tratos culturais
e práticas pós-colheita.
A propriedade recebe/processa frutas de outras propriedades certificadas e não certificadas
do grupo, porém existe procedimento para controle de rastreabilidade e cadeia de custódia,
para garantir a integridade dos produtos certificados. Todas as parcelas da Fazenda
Ubarana são certificadas para a Safra 2020.
Evidenciado que a administração da fazenda documenta e implementa mecanismos para a
seleção, supervisão e gestão de prestadores de serviços, para assegurar que estes
cumpram com os critérios críticos aplicáveis desta norma. Verificado que toda a produção é
colhida, processada, embalada e armazenada internamente, sem o uso de prestadores de
serviços externos.
A administração da fazenda demonstra compromisso com a certificação e com o
cumprimento desta norma, incluindo todos os pontos listados neste critério. São dedicados
os recursos e é designado o pessoal responsável pelo desenvolvimento e implementação
dos planos de gestão social e ambiental; são identificadas as leis aplicáveis dentro do
escopo desta norma e são mantidos sistemas de cumprimento; são realizadas avaliações
regulares para medir o cumprimento com esta norma; e de acordo com as avaliações
internas, são ajustados os planos do sistema de gestão social e ambiental.
Evidenciado que as fazendas não destruíram áreas de Alto Valor para a Conservação
(AVC) desde 1° de novembro de 2005 em adiante.
Evidenciado que as fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e não destruíram
florestas ou outros ecossistemas naturais no período de cinco anos antes da data do pedido
inicial para certificação Rainforest Alliance, ou após 1° de janeiro de 2014.
Evidenciado que as atividades de produção não degradaram nenhuma área protegida.
Evidenciado que os animais ameaçados ou que estão protegidos nunca são caçados ou
mortos na fazenda.
Durante visita a campo foi evidenciado que as águas residuais resultantes das operações
de processamento não são descarregadas nos ecossistemas aquáticos. As águas efluentes
identificadas nas propriedades foram: águas residuais de atividades de preparo de calda e
efluente do processo de lavagem de frutas das estruturas de packing house. As águas
residuais resultantes das operações de processamento são previamente tratadas para
remover partículas e toxinas e reduzir a acidez e que cumpram adicionalmente com os
Parâmetros Rainforest Alliance para águas residuais industriais para irrigação. Foram
verificadas estações de tratamento fixas. As águas são então utilizadas, em períodos de
seca, para umidificar carreadores e estradas em locais próximos a infraestruturas e/ou são
descartadas em áreas pré determinadas pera gerência operacional das fazendas. As áreas
designadas para descarte de efluentes fazem parte das áreas produtivas e em nenhuma
das fazendas são áreas de ecossistemas naturais ou aquáticos.
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3.2

CUMPRE

CUMPRE

Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos. Na fazenda
foram verificadas estruturas de fossas septicas. Todos os esgotos são direcionados para
essas estruturas e em nenhum local foi evidenciado que são descarregados em
ecossistemas aquáticos ou em qualquer outro ambiente.

3.3

CUMPRE

CUMPRE

A administração da fazenda desenvolve e implementa um Plano de Manejo Integrado de
Pragas (MIP) baseado na prevenção e monitoramento de pragas e visa evitar perdas
economicamente significativas do cultivo, reduzindo os riscos dos pesticidas.
Evidenciado através de visita e galpões de armazenamento de pesticidas e verificação de
documentos que as fazendas não fazem uso de substâncias incluídas na Lista Rainforest
Alliance de Pesticidas Proibidos. Somente são utilizados os pesticidas que estão legalmente
registrados no país de produção. Verificado através de registros de aplicação e
recomendações agronômicas que as fazendas não utilizam óleos minerais agrícolas.

3.4

CUMPRE

CUMPRE

3.6

CUMPRE

CUMPRE

3.7

CUMPRE

CUMPRE

4.1

CUMPRE

CUMPRE

4.2

CUMPRE

CUMPRE

Verificado que o ambiente de trabalho é livre de situações envolvendo abuso sexual, físico,
verbal ou qualquer outro tipo de intimidação. Nenhuma evidência de tratamento cruel ou
desumano levantada durante o processo de auditoria.

Verificado registros demonstrando que os cultivos contemplados no escopo do Certificado
RAS não são organismos geneticamente modificados (OGM), e tampouco são reembalados
ou processados com outros produtos que contenham OGM.
Evidenciado atravéz de visita à campo que a fazenda não utiliza esgoto humano nas
atividades de produção ou processamento.
Verificado que o ambiente de trabalho é livre de práticas relacionadas ao trabalho forçado
ou análogo ao escravo. Os trabalhadores têm liberdade para rescindir seus contratos após
notificação à administração da fazenda, de acordo com os requisitos legais; Trabalhadores
são livres para transitar no ambiente de trabalho e deixar a fazenda no final das horas
regulares e finais de semana. Nenhuma evidência de trabalho forçado ou involuntário foi
observada; os funcionários declararam que todos os custos de contratação são pagos pelo
empregador e nenhum depósito foi exigido.

4.3

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que todos os funcionários, independentemente de qualquer condição, têm
acesso igual às mesmas condições em relação à contratação, remuneração, treinamento,
promoção e término do trabalho. Nenhuma evidência de discriminação levantada durante o
processo de auditoria. Durante a visita às áreas de trabalho e entrevistas com
colaboradores, observou-se que os funcionários e lideranças/supervisores respeitam-se
mutuamente e que trabalhadores recebem tratamento igual e as mesmas condições de
trabalho.

4.4

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que os colaboradores sentem-se livres para associar-se ou não ao sindicato e
participar ou não das atividades conduzidas pelo sindicato. Evidenciado que a fazenda não
interfere na realização de atividades por parte do sindiato e seus representantes.

CUMPRE

Evidenciado que a fazenda realiza o pagamento dos salários de acordo com a Convenção
Coletiva de Trabalho do Sindicato Local. Verificado pagamento de adicional de
periculosidade de 30% para os funcionários amostrados que realizam abastecimento de
óleo diesel nos veículos.

4.5

CUMPRE

4.6

CUMPRE

CUMPRE

Durante a auditoria não foram verificadas evidências de trabalho infantil ou jovens
trabalhadores. Evidenciado através de análise de documentos e entrevistas com a
administração da fazenda que existe procedimento para verificação da idade dos
trabalhadores no estágio de inscrição, inclindo a verificação de documentos pessoais. Após
a contratação, os documentos pessoais são copiados e devolvidos aos trabalhadores,
enquanto somente as cópias são mantidas nos arquivos pessoais. Durante as entrevistas,
colaboradores relataram que não há presença de menores de 18 anos trabalhando das
atividades das fazendas amostradas

4.7

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que a fazenda possui sistema para garantir que o regime de trabalho de jovens
trabalhadores esteja em conformidade com os requisitos da legislação local e norma RFA.
Não foram evidenciados jovens trabalhadores durante a auditoria.

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda e o administrador de grupo não se envolvem
em acordos ou práticas destinadas para eliminar ou reduzir a remuneração e os benefícios
aos trabalhadores, tais como empregar trabalhadores temporários, ou por contrato para
tarefas que são permanentes ou contínuas.

4.8

CUMPRE
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4.9

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda implementa um mecanismo de queixas ou
reclamações para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores têm direito
de obter o pagamento recebido e que suas objeções sejam revisadas e documentadas as
decisões a respeito. Os trabalhadores não estão sujeitos à terminação de seu emprego,
nem a represálias ou ameaças por ter utilizado os mecanismos de queixa ou reclamação.
Evidenciado que a administração da fazenda informa aos trabalhadores sobre seu direito a
ter acesso a sistemas externos de queixa e reclamações, tais como as Entidades de
Certificação Credenciados RAS, a Secretaria RAS ou as autoridades locais.

4.10

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que os horários de trabalho praticados pela fazenda estão acordo com as
condições estipuladas na legislação nacional e critérios da norma RFA. Verificado que o
número de horas de trabalho regular não excede o limite de 44 horas/semana; todos os
trabalhadores amostrados realizaram ao menos um dia de descanso semanal e um período
de 01 hora para refeição/descanso, a cada 06 horas de trabalho.

4.11

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que as horas extras são voluntárias e não excedem os limites de 03 horas
diárias (conforme convenção coletiva vigente) ou 60 horas semanais. Quando realizadas,
as horas extras são pagas conforme adicionais previstos na legislação trabalhista.
Evidenciado que os produtores e trabalhadores têm acesso à água potável mediante
sistema alternativo de abastecimento suprido por manancial subterrâneo, mediante a
realização de análises periódicas para garantir conformidade com requisitos legais e
parâmetros estabelecidos na norma RFA.

4.12

CUMPRE

CUMPRE

4.14

CUMPRE

CUMPRE

4.15

CUMPRE

CUMPRE

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

CUMPRE

CUMPRE

CUMPRE

CUMPRE

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda desenvolve e implementa um plano de Saúde
e Segurança Ocupacional, conforme requisitos da legislação local e norma RFA.
Evidenciado que a administração da fazenda possui sistema para garantir que todos os
funcionários utilizem os EPI previstos no Plano de Saúde e Segurança e nas fichas de
segurança de produtos químicos.

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda capacita todos os trabalhadores que
manipulam ou entram em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial
a saúde. A capacitação é realizada por um profissional competente no manejo seguro
destas substâncias e inclui os tópicos requeridos pela norma RFA.

CUMPRE

Verificado na fazenda vestiários providos de chuveiros para banho após a aplicação de
defensivos. São realizadas as trocas de roupas e é realizado e monitorado a lavagem dos
kit de aplicação, evidenciado nos registros lavagem de conjunto hidrorepelente dos
trabalhadores que aplicam e manuseiam pesticidas. Verificados armários para guarda dos
EPIs e que os colaboradores tomam banho após as atividades.

CUMPRE

Evidenciado que a administração da fazenda possui sistema para garantir que as mulheres
grávidas, em período de amamentação ou que deram a luz recentemente não podem
desempenhar atividades que representem um risco a saúde da mulher, do feto ou do bebê.

CUMPRE

Evidenciado que a fadministração da fazenda demonstra direito legítimo ao uso da terra
mediante escritura de propriedade ou outros documentos oficiais; e que o direito ao uso da
terra não está sob disputa legal por residentes ou comunidades locais atuais ou passadas.

CUMPRE

Não foram identificadas comunidades tradicionais no entorno da propriedade; ou evidências
de diminuição dos direitos de uso da terra ou recursos naturais devido às atividades da
fazenda. A legitimidade do direito de uso da propriedade pode ser comprovado pelas
matrículas da propriedade.

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

Finobrasa Agorindustrial S.A. - Fazenda Ubarana
Finobrasa Agorindustrial S.A.
Ipanguaçu
Estado
Rio Grande do Norte
Brasil
Rodovia RN-118, S/N, Km 20, Fazenda Ubarana. Zona Rural, Ipanguaçu/RN. CEP: 59.508-0

Pessoa de contato
Nome do representante legal
Cargo

Michelle Bezerra
Altamir Martins
Diretor de Operações
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Telefone

55 (84) 991384293

