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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 89,74% - -

100,00% 89,74% - -

100,00% 92,31% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Certificação Control

Resultados

95,56% 93,33%

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

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 Grupo CARPEC - Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba 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

Nome da Propriedade

Cachoeira e Chapadão

Paraíso e Sobrado

Paraíso

(*) Pequeño productor

Page 2 of 8



PublicSummary

2.2. Escopo (público)

                                                                     430,95 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        91,00 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do 

administrador de grupo 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)                                                                      339,95 

Coffee Arabica 1390,00

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                      177,95 

sub total                                                                      430,57 

Total do Escopo                                                                   2.251,52 

Infra estruturas                                                                        72,21 

Hortaliças                                                                          0,87 

Pasto                                                                        74,97 

sub total                                                                   1.390,00 

Outras Áreas

Café (sem produção)                                                                      103,00 

Abacate e Uva                                                                          1,57 

sub total
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#

1

2

3

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 grupo, 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.

A amostra considerou o porte das fazendas membros e o ano da última visita realizada. Caso a fazenda não tenha passado 

por auditoria nos últimos anos, ela é selecionada para amostra para acompanhamento. 

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado 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.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Paraíso 148,00 121,00

Cachoeira e Chapadão 206,19 130,00

Paraíso e Sobrado 574,95 486,74
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

2.6 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.28 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.41 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Análises de água são realizadas e os resultados apresentados.

Fazenda 1: Analisadas amostras coletadas no bebedouro e residência. 

Fazenda 2:  Bebedouro (Paraíso), Bebedouro (Sobrado), Cisterna (Planalto).

Fazenda 3: Bebedouro e casa.

Fazendas 1, 2 e 3. Enviadas fotos das moradias. 

Fotos externas e internas da estrutura.

Condições consideradas adequadas.

Em duas fazendas avaliadas (Fazenda 1 e 3), os planos de saúde e segurança 

ocupacionais estão atualizados e seguem as recomendações da NR31, mas o plano da 

Fazenda 2, permanece desatualizado, mas permite uma avaliação mínima dos riscos.

Capacitações sobre manuseio e uso de agrotóxicos realizados para todos os 

trabalhadores envolvidos com  a aplicação de produtos.

Uma das moradias da fazenda 1 apresenta falta de ventilação e desconforto térmico, 

além de problemas no piso.

Fazendas 2 e 3: Fotos foram enviadas e consideradas adequadas.

As fazendas possuem PCMSOs com as indicações de exames médicos. 

Apresentados atestados dos trabalhadores selecionados.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

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

Há um procedimento operacional padrão com as diretrizes para contratação de 

prestadores de serviços, uma cartilha com as regras a serem seguidas. 

Fazendas 1 e 2: critérios relacionados a seleção, como cartilha assinada, e supervisão, 

acompanhamento durante execução das atividades, não foram apresentados. 

Fazenda 3: Contrato de 2007, cartilha de 2017 e CND de 2020.

Em 26/10/2020, um plano de ação foi enviado com a análise de causa e ações para 

tratar a não conformidade. Modificação do procedimento e aprimoramento das 

ferramentas de controle foram planejadas.

Fazendas apresentaram documentos padronizados, elaborados pelo administrador de 

grupo, que organizam a gestão e identificam os direitos e deveres, assim como as leis 

aplicáveis. 

Planos ambientais desatualizados.

Planilha de áreas possui detalhes de cada um dos 27 membros do grupo. As 

informações estão de acordo com o exigido pelo critério.

Auditorias internas foram apresentadas através de planilhas eletrônicas e planos de 

ação para as não conformidades identificadas. 

Verificações posteriores para fechamento das não conformidades estão registradas no 

plano de ação.

Em 26/10/2020, um plano de ação foi enviado com a análise de causa e ações para 

tratar a não conformidade. Ações de aprimoramento do diagnóstico feito pelo 

administrador e apresentação de documentação complementar pelos membros do 

grupo. As inspeçoes internas também serão aprimoradas para evitar a recorrência.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não elaboram mapas 

adequados dos ecossistemas naturais 

Fazendas apresentaram manuais internos do funcionário com os direitos e deveres. O 

mesmo modelo de manual é utilizado por todos os membros do grupo. 

Entrevistas foram realizadas com cinco trabalhadores de cada um dos 3 membros da 

amostra.

Comprovantes de pagamentos foram avaliados de 5 trabalhadores de cada membro de 

grupo da amostra. 

Período de avaliação: junho, julho e agosto de 2020. 

Há um procedimento operacional padrão com as etapas para estabelecer o mecanismo 

de queixas e reclamações, mas não foram apresentados registros de ocorrências 

conforme determinado pelo procedimento.

Em 26/10/2020, um plano de ação foi enviado com a análise de causa e ações para 

tratar a não conformidade. Ações de aprimoramento do mecanismo de registro de 

ocorrência, envio mensal dos registros e inspeções aprimoradas realizadas pelo 

administrador de grupo.
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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 NA

2.4 

2.6 (1) 3

3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 NA

3.7 
As fazendas não utilizam esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento.

As fazendas conservam todos os ecossistemas naturais e não destruíram florestas ou 

outros ecossistemas naturais após 1° de janeiro de 2014.

Não há áreas protegidas nas proximidades das fazendas ou em seu entorno.

A administração da fazenda e o administrador de grupo não elaboram mapas 

adequados dos ecossistemas naturais 

As águas residuais resultantes das operações de processamento não são 

descarregadas nos ecossistemas aquáticos ou em no solo sem passar por tratamento.

Os esgotos não tratados não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

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.

O uso de substâncias incluídas na lista RA de pesticidas proibidos está proibido. 

Somente pesticidas registrados legalmente são utilizados. 

Óleos minerais agrícola somente são permitidos se contiverem menos de 3% de 

resíduos de dimetilsulfóxido.

A aplicação aérea de pesticidas cumpre com os requisitos RA para pulverização aérea. 

Não há trabalhadores presentes na área que estão recebendo aplicações.

Os cultivos do escopo da certificação RA não são organismos geneticamente 

modificados, e tão pouco são reembalados ou processados com produtos que 

contenham OGM.

Descrição

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

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.

Número da fazendas

Apresentados mapas das propriedades e das reservas externas compensadas, quadro 

de áreas e cadastro de talhões com as informações exigidas pelo critério.

Os animais ameaçados ou que estão protegidos nunca são caçados ou mortos na 

fazenda.

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, 

ou recebido de outras fazendas certificadas.

São mantidos registros que demonstrem que somente os produtos de fazendas 

certificadas são declarados como certificados.

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

etiquetados ou manejados nas instalações da fazenda mantém sua integridade de 

acordo com a declaração.

Conversões de terra e expansão de infraestrutura não foram identificadas ou relatadas.

Há um procedimento operacional padrão com as diretrizes para contratação de 

prestadores de serviços, uma cartilha com as regras a serem seguidas. 

Fazendas 1 e 2: critérios relacionados a seleção, como cartilha assinada, e supervisão, 

acompanhamento durante execução das atividades, não foram apresentados. 

Fazenda 3: Contrato de 2007, cartilha de 2017 e CND de 2020.

Em 26/10/2020, um plano de ação foi enviado com a análise de causa e ações para 

tratar a não conformidade. Modificação do procedimento e aprimoramento das 

ferramentas de controle foram planejadas.

Fazendas apresentaram documentos padronizados, elaborados pelo administrador de 

grupo, que organizam a gestão e identificam os direitos e deveres, assim como as leis 

aplicáveis.

Planos ambientais desatualizados.

As fazendas não destruíram áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) desde 1° 

de novembro de 2005 em adiante.
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3.28 (1) 3

3.29 3

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

As folhas de ponto referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2020 foram 

apresentadas.

A jornada regular é respeitada, com compesanção do sábado com aumento de uma 

hora durante a semana, realizadas de segunda a quinta-feira.

Os manuais indicam que as horas extras diárias não podem exceder 2 horas, mas em 

uma das fazendas foi verificada 4 horas extras realizadas aos sábados.

Em 26/10/2020, um plano de ação foi enviado com a análise de causa e ações para 

tratar a não conformidade. Ações de conscientização dos membros sobre a legislação 

relacionada as horas extras, regularização dos registros de horas extras e pagamentos 

e aprimoramento das inspeçòes internas realizadas pelo administrador de grupo.

Análises de água são realizadas e os resultados apresentados.

Fazenda 1: Analisadas amostras coletadas no bebedouro e residência. 

Fazenda 2:  Bebedouro (Paraíso), Bebedouro (Sobrado), Cisterna (Planalto).

Fazenda 3: Bebedouro e casa.

Fazendas 1, 2 e 3. Enviadas fotos das moradias. Fotos externas e internas da 

estrutura. Condições consideradas adequadas.

Em duas fazendas avaliadas (Fazenda 1 e 3), os plano de saúde e segurança 

ocupacionais estão atualizados e seguem as recomendações da NR31, mas o plano da 

Fazenda 2, permanece desatualizado, mas permite uma avaliação mínima dos riscos.

As fazendas do grupo aplicam as substâncias listadas como perigosas para os 

polinizadores na Lista Rainforest Alliance de Pesticidas para uso com Mitigação de 

risco:

b) a exposição a ecossistemas naturais não é minimizada pelo cumprimento com as 

zonas de não aplicação Rainforest Alliance;

c) o contato dos polinizadores com estas substâncias não é reduzido

Fazendas apresentaram manuais internos do funcionário com os direitos e deveres. O 

mesmo modelo de manual é utilizado por todos os membros do grupo. Entrevistas 

foram realizadas com cinco a sete trabalhadores de cada um dos 3 membros da 

amostra.

Fazendas apresentaram manuais internos do funcionário com os direitos e deveres. O 

mesmo modelo de manual é utilizado por todos os membros do grupo. Entrevistas 

foram realizadas com cinco a sete trabalhadores de cada um dos 3 membros da 

amostra.

Fazendas apresentaram manuais internos do funcionário com os direitos e deveres. O 

mesmo modelo de manual é utilizado por todos os membros do grupo. Entrevistas 

foram realizadas com cinco a sete trabalhadores de cada um dos 3 membros da 

amostra.

Fazendas apresentaram manuais internos do funcionário com os direitos e deveres. O 

mesmo modelo de manual é utilizado por todos os membros do grupo. Entrevistas 

foram realizadas com cinco trabalhadores de cada um dos 3 membros da amostra.

Comprovantes de pagamentos foram avaliados de 5 trabalhadores de cada membro de 

grupo da amostra. Período de avaliação: junho, julho e agosto de 2020. 

Fazendas apresentaram manuais internos do funcionário com os direitos e deveres. O 

mesmo modelo de manual é utilizado por todos os membros do grupo. Entrevistas com 

trabalhadores das 3 fazendas da amostra.

O manual interno dos funcionário define que nenhuma pessoa abaixo de 18 anos será 

contratada pelas fazendas.

Há um procedimento operacional padrão com as etapas para estabelecer o mecanismo 

de queixas e reclamações, mas não foram apresentados registros de ocorrências 

conforme determinado pelo procedimento.

Em 26/10/2020, um plano de ação foi enviado com a análise de causa e ações para 

tratar a não conformidade. Ações de aprimoramento do mecanismo de registro de 

ocorrência, envio mensal dos registros e inspeções aprimoradas realizadas pelo 

administrador de grupo.

As fazendas estabelecem e mantem barreiras vegetativas que não sejam cultivos em 

cumprimento com os Parâmetros Rainforest Alliance para barreiras vegetativas ou com 

as Zonas Rainfores Alliance de não aplicação os pesticidas e as áreas de atividade 

humana.

Comprovantes de pagamentos foram avaliados de 5 trabalhadores de cada membro de 

grupo da amostra. Perído de avaliação: junho, julho e agosto de 2020. 
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4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.28 1

4.41 1

Fichas de entregas de EPIs foram apresentadas de todos os trabalhadores 

selecionados.

Os EPIs fornecidos estão de acordo com as recomendações do PGSSMATR. 

Entrevistas com 5 trabalhadores de cada uma dos 3 membros da amostra.

Capacitações sobre manuseio e uso de agrotóxicos realizados para todos os 

trabalhadores envolvidos com  a aplicação de produtos.

País Brasil

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Cooperativa Agropecuria de Carmo do Paranaiba LTDA- CARPEC

Nome do grupo Grupo CARPEC - Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba 

Cidade Carmo do Paranaíba Estado MG

Apresentados documentos referente aos imóveis rurais. 

Avaliadas atividades desenvolvidas nas fazendas membros do grupo e entrevistados 

responsáveis e trabalhadores. 

Nenhuma atividade que diminua os direitos foram identificadas.

Uma das moradias da fazenda 1 apresenta falta de ventilação e desconforto térmico, 

além de problemas no piso.

Fazendas 2 e 3: Fotos foram enviadas e consideradas adequadas.

As fazendas possuem PCMSOs com as indicações de exames médicos. Apresentados 

atestados dos trabalhadores selecionados.

Endereço da auditoria Avenida João Batista da Silva, n° 398, JK

Pessoa de contato Sandra Moreira Clemente

Nome do representante legal Tarcisio Daniel da Silva

Cargo Diretor Presidente Telefone 34-3851-7222

As fazendas possuem vestiários com locais para banho.

Enviadas fotos e videos dos locais para avaliação e entrevistados trabalhadores que 

realizam o preparo de calda e aplicação de agrotóxicos.

Procedimento de mudança de função para proteção da saúde. 

Relatado pelo administrador e trabalhadores que não há mulheres grávidas ou em 

período de amamentação nas fazendas. 

Listas de funcionários indicam que há 3 mulheres trabalhando nas fazendas.
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Babilonia Luiz Noriyuki Kobayashi MG Lagoa Formosa Arabica

Fazenda Paraíso e Chapadão Vitor Marcelo Queiroz Barbosa MG Carmo do Paranaíba Arabica

Fazenda Paraíso e Chapadão Sérgio Ricardo Queiroz Barbosa MG Carmo do Paranaíba Arabica

Lagoa dos Estulanos/ Cachoeira Danilo Barbosa MG Carmo do Paranaíba Arabica

São Bento Maycon  Kyoti Tomizawa MG Carmo do Paranaíba Arabica

São Bento Armando  Hirokatu Tomizawa MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraiso Armando  Hirokatu Tomizawa MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraiso Catarina de Sena Queiroz Coimbra MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraiso Arthur Coimbra Queiroz MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraiso Antonio Coimbra Filho MG Carmo do Paranaíba Arabica

Ouro Verde Antonio Coimbra Filho MG João Pinheiro Arabica

São Bartolomeu Milton Garcia de Azevedo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraíso Sebastião Maria Bontempo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraíso Vicente de Paulo Bontempo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Paraíso João Luiz de Faria MG Carmo do Paranaíba Arabica

Sobrado Sebastião Maria Bontempo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Sobrado Vicente de Paulo Bontempo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Sobrado João Batista Bontempo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Sobrado Adriano Ribeiro Bontempo MG Carmo do Paranaíba Arabica

Santa Cecilia- Lugar Paredão Lucio Gondim Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

Santa Cecilia- Lugar Paredão Fausto do Espirito Santo Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

São Luiz Lucio Gondim Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

São Luiz Fausto do Espirito Santo Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

Berrador ou Colonia Lucio Gondim Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

Fradiques Lucio Gondim Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

Fradriques- Sitio Cedro Lucio Gondim Velloso MG Carmo do Paranaíba Arabica

Fradriques- Sitio Cedro Ana Cecilia Gondim Velloso Branco MG Carmo do Paranaíba Arabica


