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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 92,31% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 94,87% - -

100,00% 94,87% - -

X

X

X

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

100,00% 95,56%

São Sebastião

São José

Bonin

Santa Maria

São Francisco

Monte Belo

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 o grupo Louis Dreyfus Company Sucos S.A.  Cumpre com os requerimientos de Ano 3 - 

Nivel C com a versão vigente dos documentos normativos da Rainforest Alliance . A decisão é de responsabilidade do 

Organismo de Certificação
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0                                                                              -   

Outros usos                                                                              -   

0                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

0                                                                              -   

sub total                                                                   1.823,52 

Total do Escopo                                                                 30.751,06 

sub total                                                                 19.812,62 

Outras Áreas

Infra estruturas e benfeitorias                                                                   1.729,19 

Áreas úteis ao cultivo (carreadores, depósito temporário de insumos)                                                                        94,33 

sub total                                                                   9.114,92 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                   1.618,72 

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)                                                                   7.496,20 

Laranja 18970,19

Limão 842,43

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

5

6

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

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.

Como nesta auditoria houve a unificação dos Grupos LDC RFA Leste/Norte (15 membros) e LDC RFA Centro/Sul (14 

membros) considerou-se para a amostra 3 membros de cada grupo, sendo 2 membros grandes (FM2 e FM6), 2 membros 

médios (FM4 e FM5) e 2 membros pequenos (FM1 e FM3) de acordo com as caracterisiticas do grupo. Além disso, houve 

repetição de 2 membros da última auditorias (FM2 e FM4) para cumprir com a regra dos 30% da RA, assim como membros 

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.

São Sebastião 406,43 315,00

São José 1762,28 1193,00

Bonin 603,36 401,00

Santa Maria 886,91 718,00

São Francisco 740,55 562,00

Monte Belo 1922,55 1513,00
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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

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

As fazendas possuem uma avaliação inicial que é revisada e atualizada anualmente

A avaliação inclui mapas com informações dos talhões da fazenda que indica a 

localização de cada parcela de produção; os caminhos, infraestruturas; ecossistemas 

naturais; e os usos das terras vizinhas, incluindo as áreas protegidas; informação sobre 

cada parcela de produção e uma classificação da área total da fazenda, área total de 

produção e área total de ecossistemas naturais

São mantidos registros e são descritos métodos de cálculo que demonstrem que o 

volume total do produto certificado vendido não excede o volume colhido na fazenda

As fazendas não recebem produtos de outras fazendas certificadas ou não certificadas

São mantidos registros que demonstrem que somente os produtos de fazendas 

certificadas são declarados como certificados.

As fazendas apenas colhem produtos certificados e não recebem, processam, 

misturam, armazenam, embalam, etiquetam, sendo esta responsabilidade das fábricas 

de Matão e Bebedouro e, portanto avaliados no sistema de Cadeia de Custódia da 

Rainforest Alliance. Os produtos certificados mantém sua integridade de acordo com as 

declarações

As fazendas possuem Procedimento Interno para a contratação de empresas 

prestadores de serviços visando auxiliar nas atividades, sendo os principais: transporte 

da fruta das fazendas às fábricas, transporte de trabalhadores, carregamento e 

transbordo, 

Foi entrevistado um motorista autônomo terceirizado na FM2, o qual confirmou todo o 

procedimento implementado na fazenda. Porém, o contrato apresentado por ele e a 

transportadora Irmãos Rodrigues havia sido realizado no dia da entrevista. O 

administrador do grupo apresentou o trabalho que foi realizado visando a identificação 

de toda a cadeia de prestadores de serviços de transporte da laranja de todas as 

fazendas do grupo. Foi observado a "quarteirização" do transporte pelas 

transportadoras (a subcontratação de motoristas/caminhões autônomos). Há um esforço 

promovido pelo adminitrador do grupo em regulamentar estes subcontratados.

Para os contratos com a empresa terceirizada de carregamento e transbordo, utilizam-

se do software Ariba, onde a empresa já é cadastrada com todos os documentos 

solicitados e a requisição e contratação da empresa prestadora é realizada através de 

um edital.

Toda a documentação solicitada foi apresentada, sendo percebido a correta gestão 

realizada perante as terceirizadas.

A administração da fazenda e o administrador de grupo demonstram compromisso com 

a certificação e com o cumprimento desta norma. Há uma equipe do administrador do 

grupo responsável por garantir o cumprimento da legislação e da norma, apoiando a 

administração das fazendas do grupo, através de avaliações e auditorias internas 

realizadas e atualizações dos planos do sistema de gestão. 

O administrador de grupo mantém registros de inscrição de todos seus membros que 

incluem nome, informação de contato, gênero, idade, localização, cultivos e áreas de 

produção.

O administrador de grupo avalia a conformidade de cada membro com a Norma 

Rainforest Alliance através de inspeções internas, assim como todas as fazendas novas 

antes que estas sejam incluídas como fazendas membros. As fazendas membro 

passam por auditorias internas anuais realizadas por membros das equipes 

multidisciplinares devidamente treinados. Os módulos de Sistema de Gestão também 

são utilizados como ferramenta para avaliação de cumprimento dos critérios da Norma 

Rainforest Alliance

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005.

Os ecossistemas naturais são conservados e não houve degradação em áreas com 

vegetação nativa, reserva legal ou preservação permanente que possa ter ocorrido após 

1° de janeiro de 2014. 

Page 5 of 13



PublicSummary

2.3 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.5 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.27 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

3.29 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

A FM2 possui uma área que está inserida dentro da APA do Rio Batalha. Em maio/20 

uma parte da fazenda foi arrendada, que abrange a área de proteção ambiental. Existe 

controle sobre as atividades permitidas dentro da APA e estão documentadas em 

contrato.

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinsão ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro das Fazendas.

As Fazendas possuem sistema para tratamento de todo o esgoto gerado na propriedade 

e não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

A LDC possui desenvolveu e implantou seu Plano de Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

baseado em procedimentos, manuais e monitoramento sistemático quinzenal em 0,5% 

das plantas de todos os talhões. As estratégias de controle fitossanitário estão descritas 

na cartilha agrícola que é um documento prático, utilizado como premissa para a 

tomada de decisão. A cartilha apresenta informações sobre os produtos recomendados, 

dosagens, volumes, alvo e níveis de controle. Estratégias não químicas também são 

utilizadas como liberação de parasitóides, uso de feromônio, fungos 

entomopatogênicos, poda, roçadas alternadas, etc. Os Manuais do SGCA trazem as 

informações sobre as metodologias de inspeção e monitoramento das pragas e 

doenças dos citros assim como as descrições, biologia, sintomas e danos. Esses 

manuais são utilizados para o treinamento das equipes de inspetores, encarregados das 

fazendas e agrônomos regionais.

As fazendas utilizam apenas pesticidas que estão legalmente registrados no país e que 

possuam registro para citrus de acordo com a lista da Protecitrus

Além disso, seguem a Lista para Gestão de Pesticidas: Lista de Pesticidas Proibidos e 

de Uso com Mitigação de Risco da Rainforest Alliance, Julho, 2017, Versão 1.3 e a 

Política da Rainforest Alliance para uso excepcional de pesticidas altamente perigosos 

pela FAO/OMS, Julho, 2017, Versão 2.3

As fazendas utilizam o óleo mineral AGEFIX que contém menos de 2% do peso de 

DMSO 

A aplicação de pesticidas por meio de aeronaves cumpre com Política Rainforest 

Alliance -

Requisitos de pulverização aérea para Brasil, Julho, 2017, versão 1

Os cultivos de laranja (Citrus sinensis) e limão (Citrus limon) escopo desse certificado 

RA não são Geneticamente Modificados (OGM). O processamento das frutas é 

realizado nas fábricas de Matão e Bebedouro.

As fazendas aplicam algumas das substâncias listadas como perigosas para a vida 

aquática e silvestre e que constam na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso 

com Mitigação de Risco sem minimizar a exposição a ecossistemas naturais aquáticos e 

ecossistemas naturais com o estabelecimento de zonas de não aplicação ou barreiras 

vegetais ou com a comprovação de mecanismos efetivos para reduzir a deriva de 

pulverização

As fazendas aplicam algumas das substâncias listadas como perigosas para os 

polinizadores que constam na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso com 

Mitigação de Risco sem minimizar a exposição a ecossistemas naturais com o 

estabelecimento de zonas de não aplicação ou barreiras vegetais ou com a 

comprovação de mecanismos efetivos para reduzir a deriva de pulverização e sem 

reduzir o contato dos polinizadores com essas substâncias seja pela aplicação quando 

estes não estão ativos ou remoção da floração das plantas daninhas 

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado o Código de Conduta da empresa, revisado em janeiro de 2017, onde 

proíbe o trabalho forçado e impõe a obrigação do respeito aos trabalhadores, além do 

cumprimento da legislação. 

Realizado entrevistas  com trabalhadores da amostra onde os mesmos confirmaram que 

o Código de Conduta é realmente seguido.

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Não foram observados falta de respeito entre os trabalhadores, também em níveis de 

cargos diferentes através de entrevistas com os funcionários da amostra. 

As pessoas entrevistadas relataram ter um bom relacionamento com seus superiores, 

se sentem respeitados e ouvidos.
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4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

A fazenda, através de seu Código de Conduta, proíbe discriminação de qualquer 

natureza.

As pessoas entrevistadas relataram ter um bom relacionamento com seus superiores, 

se sentem respeitados e ouvidos.

Os pagamentos são iguais para as mesmas funções, foram avaliados os 3 últimos 

espelhos de ponto e holerites (julho, agosto e setembro/2020) de homens e mulheres, 

que executam as mesmas funções (tratoristas, auxiliar de serviços gerais rural, auxiliar 

de preparo de calda e abastecimento, encarregado fitossanitário, almoxarife e colheita). 

Os trabalhadores tem o direito de serem afiliados aos sindicatos de sua categoria, assim 

como os representates dos sindicatos podem entrar nas fazendas para fazer as 

assembleias e conversar sobre as demandas dos trabalhadores que representam. Foi 

verificado em entrevistas e através da análise documental que a relação entre 

trabalhadores, gestão da fazenda e sindicato existe.

Através de entrevistas e análises dos Acordos Coletivos realizado entre os Sindicatos 

locais e as fazendas, verificou-se que os trabalhadores recebem pelo menos o piso 

salarial da categoria em todas as fazendas da amostra, tanto os funcionários fixos como 

os funcionários da colheita. Os trabalhadores que desempenham a mesma função 

recebem o mesmo valor de salário, homens e mulheres. Para os funcionários da 

colheita, é garantido o valor mínimo de R$ 1.163,55 para aqueles que não conseguem 

colher este valor mínimo durante o mês. Na FM3 não há acordo coletivo com o sindicato 

de São Manuel/SP.

A carga horária das fazendas é de 44 horas semanais, com o descanso semanal 

remunerado garantido.

Através de entrevistas com os trabalhadores da amostra, além das visitas in loco nas 

frentes de trabalho da colheita de laranja e nos escritórios, verificamos que não há 

trabalhadores menores de 18 anos. Todas as crianças moradoras das fazendas tem 

acesso às escolas e todas elas frequentam a mesma.

Não foram identificados acordos ou práticas destinadas a eliminar ou reduzir a 

remuneração e/ou benefícios aos trabalhadores, em desacordo com a legislação 

nacional. 

As fazendas do grupo tem mais de um mecanismo de reclamação e queixas 

implementado, sendo eles: canal de ética, caixa de sugestão instaladas em pelo menos 

2 pontos em cada fazenda (portaria e centro de serviço), diálogo direto com os 

encarregados e coordenadores das fazendas.

O horário de trabalho das fazendas é 7h às 16h48 de segunda às sextas, fazendo a 

compensação do horário de trabalho aos sábados. Existe um segundo turno que inicia 

às 17h às 2h48, sendo que os trabalhadores deste turno, recebem o adicional noturno. 

A jornada regular de trabalho é de 44 horas semanais, com pelo menos 1 folga a cada 6 

dias trabalhados, 11h de intervalo interjornadas e 1h diária para almoço ou jantar 

(dependendo do turno).

As horas extras praticadas nas fazendas são esporádicas e sempre voluntárias. Quando 

há necessidade de realizar horas extras os trabalhadores são consultados sobre sua 

disponibilidade e caso façam essas horas extras de traballho as mesmas são anotadas 

(ponto eletrônico). Não costumam realizar horas extras com regularidade. Quando 

necessário as mesmas são anotadas e tornam-se banco de horas e se não forem 

compensadas, são pagas.

As fazendas possuem procedimentos para verificar a qualidade da água fornecida aos 

trabalhadores. As análises de potabilidade são realizadas anualmente nos pontos de 

captação, nos ônibus e nos bebedouros das fazendas.
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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

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As fazendas do grupo possuem estrutura para que os trabalhadores que entram em 

contato ou manipulam agroquímicos tomem banho antes de finalizar a jornada e após 

as aplicações/pulverizações. A descontaminação dos EPIs é de responsabilidade das 

fazendas que ou tem local próprio e funcionário treinado para tal função ou enviam para 

empresa especializada. Cada trabalhador tem nos vestiários 2 armários, um para a 

guarda de seus pertences e outro para a guarda de EPIs.

O grupo possui procedimento para a realocação de mulheres que estejam grávidas e o 

mesmo está implementado nas fazendas da amostra.

FM2- Através de entrevista com o Técnico de Saúde e Segurança, verificou-se que na 

fazenda havia uma funcionária da colheita gestante que foi realocada em outro posto de 

trabalho. Ela foi trabalhar como auxiliar de cozinha na sede da fazenda.

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra mediante escritura de propriedade, de 

arrendamento, ou outros documentos oficiais, ou mediante documentação sobre direitos 

de usos tradicionais ou da comunidade.

O grupo tem uma equipe que cuida do tema de saúde e segurança ocupacional e nas 

fazendas tem-se responsáveis pela implementação dos Planos de Saúde e Segurança 

Ocupacional, como técnicos de segurança e técnicos em enfermagem. Um Programa 

de Saúde e Segurança Ocupacional é desenvolvido para cada realidade e estavam 

válidos.

Com base nos riscos levantados pelos PPRAs e PCMSO de cada fazenda, são 

comprados e distribuídos os EPIs para cada trabalhador poder desempenhar suas 

funções com segurança. Também é realizado treinamento para o uso correto e 

conservação dos EPIs. Além disso, o técnico de segurança realiza DDS (diáligo diário 

de segurança) ao início da jornada de trabalho para relembrar assuntos importantes 

sobre saúde e segurança ocupacional.

Todos os trabalhadores que entram em contato ou manipulam agroquímicos recebem 

treinamento de 20h, antes de começarem a desempenhar essa função. Os treinamentos 

são programados junto à equipe que cuida de Saúde e Segurança Ocupacional das 

fazendas.

Foram visitadas as moradias das fazendas e todas estão em condições favoráveis como 

solicita a norma, com exceção de duas moradias da FM2. Apesar da fazenda possuir 

dois auxiliares de manutenção civil na fazenda para realização da manutenção das 

casas, foi observado que duas  moradias apresentavam condições que representam 

ameaças iminentes para a saúde e segurança dos moradores. Em ambas as moradias 

há crianças. Foram observados:

a) Um cano quebrado, aparente, no quintal da casa. Esse cano pertence ao esgoto do 

banheiro que liga à fossa séptica. 

b) Portão da entrada quebrado, com risco de queda.

c) Fiação exposta na entrada da casa.

d) Forro da casa com umidade. De acordo com a moradora, fica abaixo da Caixa 

D´Água. 

De acordo com a administração da fazenda, não há  procedimento de vistorias ou 

monitoramento das casas. Os problemas são repassados pelos moradores, o que não 

ocorreu neste caso.

No dia 06/11/2020, após a data da auditoria, foram enviadas evidências das ações 

corretivas realizadas pela administração da fazenda, além das ações preventivas 

implementadas, como:

a) Conserto do cano quebrado.

b) Conserto do portão da entrada das duas moradias que estavam com problema.

c) Programação da revisão da parte elétrica das moradias da fazenda em Janeiro/2020, 

devido a necessidade de contratação de profissional externo.

d) Programação da manutenção da caixa d´água / forro para Janeiro/2020.

Implantação do Procedimento de Inspeção de Moradias Fazendas LDC Sucos visando 

um fluxo de tratativas das manutenções das moradias quando necessário, com 

avaliações trimestrais pelos próprios moradores, conforme check list.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 NA

Número da fazendas

Descrição

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de 

cada fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.

As fazendas possuem uma avaliação inicial que é revisada e atualizada anualmente

A avaliação inclui mapas com informações dos talhões da fazenda que indica a 

localização de cada parcela de produção; os caminhos, infraestruturas; ecossistemas 

naturais; e os usos das terras vizinhas, incluindo as áreas protegidas; informação sobre 

cada parcela de produção e uma classificação da área total da fazenda, área total de 

produção e área total de ecossistemas naturais

São mantidos registros e são descritos métodos de cálculo que demonstrem que o 

volume total do produto certificado vendido não excede o volume colhido na fazenda

As fazendas não recebem produtos de outras fazendas certificadas ou não certificadas

São mantidos registros que demonstrem que somente os produtos de fazendas 

certificadas são declarados como certificados.

As fazendas apenas colhem produtos certificados e não recebem, processam, 

misturam, armazenam, embalam, etiquetam, sendo esta responsabilidade das fábricas 

de Matão e Bebedouro e, portanto avaliados no sistema de Cadeia de Custódia da 

Rainforest Alliance. Os produtos certificados mantém sua integridade de acordo com as 

declarações

Uma avaliação de impacto ambiental e social independente (ESIA) foi realizada, quando 

assim o requeira a lei aplicável ou quando as mudanças propostas excedam os 

parâmetros RA ESIA.   

As fazendas possuem Procedimento Interno para a contratação de empresas 

prestadores de serviços visando auxiliar nas atividades, sendo os principais: transporte 

da fruta das fazendas às fábricas, transporte de trabalhadores, carregamento e 

transbordo, 

Foi entrevistado um motorista autônomo terceirizado na FM2, o qual confirmou todo o 

procedimento implementado na fazenda. Porém, o contrato apresentado por ele e a 

transportadora terceirizada havia sido realizado no dia da entrevista. O administrador do 

grupo apresentou o trabalho que foi realizado visando a identificação de toda a cadeia 

de prestadores de serviços de transporte da laranja de todas as fazendas do grupo. Foi 

observado a "quarteirização" do transporte pelas transportadoras (a subcontratação de 

motoristas/caminhões autônomos). Há um esforço promovido pelo adminitrador do 

grupo em regulamentar estes subcontratados.

Para os contratos com a empresa terceirizada de carregamento e transbordo, utilizam-

se do software Ariba, onde a empresa já é cadastrada com todos os documentos 

solicitados e a requisição e contratação da empresa prestadora é realizada através de 

um edital.

Toda a documentação solicitada foi apresentada, sendo percebido a correta gestão 

realizada perante as terceirizadas.
A administração da fazenda e o administrador de grupo demonstram compromisso com 

a certificação e com o cumprimento desta norma. Há uma equipe do administrador do 

grupo responsável por garantir o cumprimento da legislação e da norma, apoiando a 

administração das fazendas do grupo, através de avaliações e auditorias internas 

realizadas e atualizações dos planos do sistema de gestão. 

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005.

Os ecossistemas naturais são conservados e não houve degradação em áreas com 

vegetação nativa, reserva legal ou preservação permanente que possa ter ocorrido após 

1° de janeiro de 2014. 

A FM2 possui uma área que está inserida dentro da APA do Rio Batalha. Em maio/20 

uma parte da fazenda foi arrendada, que abrange a área de proteção ambiental. Existe 

controle sobre as atividades permitidas dentro da APA e estão documentadas em 

contrato.

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinsão ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro das Fazendas.

Não ocorrem operações de processamento nas fazendas. A produção colhida é 

transportada para processamento em outros locais.
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3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 NA

3.27 (4) 6

3.29 (4) 6

4.1 

4.2 

As Fazendas possuem sistema para tratamento de todo o esgoto gerado na propriedade 

e não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

A LDC possui desenvolveu e implantou seu Plano de Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

baseado em procedimentos, manuais e monitoramento sistemático quinzenal em 0,5% 

das plantas de todos os talhões. As estratégias de controle fitossanitário estão descritas 

na cartilha agrícola que é um documento prático, utilizado como premissa para a 

tomada de decisão. A cartilha apresenta informações sobre os produtos recomendados, 

dosagens, volumes, alvo e níveis de controle. Estratégias não químicas também são 

utilizadas como liberação de parasitóides, uso de feromônio, fungos 

entomopatogênicos, poda, roçadas alternadas, etc. Os Manuais do SGCA trazem as 

informações sobre as metodologias de inspeção e monitoramento das pragas e 

doenças dos citros assim como as descrições, biologia, sintomas e danos. Esses 

manuais são utilizados para o treinamento das equipes de inspetores, encarregados das 

fazendas e agrônomos regionais.

As fazendas utilizam apenas pesticidas que estão legalmente registrados no país e que 

possuam registro para citrus de acordo com a lista da Protecitrus

Além disso, seguem a Lista para Gestão de Pesticidas: Lista de Pesticidas Proibidos e 

de Uso com Mitigação de Risco da Rainforest Alliance, Julho, 2017, Versão 1.3 e a 

Política da Rainforest Alliance para uso excepcional de pesticidas altamente perigosos 

pela FAO/OMS, Julho, 2017, Versão 2.3

As fazendas utilizam o óleo mineral AGEFIX que contém menos de 2% do peso de 

DMSO 

A aplicação de pesticidas por meio de aeronaves cumpre com Política Rainforest 

Alliance -

Requisitos de pulverização aérea para Brasil, Julho, 2017, versão 1

Os cultivos de laranja (Citrus sinensis) e limão (Citrus limon) escopo desse certificado 

RA não são Geneticamente Modificados (OGM). O processamento das frutas é 

realizado nas fábricas de Matão e Bebedouro.

A fazenda não utiliza esgoto humano nas atividades de produção ou processamento.

As fazendas aplicam algumas das substâncias listadas como perigosas para a vida 

aquática e silvestre e que constam na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso 

com Mitigação de Risco sem minimizar a exposição a ecossistemas naturais aquáticos e 

ecossistemas naturais com o estabelecimento de zonas de não aplicação ou barreiras 

vegetais ou com a comprovação de mecanismos efetivos para reduzir a deriva de 

pulverização

As fazendas aplicam algumas das substâncias listadas como perigosas para os 

polinizadores que constam na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para Uso com 

Mitigação de Risco sem minimizar a exposição a ecossistemas naturais com o 

estabelecimento de zonas de não aplicação ou barreiras vegetais ou com a 

comprovação de mecanismos efetivos para reduzir a deriva de pulverização e sem 

reduzir o contato dos polinizadores com essas substâncias seja pela aplicação quando 

estes não estão ativos ou remoção da floração das plantas daninhas 

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado o Código de Conduta da empresa, revisado em janeiro de 2017, onde 

proíbe o trabalho forçado e impõe a obrigação do respeito aos trabalhadores, além do 

cumprimento da legislação. 

Realizado entrevistas  com trabalhadores da amostra onde os mesmos confirmaram que 

o Código de Conduta é realmente seguido.

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Não foram observados falta de respeito entre os trabalhadores, também em níveis de 

cargos diferentes através de entrevistas com os funcionários da amostra. 

As pessoas entrevistadas relataram ter um bom relacionamento com seus superiores, 

se sentem respeitados e ouvidos.
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4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

A fazenda, através de seu Código de Conduta, proíbe discriminação de qualquer 

natureza.

As pessoas entrevistadas relataram ter um bom relacionamento com seus superiores, 

se sentem respeitados e ouvidos.

Os pagamentos são iguais para as mesmas funções, foram avaliados os 3 últimos 

espelhos de ponto e holerites (julho, agosto e setembro/2020) de homens e mulheres, 

que executam as mesmas funções (tratoristas, auxiliar de serviços gerais rural, auxiliar 

de preparo de calda e abastecimento, encarregado fitossanitário, almoxarife e colheita). 

Os trabalhadores tem o direito de serem afiliados aos sindicatos de sua categoria, assim 

como os representates dos sindicatos podem entrar nas fazendas para fazer as 

assembleias e conversar sobre as demandas dos trabalhadores que representam. Foi 

verificado em entrevistas e através da análise documental que a relação entre 

trabalhadores, gestão da fazenda e sindicato existe.

Através de entrevistas e análises dos Acordos Coletivos realizado entre os Sindicatos 

locais e as fazendas, verificou-se que os trabalhadores recebem pelo menos o piso 

salarial da categoria em todas as fazendas da amostra, tanto os funcionários fixos como 

os funcionários da colheita. Os trabalhadores que desempenham a mesma função 

recebem o mesmo valor de salário, homens e mulheres. Para os funcionários da 

colheita, é garantido o valor mínimo de R$ 1.163,55 para aqueles que não conseguem 

colher este valor mínimo durante o mês. Na FM3 não há acordo coletivo com o sindicato 

de São Manuel/SP.

A carga horária das fazendas é de 44 horas semanais, com o descanso semanal 

remunerado garantido.

Através de entrevistas com os trabalhadores da amostra, além das visitas in loco nas 

frentes de trabalho da colheita de laranja e nos escritórios, verificamos que não há 

trabalhadores menores de 18 anos. Todas as crianças moradoras das fazendas tem 

acesso às escolas e todas elas frequentam a mesma.

Não há jovens aprendizes menores de 18 anos. 

Não foram identificados acordos ou práticas destinadas a eliminar ou reduzir a 

remuneração e/ou benefícios aos trabalhadores, em desacordo com a legislação 

nacional. 

As fazendas do grupo tem mais de um mecanismo de reclamação e queixas 

implementado, sendo eles: canal de ética, caixa de sugestão instaladas em pelo menos 

2 pontos em cada fazenda (portaria e centro de serviço), diálogo direto com os 

encarregados e coordenadores das fazendas.

O horário de trabalho das fazendas é 7h às 16h48 de segunda às sextas, fazendo a 

compensação do horário de trabalho aos sábados. Existe um segundo turno que inicia 

às 17h às 2h48, sendo que os trabalhadores deste turno, recebem o adicional noturno. 

A jornada regular de trabalho é de 44 horas semanais, com pelo menos 1 folga a cada 6 

dias trabalhados, 11h de intervalo interjornadas e 1h diária para almoço ou jantar 

(dependendo do turno).

As horas extras praticadas nas fazendas são esporádicas e sempre voluntárias. Quando 

há necessidade de realizar horas extras os trabalhadores são consultados sobre sua 

disponibilidade e caso façam essas horas extras de traballho as mesmas são anotadas 

(ponto eletrônico). Não costumam realizar horas extras com regularidade. Quando 

necessário as mesmas são anotadas e tornam-se banco de horas e se não forem 

compensadas, são pagas.

As fazendas possuem procedimentos para verificar a qualidade da água fornecida aos 

trabalhadores. As análises de potabilidade são realizadas anualmente nos pontos de 

captação, nos ônibus e nos bebedouros das fazendas.
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4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 NA

Detalhes do empreendimento

Foram visitadas as moradias das fazendas e todas estão em condições favoráveis como 

solicita a norma, com exceção de duas moradias da FM2. Apesar da fazenda possuir 

dois auxiliares de manutenção civil na fazenda para realização da manutenção das 

casas, foi observado que duas  moradias apresentavam condições que representam 

ameaças iminentes para a saúde e segurança dos moradores. Em ambas as moradias 

há crianças. Foram observados:

a) Um cano quebrado, aparente, no quintal da casa. Esse cano pertence ao esgoto do 

banheiro que liga à fossa séptica. 

b) Portão da entrada quebrado, com risco de queda.

c) Fiação exposta na entrada da casa.

d) Forro da casa com umidade. De acordo com a moradora, fica abaixo da Caixa 

D´Água. 

De acordo com a administração da fazenda, não há  procedimento de vistorias ou 

monitoramento das casas. Os problemas são repassados pelos moradores, o que não 

ocorreu neste caso.

No dia 06/11/2020, após a data da auditoria, foram enviadas evidências das ações 

corretivas realizadas pela administração da fazenda, além das ações preventivas 

implementadas, como:

a) Conserto do cano quebrado.

b) Conserto do portão da entrada das duas moradias que estavam com problema.

c) Programação da revisão da parte elétrica das moradias da fazenda em Janeiro/2020, 

devido a necessidade de contratação de profissional externo.

d) Programação da manutenção da caixa d´água / forro para Janeiro/2020.

Implantação do Procedimento de Inspeção de Moradias Fazendas LDC Sucos visando 

um fluxo de tratativas das manutenções das moradias quando necessário, com 

avaliações trimestrais pelos próprios moradores, conforme check list.

O grupo tem uma equipe que cuida do tema de saúde e segurança ocupacional e nas 

fazendas tem-se responsáveis pela implementação dos Planos de Saúde e Segurança 

Ocupacional, como técnicos de segurança e técnicos em enfermagem. Um Programa 

de Saúde e Segurança Ocupacional é desenvolvido para cada realidade e estavam 

válidos.
Com base nos riscos levantados pelos PPRAs e PCMSO de cada fazenda, são 

comprados e distribuídos os EPIs para cada trabalhador poder desempenhar suas 

funções com segurança. Também é realizado treinamento para o uso correto e 

conservação dos EPIs. Além disso, o técnico de segurança realiza DDS (diáligo diário 

de segurança) ao início da jornada de trabalho para relembrar assuntos importantes 

sobre saúde e segurança ocupacional.

Todos os trabalhadores que entram em contato ou manipulam agroquímicos recebem 

treinamento de 20h, antes de começarem a desempenhar essa função. Os treinamentos 

são programados junto à equipe que cuida de Saúde e Segurança Ocupacional das 

fazendas.

As fazendas do grupo possuem estrutura para que os trabalhadores que entram em 

contato ou manipulam agroquímicos tomem banho antes de finalizar a jornada e após 

as aplicações/pulverizações. A descontaminação dos EPIs é de responsabilidade das 

fazendas que ou tem local próprio e funcionário treinado para tal função ou enviam para 

empresa especializada. Cada trabalhador tem nos vestiários 2 armários, um para a 

guarda de seus pertences e outro para a guarda de EPIs.

O grupo possui procedimento para a realocação de mulheres que estejam grávidas e o 

mesmo está implementado nas fazendas da amostra.

FM2- Através de entrevista com o Técnico de Saúde e Segurança, verificou-se que na 

fazenda havia uma funcionária da colheita gestante que foi realocada em outro posto de 

trabalho. Ela foi trabalhar como auxiliar de cozinha na sede da fazenda.

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra mediante escritura de propriedade, de 

arrendamento, ou outros documentos oficiais, ou mediante documentação sobre direitos 

de usos tradicionais ou da comunidade.

Não foram observados atividades que diminuem os direitos ao uso da terra ou dos 

recursos, ou aos interesses coletivos das comunidades.
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Nome Legal Louis Dreyfus Company Sucos S/A

Nome do grupo Louis Dreyfus

Cidade Bebedouro Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia Armando de Salles Oliveira km 396, Zona Rural

Pessoa de contato Mônica Neves

Nome do representante legal Mônica Neves

Cargo Consultor de Sustentabilidade SucosTelefone (17) 3344-6000
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Farm Name * Member Name * State City * Crop(s) *

CAMPOS NOVOS LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Júlio de Mesquita Orange

GRAUNA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Sud Mennucci Orange

PARAISO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Lucianópolis Orange

SANTA MADALENA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Pirajuí Orange

SANTA MARIA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Olímpia Orange

SANTO ANTONIO DA BARRA NOVA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP São Pedro do Turvo Orange

SÃO LUIS LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP São Pedro do Turvo Orange

SAO SEBASTIAO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Guarantã Orange

AGUA VERMELHA

CAMPO ALEGRE E PILÕES
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A

MG

MG

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Paraíso
Orange

ANGOLA

PASSAGEM

RIBEIRÃO FUNDO

LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A

MG

MG

SP

São Sebastião do Paraíso Orange

LAGEADINHO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A MG Uberlândia Orange

LAGOA AZUL LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Restinga Orange

MONTE ALEGRE LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A MG Monte Alegre de Minas Orange

NOSSA SENHORA DE LOURDES LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A MG Uberlândia Orange

PORANGABA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Igarapava Orange

SANTA ANGELA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Pedregulho Orange

SANTA ELIZA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Altinópolis Orange

SANTA FÉ LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A MG Monte Alegre de Minas Orange

SAO JOÃO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Santo Antonio da Alegria Orange

BONIN LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP São Manuel Orange

MARIA SOPHIA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Agudos Orange

MONTE BELO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Ribeirão Bonito Orange

MORRINHOS (Orange) Orange

MORRINHOS (Lemon) Lemon

PEDRA BRANCA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Itatinga Orange

RINCÃO DOS COXOS LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Itatinga Orange

SÃO FRANCISCO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP São Carlos Orange

SÃO JOSÉ LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Piratininga Orange

SAO PEDRO DO PARAÍSO LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Itatinga Orange

SERRINHA LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Pratânia Orange

LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A SP Botucatu


