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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

89,74% 92,31%
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 Ipanema Agrícola S/A 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)

sub total                                                                   1.835,28 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      604,68 

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)                                                                   1.230,60 

Café 3256,03

Área disponível para outras culturas                                                                      362,90 

Cedro                                                                          5,73 

Eucalipto                                                                      284,15 

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                      439,83 

sub total                                                                   1.111,31 

Total do Escopo                                                                   6.202,62 

sub total                                                                   3.256,03 

Outras Áreas

Macadâmia                                                                        13,19 

Mogno                                                                          5,51 
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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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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 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

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.28 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.29 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

Em um modelo de integração apresentado, há menção a proteção da fauna. Placas 

foram indicadas como ação de proteção.

A água residuária passa por tanques e depois é utilizada na fertiirigação. Pelas análises 

apresentadas, a água não poderia ser destinada a ecossistemas aquáticos devido ao 

não antedimento aos parâmetros de qualidade. Por isso, a água passa por tanques e é 

utilizada na fertirrigação de áreas previamente preparadas, seguindo planejamento de 

irrigação..

Os planos estão direcionados para o café e iniciando para a cultura da macadâmia. Os 

monitoramentos de campo são registrados. Início da estruturação do monitoramento da 

macadâmia com registros em ferramenta eletrônica. 

As variedades de café plantadas não são OGMs. Lista de variedades apresentada 

identifica os nomes e áreas (ha).

As fazendas possuem fossas sépticas para tratamento de esgoto.

A empresa definiu como ações corretivas: Etapa 1:  Mapeamento das Zonas RA, prazo 

15/01/20; Etapa 2: Definição de padrão de aplicação por glebas, prazo: Na renovação 

das lavouras. Como a primeira etapa foi finalizada, evidências foram apresentadas. 

A empresa definiu como ações corretivas: Etapa 1: Mapeamento dos pontos para 

instalação de barreiras vegetativas, prazo 15/01/20; Etapa 2: Plano de Ação para 

Barreiras Vegetativas, prazo 15/03/20; Etapa 3: Execução Plano de Ação. Como a 

primeira e segunda etapas foram finalizada, evidências foram apresentadas. 

A empresa definiu como ações corretivas: Elaboração de parceria para pesquisa 

científica – manejo de abelhas, influência de substancias com risco para polinizadores e 

mortalidade; análise química do mel. Prazos: Elaboração do Projeto - Dez/20; Analise 

Química – Mel - Dez/20; Execução da Pesquisa: Dez/21. As etapas elaboração de 

projeto e análise química foram finalizadas.

Através de entrevistas foi possível verificar que não há formas de trabalho forçado. Um 

código de conduta estabelecido faz menção a estas proibições.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

A propriedade apresenta mapas com as parcelas de produção, CAR, ecosssistemass 

naturais e infraestruturas. Os mapas contam também com ano de plantio, variedades, 

densidades e níveis de produção. Possui também kmz e imagens das fazendas.

As fazendas possuem fossas em suas instalações. Relatórios de vistorias foram 

avaliados. Relatórios da Conquista indicam problemas nas fossas e da Rio Verde 

determina limpeza, pois estão cheias.

Através de entrevistas não foi constatado nenhuma forma de maus tratos. 

Lista de produtos passíveis de uso e relatório de produtos aplicados.

Sistema de estimativas de safra e registros de colheita através de formulários e 

planilhas eletrônicas. Registros de comercialização e controle de produção.

São descritos métodos de cálculo que demonstram que o volume total de produto 

certificado vendido não excede o volume colhido nas fazendas ou recebido de outras 

fazendas certificadas. Somente produtos de fazendas certificadas são declarados como 

certificados.

A propriedade apresenta sistemas de controle de rastreabilidade, com planilhas, 

relatórios de colheita e controles diários. 

A fazenda mantém contratos, formulários de controle interno, cópia dos registros das 

empresas e de seus empregados, os certificados de treinamentos, bem como de sua 

integração ao trabalho. Também existe verificação em campo para uso correto de EPI's 

por terceiros. Contratos de prestação de serviço foram avaliados no decorrer da 

auditoria.

A empresa possui procedimentos internos, código de conduta e demais sistema de 

suporte para atendimento da norma e da legislação.

Avaliação comparativa de imagens de satélite do período de 2003 a 2019, não foram 

identificadas alterações nas coberturas vegetais das áreas de interesse ambiental.

Ecossistemas naturais e florestas foram avaliados através de imagens de satélite. 

Período de 2014 a 2019.
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4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.7 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

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

A administração da fazenda implementa um mecanismo de queixas ou reclamações. 

Existem caixas de sugestões para receber as reclamações ou sugestões dos 

funcionários e registrado em Livro de Ocorrência. 

Através de entrevistas e análise documental foi verificado que o número de horas da 

jornada regular para todos os trabalhadores não excede 48 horas por semana, com pelo 

menos um dia completo de descanso para cada seis dias consecutivos de trabalho. Os 

trabalhadores têm pelo menos uma pausa para refeição para cada seis horas 

trabalhadas.

Produtor, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água potável. Todas as análises 

estão dentro dos padrões estabelecidos.

A fazenda possui moradias em boas condições e são realizadas manutenções 

periódicas.

A fazenda elaborou um PPRA e PCMSO para orientar os cuidados com saúde e 

segurança ocupacional. Esses documentos foram elaborados por profissionais 

contratados e estão  válidos.

A fazenda possui um Código de Conduta onde enfatiza a proibição de qualquer ato 

discriminátório em decorrência de orientação sexual, etnia, raça, idade, condições 

médicas, estado civil, afiliações políticas e religião. Foram entrevistados trabalhadores 

homens e mulheres e nenhum problema em relação a esses assunto foi levantado.

A fazenda não proíbe à filiação ao sindicatos ou organizações, conforme relatos dos 

trabalhadores e Código de Conduta. 

No Código de Conduta, proibe-se este tipo de prática. A fazenda não contrata menores 

de 18 anos. Trabalhadores menores de 18 anos e acima de 16 somente os que fazem 

parte do Programa Menor Aprendiz, atuando em areas administrativas.

Evidenciado que há trabalhadores menores de 18 anos, sendo somente os que fazem 

parte do Programa Menor Aprendiz, atuando em áreas administrativas.

A fazenda apresentou registros de treinamentos realizados para orientação e 

capacitação dos trabalhadores manipuladores de agroquímicos. Os cursos foram 

realizados pelo SENAR. Em entrevista com os responsáveis pelas aplicações ficou claro 

que os mesmos estão capacitados para exercerem suas funções.

Existem vestiários e locais para banho disponíveis em todas as fazendas.

Nenhuma grávida realiza atividade insalubre ou perigosa.

A fazenda apresenta matrículas e escrituras de todas as áreas do escopo.

Os EPIs descritos no PPRA são entregues aos trabalhadores, conforme observado no 

campo e nas fichas de entregas de EPIs.

Nome do representante legal Antonio Carlos Michelotto

Cargo Diretor Técnico Telefone 35 3299 2700

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Ipanema Agrícola S/A

Nome do grupo Ipanema Agrícola S/A

Cidade Alfenas Estado Minas Gerais

País Brasil

Endereço da auditoria Fazenda Conquista - Rodovia BR 369 Km 175, Bairro Rural

Pessoa de contato Flávio Roberto Araújo de Franceschi

Através de entrevistas e análise documental foi verificado que todas as horas extras são 

voluntárias e são pagas à taxa exigida pela legislação aplicável, ou como negociada 

coletivamente, o que for maior.

Constatado em entrevistas e análise documental que nenhuma prática para reduzir o 

pagamento dos trabalhadores é realizada pela fazenda.

De acordo com entrevistas e anaálise documental ficou comprovado que todos recebem 

ao menos o salário mínimo federal. 

Page 6 of 6


