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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

97,44% 89,74%
Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

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 IBACEM Agrícola Comércio e Exportação Ltda. 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
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2.2. Escopo (público)

                                                                     651,27 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      414,25 

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)                                                                      237,02 

Canais                                                                          4,13 

Packing House Manga / Uva                                                                          6,70 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                        39,48 

sub total                                                                      114,67 

Total do Escopo                                                                   1.153,61 

sub total                                                                      387,67 

Outras Áreas

Estradas                                                                        41,01 

Drenos                                                                        17,89 

sub total

Mango 338,17

Grapes 49,50

Infra estruturas                                                                          5,46 

Page 3 of 7



PublicSummary

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 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

1.9 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

O empreendimento desenvolve e implementa um plano de manejo integrado de pragas 

baseado nos controles por meios biológicos ou outros métodos não químicos, além do 

controle quimico.

 A fazenda possui procedimentos e mecanismos para não utilizar produtos proibidos 

pela RA.

Cultivos contemplados no escopo do Certificado RA não são organismos geneticamente 

modificados (OGM), e tampouco são reembalados ou processados com produtos que 

contenham OGM.

As águas residuais resultantes das operações de processamento não são 

descarregadas nos ecossistemas aquáticos, a menos que tenham sido previamente 

tratadas e cumpram com os Parâmetros RA para águas residuais industriais. As águas 

residuais resultantes das operações de processamento não são aplicadas em terrenos 

com solos muito arenosos ou altamente permeáveis, onde a declividade é superior a 

8%, ou nos quais o lençol freático é sazonal ou permanentemente alto. As águas 

residuais resultantes das operaçõesde processamento não podem ser aplicadas ao 

solo, a menos que tenham sido previamente tratadas pararemover partículas e toxinas e 

reduzir a acidez e que cumpram adicionalmente com os Parâmetros RA para águas 

residuais industriais para irrigação. As águas residuais resultantes das operações de 

processamentonão podem ser misturadas com água limpa com o propósito de cumprir 

com os Parâmetros RA para águas residuais industriais.

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

atualizada pelo menos uma vez ao ano. A avaliação inclui: um mapa da fazenda com 

localização de cada parcela de produção, caminhos, edifícios e outras infraestruturas; 

ecossistemas naturais, usos de áreas vizinhas. Uma delimitação da extensão geográfica 

do certificado.  Informação de cada parcela de produção, com variedade, densidade dos 

cultivos, idade, ciclo de rotação e nível de produção. Área total, área de produção e área 

de ecossistemas naturais.

Registros dos métodos de cálculo demonstram  o volume total do produto certificado 

vendido não excede o volume colhido na fazenda. Estes indicam lotes porém não 

apresentam nenhuma informação do certificado RA e não são declarados como 

certificados nas notas Fiscais de venda.

Produtos colhidos, recebidos, processados, misturados, armazenados, embalados, 

etiquetados ou manejados nas instalações da fazenda mantém sua integridade de 

acordo com a declaração.

Foi evidenciado que para acompanhar o cumprimento dos prestadores de serviço a 

fazenda disponibiliza uma norma / lista de documentos que é apresentada para as 

empresas contratadas, visando explicar as políticas e práticas da fazenda. Além disso, 

todo prestador possui um contrato assinado, onde cláusulas prevêem o monitoramento 

da fazenda no acompanhamento de temas legais, como registros dos funcionários, 

licenças operacionais entre outros.

A fazenda é comprometida com a norma de certificação e proporciona condições e 

recursos para identificar as leis aplicáveis e criar mecanismos para o seu cumprimento. 

O cumprimento legal é garantido através dos procedimentos dos departamentos 

ambiental, pessoal, financeiro, fiscal e SESTR. 

O empreendimento possui alguns planos para otimização da produtividade, mas estes 

não contemplam informações sobre mudanças climáticas, situações climatológicas 

extremas, estimativa de produção qualitativa, mão de obra e identificação de práticas 

agrícolas para otimizar eficiência no uso de insumos.

O empreendimento efetua registros de insumos e produção da manga e da uva, porém 

não analisa os dados formalmente.

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

novembro de 2005 em adiante.

Fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e florestas ou outros. 

Ecossistemas naturais não foram destruídas no período de cinco anos antes da data do 

pedido inicial para certificação RA, ou após 1° de janeiro de 2014, a data mais recente.

Os animais ameaçados ou protegidos nunca são caçados ou mortos. Os animais não 

são caçados na fazenda. 
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3.7 CUMPRE CUMPRE

3.27 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

3.29 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 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

Através de entrevistas com os funcionários fixos e temporários não foram encontradas 

evidências de trabalho forçado ou escravo. De acordo com o Catálogo Documental do 

Sistema de Gestão da fazenda, item 4.1. 'Política de Trabalho Forçado, Obrigatório ou 

Escravo': a Ibacem proíbe qualquer forma de trabalho forçado, obrigatório ou 

escravizado.

Através de entrevistas não foi constatado nenhuma forma de maus tratos física ou 

psicológica com os trabalhadores ou trabalhadoras. De acordo com o Catálogo 

Documental do Sistema de Gestão da fazenda, item 4.2. 'Política de Trabalho Livre de 

Assédio - Trabalhadores Tratados com Respeito': a Ibacem respeita a dignidade 

pessoal, a privacidade e os direitos pessoais de todos os seus colaboradores; além de 

afirmar que os funcionários da Ibacem são tratados com respeito e sob nenhuma 

circunstância são objeto de ameaças, abuso sexual e maltrato verbal, físico ou 

psicológico.

Através de entrevistas com os funcionários efetivos e safristas não foram encontradas 

evidências de nenhuma forma de discriminação. De acordo com o Catálogo Documental 

do Sistema de Gestão da fazenda, item 4.3. 'Política de anti Discriminação no Trabalho': 

não há distinção, exclusão ou preferência que se fundamente em condições ou 

características das pessoas, que tenham efeito de impedir ou prejudicar a igualdade de 

oportunidades no emprego, trabalho e nas condições de contratação.

Através de entrevistas com os funcionários efetivos e safristas não foram encontradas 

evidências de nenhuma forma de impedimento à livre associação. Atualmente, a 

fazenda possui 4 delegados sindicais entre seus funcionários. Todos os eventos 

ocorridos dentro da fazenda são reportados ao sindicato dos trabalhadores. 

Foi evidenciado que o salário mais baixo respeita o limite mínimo nacional. A folha de 

pagamento registra os salários por cargos e funções. Todos os aspectos da convenção 

coletiva são cumpridos.

Através de entrevistas com os funcionários efetivos e safristas não foram encontradas 

evidências de trabalho infantil. 

Nos meses que antecederam a auditoria a fazenda contou com 12 jovens aprendizes 

contratados e toda documentação estava de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Juazeiro, através da Convenção Coletiva vigente.

Todos os funcionários sejam eles efetivos ou safristas recebem os mesmos benefícios 

(prêmio frequência, transporte sem desconto).

A fazenda possui caixas de sugestões espalhadas ao longo de toda sua área e pontos 

de apoio, que são abertas a cada mês, registradas e dadas as devidas tratavivas.

Foi evidenciado que a jornada de trabalho na fazenda segue a jornada denominada 

"espanhola" onde numa semana se trabalha de segunda a sexta (40h) e na outra de 

segunda a sábado (48h). As jornadas são escalonadas para garantir folga semanal aos 

trabalhadores.

Através de entrevistas realizadas, todas as horas extras são voluntárias e são pagas 

conforme determinado em Convenção Coletiva.

A fazenda realiza periodicamente análises da potabilidade de sua água e o sistema 

mantém a potabilidade.

O alojamento fornecido pela fazenda para os trabalhadores cumpre com os requisitos 

exigidos por esta norma e pela legislação nacional.

A fazenda possui um PGSSMATR válido, desenvolvido por seu próprio SESTR. O 

SESTR é composto por 2 técnicos de segurança, 1 técnica de enfermagem, 1 

enfermeira do trabalho, 1 médica do trabalho e 1 engenheiro do trabalho, devido ao grau 

de risco 3. Há um ambulatório na fazenda para atendimento aos trabalhadores.

A fazenda fornece a seus funcionários, sem custos, todo o EPI necessário para o 

desempenho de suas funções (bota, boné árabe, luvas, vestimenta para aplicação de 

agroquímicos, vestimento para o frio, etc.).

Todos os funcionários amostrados nas funções de tratoristas possuem os certificados 

de treinamento de aplicação de agroquímicos. 

O empreendimento não utiliza esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento.

Tratoristas aplicadores de agroquímicos não foram capacitados nos procedimentos de 

mitigação de riscos para ecosistemas aquáticos e silvestres, consequentemente não 

realizam os processos necessários de mitigação quando utilizados produtos que estão 

na lista RA.

Tratoristas aplicadores de agroquímicos não foram capacitados nos procedimentos de 

mitigação de riscos para polinizadores, consequentemente não realizam os processos 

necessários de mitigação quando utilizados produtos que estão na lista RA.
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4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE
A fazenda apresentou suas 3 matrículas e 3 CARs, todos de acordo com a legislação.

A fazenda dispõe de estruturas para que todos os trabalhadores que manipulam 

agroquímicos possam tomar banho antes de deixar o local de trabalho.

Todas as funcionárias, fixas e temporárias, têm licença maternidade de 04 meses 

garantidos. Além disso, a fazenda possui um controle para que as mulheres grávidas e 

em período de lactância não desempenhem atividades que representem um risco à 

saúde ou que sejam fisicamente exaustivas. No momento da auditoria a fazenda possui 

7 gestantes e 3 lactantes trabalhando. Há 3 mulheres em licença maternidade. Todas as 

mulheres que estão trabalhando foram realocadas para outro local de trabalho sem 

prejuízos em suas remunerações.

País Brasil

Endereço da auditoria Projeto Curaçá, lote 417, Galpão B - Zona Rural

Pessoa de contato Angelina Alves de Santana

Nome do representante legal Reginaldo Gomes Ribeiro

Cargo Analista de Controle de QualidadeTelefone (87) 3866-4190

Detalhes do empreendimento

Nome Legal IBACEM AGRICOLA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

Nome do grupo IBACEM AGRICOLA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

Cidade Juazeiro Estado BA
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