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X

X

X

Nivel B N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certification

Resultados

92,31% 100,00%
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 3 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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Coffee Arabica 2329,77

                                                                       13,19 

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 

Outras culturas                                                                      362,90 

Mogno+ Cedro                                                                        11,24 

Eucalipto                                                                      284,15 

sub total                                                                   2.329,77 

Outras Áreas

Café podado                                                                      926,26 

Macadâmia

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                      439,83 

sub total                                                                   2.037,57 

Total do Escopo                                                                   6.202,62 
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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

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.7 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Avaliada lista de trabalhadores e identificados jovens aprendizes. Para formalização das 

atividades, documentos foram solicitados, apresentando e definindo aspectos legais.

Avaliados comprovantes de pagamentos de trabalhadores temporários (início de safra) e 

dos fixos (período: fevereiro a abril de 2021). Realizadas entrevistas para complementar 

avaliação.

Avaliado procedimento para recebimento de sugestões e denúncias. Apresentados 

registros das ocorrências registradas nas 3 fazendas. Nos registros também são 

apresentadas as tratativas.

Apresentados registros das jornada de trabalho. A empresa possui ponto eletrônico e 

banco de horas. Realizadas entrevistas para complementar avaliação.

Apresentados registros das jornada de trabalho. As hotas extras são computadas no 

banco de horas, sendo usufruídas através de folga ou pagamento. Realizadas 

entrevistas para complementar avaliação.

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

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. 

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

As variedades de café plantadas não são OGMs. 

As fazendas possuem fossas sépticas para tratamento de esgoto.

Apresentado código de conduta. Item 4.3. Integridade física e moral. Trabalhadores 

foram entrevistados para complementar avaliação.

Apresentado código de conduta. Item 4.3. Integridade física e moral. Trabalhadores 

foram entrevistados para complementar avaliação.

Apresentado código de conduta. Item 4.3. Integridade física e moral. Trabalhadores 

foram entrevistados para complementar avaliação.

Apresentado código de conduta. Item 4.3. Integridade física e moral. Trabalhadores 

foram entrevistados para complementar avaliação.

A propriedade apresentou mapas com as parcelas de produção, CAR, ecosssistemas 

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

variedades, densidades e níveis de produção. Possui também kmz e imagens das 

fazendas.

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

eletrônicas. Registros de comercialização e controle de produção. 

A propriedade apresenta sistemas de controle de 

rastreabilidade com planilhas, relatórios de colheita e controles diários. 

Apresentados procedimento de contratação de prestadores de serviços, documentação e 

registros de reuniões com os prestadores de serviços de transporte (3 fazendas).

Apresentados documentos do sistema de gestão e relacionados com o atendimento 

legal. A documentação está identificada em seus respectivos critérios, sendo citadas 

algumas, ao lado, como evidências.

Avaliação de imagens de satélite onde não foram identificadas alterações nas coberturas 

vegetais das áreas de interesse ambiental.

Ecossistemas naturais e florestas foram avaliados através de imagens de satélite, e não 

ocorreram alterações ou mudanças. 

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 de áreas 

previamente preparadas. 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, seguindo 

planejamento de irrigação.

Avaliados comprovantes de pagamentos de trabalhadores temporários (início de safra) e 

dos fixos (período: fevereiro a abril de 2021).   

Apresentado código de conduta. Item 4.3. Integridade física e moral. Trabalhadores 

foram entrevistados para complementar avaliação.
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4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Avaliados registros de fornecimento de EPIs para os trabalhadores que aplicam e lavam 

os EPIs de pulverização. Os registros de lavagem são controlados. Os tratoristas 

responsáveis pelas aplicações e as funcionárias resposáveis pela lavagem dos 

equipamentos foram entrevistadas.

Listas de presença e certificados de treinamentos foram enviados para avaliação. Além 

disso, os trabalhadores envolvidos com a aplicação e lavagem de EPIs  foram 

entrevistados.

Apresentadas fotos dos vestiários localizados nas fazendas Rio Verde e Conquista.

Entrevistas realizadas com trabalhadoras e acordo para flexibilização do horário de 

trabalho.

Apresentadas matrículas dos imóveis para avaliação do direito legítimo ao uso da terra. 

País Brasil

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Ipanema Agrícola S/A

Nome do grupo -

Cidade Alfenas Estado MG

Endereço da auditoria Rodovia BR-369 Km 175

Pessoa de contato Flavio Franceschi

Nome do representante legal -

Cargo Analista Ambiental Telefone (35)32992700

Apresentadas análises de água. RV (Centro de serviços e Pinheirinho), CQ (Centro de 

serviço, Casa Sede, Ilha e Alojamento), CP (Centro de serviço e Maringa).

Apresentados relatórios de vistas as moradias e relação de moradores. As visitas 

avaliam as condições das moradias e aspectos de saúde dos moradores. 

Apresentados PGSSMATR e PCMSO das fazendas. Os documentos identificam os 

riscos e estabelecem ações para promover a saúde e segurança. 
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