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1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Histórico da organização

Identificação  da  Organização  e  das  Unidades  de  Manejo  Florestal  objeto  da
Certificação 

-  A Frigg Florestal  S.A é uma empresa criada em 2010 com o objetivo de adquirir,

administrar  e  desenvolver  florestas  de  potencial  madeireiro.  A unidade  florestal  da

empresa  está  situada  na  fazenda  Pantano  (propriedade  da  Frigg),  localizada  no

município  de  Ribas  do  Rio  Pardo,  MS.  A atividade  florestal  exercida  é  o  manejo

(silvicultura  e  colheita)  de  florestas  de  Pinus  e  Eucalyptus  para  uso  múltiplo.  Os

produtos comercializados são madeira em pé, lenha e madeira cortada.  

A Frigg Florestal recebeu a certificação NBR 14.789 em setembro de 2012 e passa

atualmente pela quarta auditoria de manutenção.

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação

Nome do RD: Cristiane Madureira de Melo

Endereço do Escritório Central: Avenida Afonso Pena 5723, 16º andar, Santa Fé, 
Campo Grande, MS. CEP: 79031-010 
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1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

Em maio de 2012 a empresa Frigg Florestal S.A. iniciou o processo de certificação

CERFLOR da Fazenda Pantano,  localizada  na estrada Municipal  de Ribas do Rio

Pardo, s/n, Zona rural, no município de Rio Pardo – MS.

A  propriedade  possui  área  de  18.997,9573  hectares,  devidamente  descrita  e

caracterizada na matrícula nº 16.221 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de  Ribas  do  Rio  Pardo  -  MS,  inscrita  no  INCRA sob  o  nº  911.062.780.146-0  e

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) nº 03255631094 (“Fazenda Pantano”).
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1.4 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

 Área total auditada, ou área bruta: 18.978 ha

 Área de manejo florestal, ou área de efetivo plantio: 13.309 ha

 Área de reserva legal: 4506 ha

 Área de preservação (reserva legal + APP´s + vegetação 
remanescente): 4983 ha

 Área inaproveitável e de infraestrutura: 686 ha.

2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

Dados para Contato

Escritório São Paulo:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) 

Sra Lucia Nunes: Certification Technical Manager 

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar

04311-000 SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 2655-9000

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: lucia.nunes@br.bureauveritas.com
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2.1 Responsável pelo OCF

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr  Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação)

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar

04311-000 SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 2655-9000

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: luiz-carlos.martins@br.bureauveritas.com
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3. Planejamento e Realização da 4ª Auditoria de Manutenção

De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes

atividades:  análise  de  documentação,  verificações  em  campo,  entrevistas  com

colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas. 

Como  todo  o  processo  de  Auditoria,  as  avaliações  ocorreram  conforme  plano  de

auditoria  estabelecido  previamente,  considerando  o  tamanho  e  complexidade  das

atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria. 
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4. Equipe de Auditoria 

Auditor Líder: - Nelson Luiz Magalhães Bastos – Engenheiro 
Florestal; auditor florestal sênior e avaliador 
de relatórios de sustentabilidade GRI; 
especialista em sistemas de informação 
integrados da gestão florestal

Auditores: - Pedro Silveira - Engenheiro Florestal; auditor 
florestal sênior.

5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

 Cristiane Madureira de Melo – coordenadora de certificação
 Fernando Souza Campos – analista de meio ambiente
 Kleber Schreiber – gerente de planejamento
 Eliezer José de Santana – gerente nacional de operações 
 João Paulo de Paula – supervisor de produção
 Fabiola Mendes – analista de inventario florestal
 Felipe Pacetta – coordenador regional de operações
 Stalone Vasconcelos Fernandes – técnico de segurança
 Fabricia Ferreira de Freitas Pessoa – Analista Patrimonial
 Roberta Aparecida Dias dos Santos – Analista Fiscal
 Giseli de Oliveira – Coordenadora de RH
 André Luiz Tibúrcio – Coordenador de Saúde e Segurança
 Orestes Godoi – Líder de Silvicultura
 Valdeir dos Santos – operador de máquina de colheita
 Ricardo Plácido de Oliveira – operador de máquina de colheita
 Francieli Dias de Souza – professora
 Catia Suzuki – professora
 Adriana Guerreiro – técnica de enfermagem do trabalho
 Sidney Barbosa – líder de manutenção
 Diego Maicon de Souza – fiscal de reflorestamento
 João Paulo de Paula Coene – supervisor de produção
 Jeconias José de Lima – Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Ribas do Rio 

Pardo)
 Dito Mário Lázaro – REFLORE MSEliezer Santana – gerente nacional de 

operações
 Roberta Santos – analista fiscal
 Pamela Braga – analista de RH
 Jair Colmo – auxiliar florestal
 Maximiano Ajala – auxiliar florestal
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 Agustinho Souza – auxiliar florestal
 Ramão Centurião – auxiliar florestal
 João Luiz – lider de turma
 Doir Costa Neto – tratorista
 Éderson Souza – tratorista
 Orestes Godoy – lider de turma
 Rodrigo Galto – auxiliar de almoxarifado

6. Alterações no Escopo do Certificado.

Não houveram alterações.

7.  Processos Auditados

Processos Auditados Detalhamento das evidências

Silvicultura Auditadas as operações: aplicação de 
calcário e adubação e combate a formigas

Colheita e Transporte Auditadas duas frentes de corte

Gestão Social Projetos sociais e comunicação com partes 
interessadas, 2 entrevistas realizadas

Adubos, Agrotóxicos e Resíduos. Armazenamento, manejo, aplicação e 
destinação final.

Gestão Ambiental Monitoramento de Flora e Fauna, 
Monitoramento de Recursos Hídricos

Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho Segurança do Trabalho

Plano de Manejo Plano de Manejo, nova revisão desenvolvida

Operações de Apoio Melhoramento Florestal, Planejamento 
Florestal, Inventário Florestal, Proteção 
Florestal

8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria

Evidenciadas  em  campo,  reserva  legal,  APP´s,  corredores  ecológicos.  A área  de

manejo  concentra  grande  biodiversidade,  avistamento  de  fauna  no  momento  da

auditoria. Existência de grandes formações florestais internas (cerradão), ligados de

forma direta ou indireta a páreas externas, também preservadas. Bom esquema de
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sinalização  da  propriedade.  Placas  de  advertência  de  caça  e  pesca,  placas  de

sinalização e identificação de áreas protegidas (reserva legal). Placas de identificação

de pontos de captação de água. Estradas e aceiros em bom estado de conservação.

 

Princípio 1

1.1 - Cumprimento da legislação e 1.3 Legislação trabalhista

Verificados:

-  Procedimento  operacional  PO01.06.04:  Avaliação  do  atendimento  aos  requisitos

legais. A identificação e aplicabilidade da legislação ambiental e de saúde e segurança

é  realizada  através  da  planilha  Legal  disponibilizada  pela  consultoria  contratada

Âmbito (www.ambito.com.br).

- Identificados e avaliados o atendimento na Planilha legal: OIT 29, OIT87, OIT 98, OIT

100, OIT105, OIT 111, OIT138, OIT 182, Lei 12651 (Código Florestal), Lei municipal

512  (Alvará  Sanitário)  de  04/02/93  do  município  de Ribas  do  Rio  Pardo,  MS.  Lei

complementar  número  10/2011  (Institui  a  política  municipal  de  meio  ambiente)  do

município de Ribas do Rio Pardo, MS.

- Cadastro Ambiental  Rural do Mato Grosso do Sul,  CAR-MS 0002940, inscrito em

28/04/2015.

- Informação de plantio de reflorestamento no IMASUL número 107/2015 (processo

00193/2015) referente a 2.197,00ha na fazenda Pantano, Ribas do Rio Pardo, MS.

-  Informação  de  corte  de reflorestamento  no  IMASUL número  114/2015  (processo

00200/2015) referente a 1.726,00ha na fazenda Pantano, Ribas do Rio Pardo, MS.

- Certificado de Cadastro da Atividade Florestal – CAF da empresa FRIGG Florestal,

registrado em 07/08/2012 e válido até 29/03/2017.

-  Cadastro  técnico  federal,  Certidão  de Regularidade  no IBAMA número 5688668,

válida até 31/08/2016.
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-  Planilha  de  controle  de  LPU  de  motosserras  (07);  Licença  de  porte  e  uso  da

motosserra STIHL, MS361, número 365051584 de 05/2015 com validade de 02 anos

-  Certificado  de  vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  do  MS,  número

0965/SAT/6GBM/2016,  para  as  instalações  da  fazenda  Pantano,  válido  até

28/08/2016.

- Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros do MS 0429/SAT/6GBM/2016 para o

Condomínio Evolution Business Center, válido até 11/03/2017. 

- Alvará Sanitário 2016 emitido pela Vigilância Sanitária de Ribas do Rio Pardo, para

consultório médico e odontológico, válido até 14/04/2017.

- Alvará Sanitário 2016 emitido pela Vigilância Sanitária de Ribas do Rio Pardo, para o

refeitório, válido até 15/04/2017.   

   - Certidão negativa de débito 000671/2016-2 emitido pela Prefeitura municipal de

Ribas do Rio Pardo, MS, válida até 15/07/2016.

- Certidão negativa de débito estadual 096654/2016, emitida pela SEF/MS, válida até

14/08/2016.

- Certidão positiva com efeito de negativa expedida pela SRF, válida até 05/12/2016.

- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, válido até 29/06/2016.

- Certidão Negativa de Débitos do MTB, de 14/06/2016

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho do MS, válida até

10/12/2016.

- Certificados de declaração de uso de recursos hídricos (IMASUL) para 12 pontos de

captação de água na fazenda Pantano, MS.

-  Convenção  coletiva  de  Trabalho  2016/2018,  Federação  dos  Trabalhadores  na

Agricultura do MS e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do MS, registrada

no MTE (MS000073/2016). Lei complementar número 10/2011 de Ribas do Rio Pardo,

MS.

- Ata de Instalação e posse da CIPATR gestão 2016/2018 de 10/01/2016
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- Ata da sexta reunião ordinária da CIPATR realizada em 08/06/2016 

- Planilhas com as estatísticas de acidentes (próprios e terceiros), horas trabalhadas e

horas perdidas, absenteísmo e afastamento em 2016. Registrado em 04/04/2016 um

acidente  com afastamento  envolvendo  o  funcionário;  verificado  a Comunicação  de

Acidente de Trabalho (CAT: 2016.125.116-1/01) de 05/04/2016.

1.3 - Segurança do Trabalho 

Saúde e segurança ocupacional:

-  Convenção  coletiva  de  Trabalho  2016/2018,  Federação  dos  Trabalhadores  na

Agricultura do MS e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do MS, registrada

no MTE (MS000073/2016). Lei complementar número 10/2011 de Ribas do Rio Pardo,

MS.

- Ata de Instalação e posse da CIPATR gestão 2016/2018 de 10/01/2016

- Ata da sexta reunião ordinária da CIPATR realizada em 08/06/2016 

- Planilhas com as estatísticas de acidentes (próprios e terceiros), horas trabalhadas e

horas perdidas, absenteísmo e afastamento em 2016. Registrado em 04/04/2016 um

acidente  com afastamento  envolvendo  o  funcionário;  verificado  a Comunicação  de

Acidente de Trabalho (CAT: 2016.125.116-1/01) de 05/04/2016.

Principio 2

2.1- Aspectos e Impactos Ambientais  

-  Procedimento  PO.01.06.02:  Identificação  e  Avaliação  de  Aspectos  e  Impactos

Ambientais.

- Planilhas de identificação e análise de aspectos e impactos ambientais: analisados

os  setores  de  abastecimento  de  máquinas,  administração,  colheita,  infraestrutura,

manutenção  mecânica,  silvicultura.   Avaliação  é  executada  pontuando  os  itens

referentes a frequência, abrangência e severidade. São considerados significativos os

aspectos/impactos que recebem uma nota igual ou maior que 8 nesta avaliação. Os
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itens avaliados como significativos foram consumo e vazamentos no recebimento e

armazenamento de combustíveis.

2.2  - Plano de Manejo Florestal 

Verificado  o  documento:  Plano  de  Manejo  Florestal,  revisão  06,  de  27/05/2016.

Evidenciado neste documento os seguintes indicadores:

-  Caracterização  da  área  (localização,  clima,  solos,  vegetação,  confrontantes),

fluxograma  do  processo  produtivo  e  estudo  de  viabilidade  econômica  do

empreendimento.

- Construção e manutenção de estradas (malha viária), Planejamento florestal (idade

de colheita entre 5,5 e 8,5 anos) e estimativas de crescimento e produção (pinus e

eucaliptus) 

- Mapas de ocupação e uso da terra, mapeamento de solos, vegetação e recursos

hídricos.

- Planejamento de colheita e plantio plurianual

-  Plano  de  contingência  no  caso  de  sinistros  e  eventos  aleatórios  (Plano  de

emergência)

- ART registrada em 03/06/2016 do responsável técnico pelo plano de manejo; revisão

06.

- Resultados de monitoramentos de flora, fauna, recursos hídricos.

- Resumo público do plano de manejo florestal de junho de 2016 

- Lista presença em reciclagem de treinamentos Cerflor de 25 e 30/05/16 e 01/06/16.
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2.1, 2.3, 2.4 e 4.1 - Colheita Florestal 

Visitados, no município de Ribas do Rio Pardo, talhões 189 e 197. A empresa opera

com 2 módulos de colheita. O contingente nas duas frentes é formado por 18 pessoas.

Verificado  o  manejo  adotado  no  pinus:  idades  avançadas  (30  anos)  dos  talhões,

ausência de desbastes, ocasionando alta taxa de mortalidade, e fustes com bastante

tortuosidade.  O  aspecto  das  áreas  pós  colheita  apresenta  incidência  de  resíduos

florestais  oriundo  da  operação  colheita  devido  a  avançada  idade  da  floresta  e  a

ausência de desbastes. 

A composição dos módulos é a seguinte: 

Sistema 1: 1 harvester e  1 autocarregável (TMO) – talhão 197

Sistema 2: 1 harvester, 1 feller, 1 skidder e 1 autocarregável (TMO) – talhão 189

Produzem portanto madeira, para energia e serraria O diâmetro mínimo dos toretes é

de  4  cm e  o  comprimento  máximo  de  2,3  metros  para  carvão e  de  12  a  25  cm

(diâmetro)  e  comprimento entre  2,0  e  6.6 m para serraria..  O aproveitamento  dos

resíduos poderia ser melhor.

 Visitada  a  área  de  vivência,  composta  por:  barraca  de  lona,  mesa  e  cadeiras,

banheiro, água, cal, sabão; lixeira de coleta seletiva; água potável; Kit de primeiros

socorros,  maca.   Evidenciado:  barraca,  gestão  a  vista,  mapa  dos  talhões,

procedimentos  operacionais,  diálogo  diário  de  segurança  (formulário  de  registro),

controle de temperatura de refeições, expedição de madeira por cliente. Evidenciado o

micro planejamento de colheita. 

Entrevistados 1 operador de harvester (80405), devidamente habilitado. Relatou cortar

em média 500 arvores / dia. Entrevistado também 1 operador de TMO (70513). Os

operadores de harvesters, começam as 4:00 hs. Evidenciados: bacia de contenção, pó

de serra e lona. No momento da auditoria o harvester estava em manutenção e todo o

dispositivo para a contenção de vazamentos estava em uso. Extintores e luzes dos

equipamentos em ordem.

As estradas internas se encontram em boas condições de trafego. A área de colheita

se encontra sinalizada e com mapa disponível.  
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O Harvester faz a derrubada, desgalhamento e processamento da tora de madeira; O

trator TMO (alto carregável) faz o baldeio da madeira e carrega o caminhão. Após o

carregamento,  o  caminhão  carregado  é  pesado  e  medido  na saída  da  fazenda  e

emitida a Nota Fiscal. Evidenciados boletins diários de produção e cheklist (inspeção

diária) das máquinas florestais Todos os entrevistados declararam participar do DDS.

Atestaram também a boa impressão apresentada pela FRIGG Florestal, e declararam

ainda trabalharem muito motivados.  

2.1 e 2.3 e 4.2 - Silvicultura  

Verificados:

- Mapa da fazenda Pantano contendo glebas e áreas de plantio, áreas de reserva e

preservação permanente, estradas, recursos hídricos e outros usos. 

Areas de reserva e APP verificadas em bom estado; estradas recebem manutenção

periódica, placas de identificação de proibição de caça e pesca disponíveis nas áreas

visitadas. 

Combate a formigas:

Atividade realizada no talhão 143 empregando aproximadamente 09 funcionários da

empresa;  trabalhadores  utilizam  os  EPIs  obrigatórios  (luvas,  botas,  boné,  óculos,

mascara) e estão conscientes das questões ambientais e de saúde e segurança. 

- Área de vivência: Barraca de lona, mesas e cadeiras, coletor seletivo de resíduos,

lixo  orgânico enterrado,  água para higienização,  água potável,  sabão,  banheiro  de

lona.

- Procedimento PO.05.18.02: Controle de formigas. Utilizado o formicida Dinagro (isca)

aplicado com bombata.

- FISPQ do formicida Dinagro, de outubro de 2012

- IT 01.18.01.05: Aferição, ajuste e medição da vazão de insumos. 

- Formulário de controle de aferição de bombata de junho de 2016 (diário) 

- Controle de registros de temperatura de alimentos do mês de junho de 2016 

- Registro de DDS realizado em junho de 2016
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- Funcionários entrevistados conscientes de suas responsabilidades e dos princípios e

critérios do Cerflor.

Aplicação de calcário e adubação:

Atividade  realizada  no  talhão  145  (calcário)  e  200  (adubação)  empregando  04

funcionários da empresa; 01 trator + calcareadeira, 01 trator com guincho (adubo em

Bags de 500Kg)  e 01 trator aplicador com adubadeira (02 linha com 3 metros entre

linhas);  trabalhadores  utilizam  os  EPIs  obrigatórios  (luvas,  botas,  boné,  capacete,

óculos,  mascara)  e  estão  conscientes  das  questões  ambientais  e  de  saúde  e

segurança. 

- Procedimento PO 05.18.03: Preparo de solo

- IT 01.18.01.05: Aferição, ajuste e medição de vazão de insumos.

- Controle de qualidade: Aferição, ajuste e medição de vazão de insumos (calcário), de

junho de 2016.

- Controle de qualidade: Aferição, ajuste e medição de vazão de insumos (adubo), de

junho de 2016.

Princípio 3

3.1- Material genético 

Quando  a  fazenda  foi  adquirida  em  2010,  já  haviam  testes  de  comparativos  de

materiais  de  eucaliptus  conduzidos  na  propriedade;  Ensaio  001  Comparativo  de

materiais,  de  abril  de  2009.  A empresa  realizou  também  um  levantamento  sobre

matérias genéticos disponíveis no mercado que é atualizada anualmente. Em função

deste trabalho foram selecionados os clones atualmente utilizados no plantio conforme

descrito  no  mapa  de  clones  da  fazenda  Pantano.  A  empresa  também  está

desenvolvendo novos ensaios (Campo) para verificar a introdução de novos matérias

conforme  “Ensaio  003”;  os  cones  testados  vem  apresentando  desenvolvimento

semelhante ao clone principal (AC-I144) já utilizado nos plantios. Evidenciado mapa

com os diversos clones existentes na fazenda Pantano. A FRIGG não possui programa

de melhoramento genético. Devido a não possuir viveiro de mudas e realizar compras

no mercado o programa pode ser caracterizado como melhoramento silvicultural.
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3.6 - Vigilância patrimonial 

É  composta  por  dois  vigias  motorizados  em  escala  12  X  36  horas,  funcionários

próprios.  Duas torres  de incêndio,  dois  carros pipa,  bombas costais,  pinga fogo e

ferramental  específico  (abafadores  e  enxadas),  tem  brigada  de  incêndio  florestal

(evidenciado  organograma),  evidenciado  relatório  operacional  de  incêndio,  de

07/12/2015,  a  maior  incidência  é  devido  a  descargas  elétricas,  existem  apenas  9

relatórios  registrados  de  2012  até  hoje.  Mais  de  50%  foram  ocasionados  pelas

descargas elétricas.  Existem também dois  painéis  de índice  de risco de incêndios

florestais. Adotam a Formula de Monte Alegre, evidenciada planilha FMA_2015 onde é

calculado o risco de incêndio. Planilha atualizada pelo almoxarife na fazenda Pantano,

utilizando as leituras do posto meteorológico.  Evidenciada a estação meteorológica

integrada  via  wireless  com  painel  de  leitura  das  informações  meteorológicas,

alimentando planilha a cada 2 horas. 

2.2, 2.3 e 3.5 - Inventário e Planejamento Florestal 

A  FRIGG  foi  adquirida  em  2010  com  plantios  de  Pinus,  na  época  foi  realizado

Inventario Florestal para identificação e dimensionamento do estoque madeireiro em

pé. Em 2011 foram iniciados os programas de plantio com eucaliptos. Em 2014 foram

inventariados  2000  há,  sinalizando  produtividades  de 44 m3/  há/ano,  na idade  de

corte.  Em 2015 estão sendo medidas 300 parcelas,  por empresa contratada.  Para

2016  a  previsão  é  medir  500  há.  Florestas  de  pinus  não  estão  sendo  mais

monitoradas. Florestas de eucalipto são medidas a partir do terceiro ano. Medem 30 %

da área, sistematicamente todo o ano, aproximadamente 300 parcelas por ano. Em

2017 inicia o inventario pre corte.

3.1 e 3.6 - Proteção de ecossistemas                                   

Monitoramento dos ecossistemas (fauna e flora):

-  Quinto  relatório  de  monitoramento  de  fauna  e  flora,  realizado  pela  empresa  Bio

Laqua, em março de 2016. 

- Lista de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção estão descritas no Quinto

relatório de monitoramento de fauna e flora, realizado pela empresa Bio Laqua, em

março de 2016. 
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- Plano de manejo 2016 contendo os resultados das campanhas de fauna e flora.

Recuperação de áreas degradadas:

-  Licença de operação processo 23/103709/2012,  número 145/2014,  expedida pelo

IMASUL para 03 barragens de terra na fazenda Pantano, válida até 07/11/2018.

- Relatório anual do Plano de Conservação e uso do solo do entorno dos reservatórios

artificiais  da  fazenda  Pantano,  de  junho  de  2016,  protocolado  no  IMASUL  em

07/06/2016, conforme solicitado na condicionante 09 da LO 145/2014.

Proteção dos ecossistemas:

- Mapa da fazenda Pantano contendo glebas e áreas de plantio, áreas de reserva e

preservação permanente, estradas, recursos hídricos e outros usos. 

- Areas de reserva e APP verificadas em bom estado; estradas recebem manutenção

periódica,  placas de identificação de proibição de caça e pesca disponíveis nas áreas

visitadas. A empresa mantém um Plano de Atendimento a Emergências que inclui a

prevenção  e  combate  a  incêndios  florestais,  contando  com brigada  de  combate  a

incêndio e equipamentos próprios.

Principio 4

4.2 Monitoramento de recursos hídricos:

- Relatório  ambiental  número 06 do programa de monitoramento da qualidade das

águas  superficiais  e  comunidades  aquática.  São  10  pontos  de  monitoramentos

distribuídos dois córregos que fazem as divisas da propriedade. É realizada a análise

físico-química  da  água  semestralmente  além  de  análise  microbiológica,  vazão  e

comunidades  aquáticas.  Conclui-se  que,  até  o  momento,  as  atividades  de

reflorestamento na fazenda Pantano não estão deteriorando a qualidade dos recursos

hídricos na área de influência do empreendimento.

4.4 – Manutenção das máquinas e equipamentos, controle de fumaça preta 

Realizam a manutenção preventiva, preditiva e corretiva. A equipe é composta por 1

líder  e  6  mecânicos.  Evidenciados  procedimentos  específicos  da  área,  fichas  de
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controle de manutenção preventiva e de manutenção corretiva. Possuem 9 maquinas

pesadas, 20 tratores e 14 veículos (caminhonetes e caminhões). Realizam o controle

da fumaça preta em todos as 43 maquinas a cada 3 meses. Evidenciado o cartão –

índice de fumaça tipo Ringelmann. 

4.3  ,  4.4  Armazenamento  de  Produtos  Químicos,  Armazenamento  de  óleos  e

tanque de combustível, Depósito de Resíduos:

Verificados:

- Galpão para armazenamento de formicidas (Dinagro e Atamex) e herbicidas (Scoult e

Tuit)  em prédio  fechado,  identificado,  produtos  sob  paletes  de  madeira,  ventilado,

FISPQs dos produtos no local. Banheiro com chuveiro e pia disponível.

- Procedimento PO.05.17.02: Gerenciamento de agroquímicos 

- Controle de estoque e retirada de insumos

- Registro de treinamento de funcionário entre 18 e 20/05/16

- EPIs: macacão, bota impermeável, luvas, óculos, mascara de proteção.

- Funcionários entrevistados conscientes de suas responsabilidades e dos princípios e

critérios do Cerflor.

Depósito de Resíduos:

Verificados:

Depósito  de  resíduos  recicláveis  (papel,  plástico,  metais  e  não  recicláveis)  em

cômodos  separados.  Deposito  de  óleos  usados  em  local  aberto,  coberto,  telado,

identificado,  piso  impermeabilizado  e  caixa  separadora  de  água/óleo,  extintor  de

incêndio. 

- Procedimento PO 05.10.01: Gerenciamento de resíduos 

- Controle de destinação de resíduos 2016

- Registros de encaminhamento e descarte 2016; Certificado de destinação final de

resíduos  emitido  pela  CTR Buriti  S.A para  2,07  t  de  resíduos  não  perigosos  em
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20/04/2016; Certificado de destinação final de resíduos emitido pela CTR Buriti S.A

para 2,64 t de resíduos perigosos em 31/03/2016.

- Licença de operação número 352 de 18/06/2014 expedida pelo IMASUL para CTR

Buriti S.A (receptor de resíduos) válida até 18/06/2018.

- EPIs: macacão, bota impermeável, luvas, óculos, mascara de proteção.

- Funcionário entrevistado consciente de suas responsabilidades e dos princípios e

critérios do Cerflor.

- Licença de operação número 03.182/2014 expedida pelo PM de Campo Grande, MS,

para  ACRA  (Associação  Campo-grandense  das  Revendas  Agrícolas),  válida  até

12/08/2018.

-  Recibo  de  entrega  de  embalagens  (caixas  de  papelão  e  sacos  plásticos)  de

defensivos agrícolas emitido pela ACRA em 19/11/2015.

- Licença de operação número 03.262/2013 expedida pelo PM de Campo Grande, MS,

para Podium Serviços Ambientais (Repram – Reciclagem e preservação ambiental)

para coleta e transporte de resíduos classes I e II, válida até 12/08/2018.

Armazenamento de óleos e tanque de combustível:

Verificados:

- Depósito de óleos em galpão fechado, identificado, piso impermeabilizado, guincho,

local ventilado, lâmpada antiexplosiva e caixa de coleta de efluentes. 

- Tanque de óleo diesel com 15.000l dentro de bacia de contenção, drenagem para

tanque, bacia e bandeja; extintores de incêndio, aterramento e lâmpada antiexplosiva;

isento de licenciamento conforme o item 6.9.0 do anexo 06 da resolução SEMADE

número 09 de 13/05/2015.

- Procedimento PO 05.23.02: Abastecimento de postos de combustível, caminhão e

comboio de lubrificação.

- Controle de destinação de resíduos oleosos 2016

- Certificado de coleta de óleo usado ou contaminado número 80154 emitido por Lwart

Lubrificantes Ltda, em 04/04/2016 para 1.500l de óleo usado.
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- Licença de operação número 03.229/2013 expedida pelo PM de Campo Grande, MS,

para Lwart Lubrificantes Ltda, válida até 09/09/2017.

Alojamento de funcionários:

São cinco blocos de alojamento. Cada bloco é composto de quatro quartos com seis

beliches,  banheiro com chuveiros, pias e vasos sanitários,  tanque de lavar roupas,

ventilador,  ar  condicionado  e  TV por  satélite.  ETE  para  tratamento  dos  efluentes

líquidos.

Principio 5

5.1- Projetos sociais 

Evidenciado  o  diagnóstico  sócio  econômico  Ribas  do  Rio  Pardo  e  Água  Clara,

realizado pela ARKHÉ, Assessoria e Consultoria Sócio Ambiental em agosto 2013. A

FRIGG está desenvolvendo documento com as diretrizes sociais a serem adotadas

nos projetos sociais.

A FRIGG realiza ações que incentivam o desenvolvimento de empreendimentos locais:

fornecimento de refeições (Sabor do Campo Refeições); emplacamento dos veículos

em Ribas do Rio Pardo; manutenção na estrada municipal de acesso à fazenda. A

empresa conta com telefone 0800 para recebimento de consultas e reclamações que é

divulgado no resumo do plano de manejo.  

A FRIGG, visando o bem estar de seus prestadores de serviços (caminhoneiros)  ,

construiu  em 2013, a casa do motorista, evidenciado na área de pesagem de madeira

na fazenda Pantano  área de descanso e lazer composta por: bancos, banheiros, água

potável e tv.   

Todos os projetos sociais são recentes a maioria começou em 2013.

Evidenciada apresentação Responsabilidade Social.

Educação Infantil

É mantida na fazenda Pantano em Ribas do Rio Pardo, escola de ensino municipal

fundamental, em parceria com a prefeitura de Ribas do Rio Pardo que disponibiliza
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dois professores, alimentação, transporte dos alunos, material escolar e limpeza. Esta

iniciativa beneficia 24 alunos do 1ª ao 9ª ano do ensino fundamental, residentes na

fazenda e no entorno. O custo deste projeto é baixo (R$1.800,00/ano).

Assistência Médica

Mensalmente  a  FRIGG  disponibiliza  médico  do  trabalho  para  prestar  assistência

médica para os funcionários da fazenda Pantano e áreas próximas. São realizados,

atendimentos  de  clinico  geral  e  atendimentos  periódicos,  evidenciado  cronograma

para 2016. Custo anual: R$ 18.500,00 por ano.

Assistência Odontológica

Mensalmente a FRIGG disponibilizar assistência odontológica básica aos funcionários

e moradores da região da fazenda Pantano.  São prestados atendimentos básicos:

pequenas cirurgias, tratamento de cáries, limpezas e encaminhamentos. Custo anual:

R$ 18.500,00 por ano.

Educação Ambiental Projeto Datas Ecológicas 

Projeto de educação e conscientização ambiental dos colaboradores e comunidades

vizinhas,  mensalmente  as  datas  ambientais  identificadas  no  calendário  de  datas

comemorativas do Meio Ambiente disponibilizada pelo Ministério de Meio Ambiente,

são apresentadas em forma de palestras de sensibilização.

Evidenciado o relatório de Educação Ambiental  – Datas Ecológicas e treinamentos

ambientais já ocorridos em 2016.Custo estimado em R$ 700,00.

Projeto Produtos Verdes

Iniciou em abril  2015, tem como objetivo: destinar os resíduos de difícil  reciclagem

para a empresa TerraCycle. 

Reduzindo os impactos ambientais da geração de resíduos de difícil reciclagem, e que

normalmente seriam jogados em lixões e/ou aterros sanitários.

Incentivando os colaboradores a cuidar do meio ambiente e dar destinação correta aos

resíduos.
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Contribuindo  socialmente  com as instituições sem fins lucrativos nas comunidades

onde as empresas estão inseridas.

Projeto Reciclagem 

Existe desde 2012, tem como objetivo a conscientização dos colaboradores sobre a

coleta seletiva e a destinação correta de resíduos.  É realizada a coleta seletiva e

doação  dos  resíduos  recicláveis  para  associações  de  catadores  de  resíduos

recicláveis.  São  enviados  apenas  resíduos  recicláveis  sem  nenhum  tipo  de

contaminação que podem vir causar risco aos catadores. Os resíduos devem estar

ensacados e pesados para controle e posteriormente ser os dados incorporados no

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS.

Após a destinação, a associação beneficiada, deve emitir certificado de recebimento,

onde  o  mesmo deve ser  arquivado  na empresa  para  comprovação de destinação

correta de resíduos.

Custos: R$ 500,00, referente ao transporte de resíduos.

Projeto Empreendedorismo - Apicultura Solidária

Projeto ainda não implantado, irá promover o uso alternativo, dos plantios de eucalipto

e nativas para produção de mel e seus derivados.

Prevê a implantação dos apiários nas áreas de reserva legal e área de preservação

permanente da fazenda.

Projeto Avistamento de Animais Silvestres

Identificar  e  realizar  o  registro  fotográfico  de  animais  silvestres  envolvendo  os

colaboradores na conscientização sobre proteção da fauna.

Os colaboradores realizam os registros fotográficos e enviam para a área de Meio

Ambiente.  Mensalmente é selecionada a melhor foto.  Anualmente,  a melhor  foto é

premiada. São confeccionadas camisetas com as melhores fotos do ano.

Custo anual: R$ 700,00. 

Projeto Escoteiro Lobo Guará
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Realizada parceria com o Grupo de Escoteiro Lobo Guará 012/ MS, criando um polo

na fazenda Pantano, integrando os alunos da escola Claudio Bardela, beneficiando

crianças  da  fazenda  Pantano  (Frigg  Florestal  S.A.)  e  da  comunidade  (fazendas

vizinhas).Mensalmente alguns representantes (chefes) dos escoteiros do Grupo Lobo

Guará  de  Campo  Grande  irão  desenvolver  atividades  com  os  alunos  da  Escola

Claudio Bardela (Fazenda Pantano), a fim de contribuir para educação de jovens e

construir uma sociedade melhor.

Custo anual: R$ 5000,00

Outros projetos evidenciados:

 Natal Solidário

 Atitude Pelo Planeta

 Descobrindo um Mundo Mágico através da Leitura

 Economia Familiar

 Boas Práticas no Campo

 Curso de Culinária

  Leitura na Pantano – Incentivo à Leitura

Existência também de programas implementados de saúde e higiene,  evidenciados

programa  de  distribuição  de  kits  de  higiene  bucal  para  todos  os  colaboradores,

vacinação  H1N1,  palestras  sobe  dengue,  zika  e  chikungunya,  e  calendário  das

campanhas mensais de saúde e higiene.

5.2 - Comunicação com partes interessadas 

Entrevistados 2 representantes das partes interessadas, Secretário Geral do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Ribas do Rio Pardo e Diretor Executivo do IMASUL MS –

Associação  Sul-Mato-Matogrossense  de  Produtores  e  Consumidores  de  Florestas

Plantadas. Ambos relataram o ótimo relacionamento existente com a FRIGG Florestal.

A FRIGG optou por atuar com baixa divulgação, não possui website. 
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Evidenciados:  o  plano  de  manejo,  o  plano  de  manejo  resumido  e  o  Informativo

Florestal,  INFLOR, com tiragem trimestral  de  500 unidades.  Evidenciadas diversas

edições.

8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal 

8.1.1. Princípio 1

-  As  ações  e  atitudes  tomadas  pelo  empreendimento  asseguram  o  cumprimento  das

legislações Federal, Estadual e municipal, assim como os tratados, acordos e convenções

aplicáveis ao manejo florestal.

 - Foram auditados o setor de gestão e fiscal, e saúde e segurança, sendo evidenciadas a

identificação e aplicabilidade da legislação,  documentos e licenças,  pendências  legais  e

pagamento de tributos, dentre outros. Os critérios 1.1, e 1.3 deste Princípio foram auditados.

Foi identificada neste Principio 01(uma) observação.

8.1.2. Princípio 2

- A empresa demonstrou que maneja suas florestas de modo que esta atividade contribua

para a conservação dos recursos naturais renováveis. Para o atendimento ao Princípio 2

foram verificados os procedimentos referentes a aspectos e impactos ambientais, plano de

manejo, procedimentos documentados para as atividades de silvicultura e colheita, e o fluxo

do produto florestal.

-  Foram  identificadas  neste  Principio  03(tres)  oportunidades  de  melhoria  e  01  (uma)

observação. Os critérios auditados foram: 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

8.1.3 Princípio 3

- A organização demonstrou manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos

negativos de suas atividades sobre a fauna e flora nativas.  Foram coletadas evidências

relacionadas a melhoramento genético, proteção dos ecossistemas remanescentes durante

as  atividades,  sítios  arqueológicos,  unidades  de  conservação,  recuperação  de  áreas

degradadas,  conversão  florestal,  manejo  de  pragas  e  doenças,  monitoramento  de

ecossistemas naturais, áreas de relevante interesse ecológico e controle de caça e pesca. 

- No princípio 3 foi registrada 01 (uma) oportunidade de melhoria, tendo sido auditados os

critérios 3.1, 3.5 e 3.6.
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8.1.4 Princípio 4

- A empresa demonstrou que seu manejo florestal prevê e adota técnicas que consideram a

conservação  do  solo,  do  ar  e  dos  recursos  hídricos.  As  evidências  coletadas  sobre  o

Princípio 4 foram relacionadas a caracterização e monitoramento de solos, recursos hídricos

e dados climáticos; uso racional de agrotóxicos, óleos e combustíveis; gerenciamento de

resíduos sólidos, líquidos e gasosos.

-  Foi  identificada  01  (uma)  observação,  e  01  (uma)  oportunidade  de  melhoria  neste

Principio. Os critérios 4.1, 4.2, 4,3 e 4.4 foram auditados.

8.1.5. Princípio 5

-  A empresa  demonstrou  manter  uma política  de relacionamento  com os  trabalhadores

florestais e comunidades locais visando o desenvolvimento ambiental, econômico e social

das regiões em que se insere o manejo florestal. As evidências coletadas sobre o Princípio

5 foram relacionadas a programas de interesse comunitário para melhorar as condições de

vida das comunidades locais  e programas de divulgação e comunicação com as partes

interessadas.

- Os critérios auditados foram: 5.1 e 5.2. 

9. Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria anterior (2015) foi registrada 01 (uma) não conformidade menor,

a qual está descrita abaixo:

NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade
Prazo  para  execução
das ações corretivas

Auditor

01 Silvicultura 4.3, letra j Menor 12 meses LJQ

Descrição da Não
Conformidade

- No talhão 60, durante a verificação de conformidade do preparo do solo com a
aplicação da adubação com calcário, não foi evidenciado o cumprimento das
amostragens  de  quantidade  de  adubo,  segundo  as  recomendações  da
instrução  de  trabalho  de  controle  da  qualidade  da  Subsolagem,
IT.05.18.07.02,  item  8.1  –  Amostragem.  A  referida  instrução  de  trabalho
recomenda  a  avaliação  da  quantidade  de  adubo  2  vezes  ao  dia  como
amostragem, no início da manhã e no inicio da tarde. Foi evidenciado que as
operações de adubação já haviam começado desde o início da manhã e até
as 11:00hs não havia nenhum registro da amostragem inicial, como também
não havia no campo o formulário específico para anotações das amostragem
no local de trabalho, conforme o anexo 1 do IT.05.18.07.02.

Análise de Causa
Não  havia  definição  da  conferência  dos  controles  de
qualidade.

Data: 19/06/2015
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NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade
Prazo  para  execução
das ações corretivas

Auditor

Ação Corretiva

Criar  sistemática  de  conferência  diária  dos  controles  de
qualidade. Os dados serão consolidados em uma planilha e
serão emitidos relatórios. Data: 22/06/2015

Status OK Data: 17/06/2016 Eficácia?: Sim

Comentários : 

Verificado  na  fazenda Pantano  a  atividade  de adubação  realizada  no talhão   200
empregando 03 funcionários da empresa com 01 trator com guincho (adubo em Bags
de 500Kg)  e 01 trator aplicador com adubadeira (02 linha com 3 metros entre linhas).

Evidenciado junto ao lider da equipe, devidamente preenchido, o registro de controle
de qualidade: Aferição, ajuste e medição de vazão de insumos (adubo), de junho de
2016.

Nesta auditoria de 2016 ocorreu 1 não conformidade menor.

NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade
Prazo  para  execução
das ações corretivas

Auditor

01
Gestão

Ambiental
4.4, letra

c
Menor 12 meses PSM

Descrição da Não
Conformidade

- Não  evidenciado  que  os  efluentes  líquidos  provenientes  da  área  de
alojamento  da  fazenda  Pantano  estão  sendo  tratados  e  dispostos
corretamente.  Verificado  ETE  composta  de  tanque  aeróbio  +  tanque
anaeróbio,  entupida  e  transbordando.  Não  há  análise  fisico-química  do
efluente tratado.

28



NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade
Prazo  para  execução
das ações corretivas

Auditor

Análise de Causa

1º) O efluente retornou para início do sistema;

2º) Porque a bomba do sumidouro não funcionou;

3º) Porque o sumidouro encheu;

4º) Porque a drenagem do sumidouro não foi suficiente;

5º)  Porque  o  sumidouro  não  comporta  a  quantidade  de
efluente;

6º)  Porque  além do efluente  sanitário,  existem calhas  de
captação de água da chuva direcionadas para a estação de
tratamento.

7º) Não havia uma sistemática de verificação da eficácia da
estação de tratamento de esgoto.

Data: 17/06/2016

Ação Corretiva

1) Efetuar a limpeza da ETE  

2) Verificar  quais  sistemas  são  direcionados  para  a
estação  de  tratamento  de  esgoto  e  manter  somente
efluentes sanitários.

3) Verificar  se  o  sistema  de  drenagem  do  tanque
sumidouro  é  suficiente  para  quantidade  de  efluentes
sanitários e caso necessário, construir mais sumidouros.

4) Implantar check list de verificação da ETE – Estação
de Tratamento de Esgoto.

5) Realizar  análises  semestrais  da  eficiencia  ETE  –
Estação de Tratamento de Esgoto.

Data: 20/09/2016

Status Data: Eficácia?: 

10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a quarta auditoria  de manutenção foram registradas 04 oportunidades de

melhoria (OM) e 3 observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela

empresa  quanto  à  tomada  de  ações  pertinentes.  Estas  OMs  e  OBs  devem  ser

analisadas com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no

âmbito do CERFLOR. Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas:
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OM 01 Processo: Planejamento Florestal

2.2 Falta de identidade nas informações a informação precisa ser única
OBS01 Processo: Plano de Manejo

2.2: Embora apresente os resultados de monitoramentos, o resumo público do plano
de manejo deve atualizar os resultados das campanhas de fauna e flora de 2016,
bem como citar a área total de corredores ecológicos.
OM 02 Processo: Plano de Manejo 

2.2:  Melhorar  no plano  de manejo  a  descrição de:  Produtividade  e  produção  de
eucaliptus e pinus; Plano de contingência.   
OM 03 Processo: Gestão Ambiental

3.4:  Melhorar  o  monitoramento  de  flora  concentrando  a  amostragem
apenas  na  vegetação  nativa,  aumentando  o  número  e  tamanho  das
parcelas, e procurando obter também dados quantitativos de estoque e
crescimento das arvores.

OBS 02 Processo: Operações de Apoio
1.1: Embora a refeição servida no campo seja a mesma dos outros funcionários deve
ser incluída nesta a sobremesa que for servida no refeitório da fazenda Pantano.

OBS 03 Processo: Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho

4.2.c: Embora ainda não se tenha verificado acidentes ou dano ambiental a retirada
de terra nas margens de estradas para correção destas deve evitar a formação de
buracos profundos.
OM 04 Processo: Gestão Ambiental
 3.4: Melhorar o monitoramento de flora concentrando a amostragem apenas na 
vegetação nativa, aumentando o número e tamanho das parcelas, e procurando 
obter também dados quantitativos de estoque e crescimento das arvores. 
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11. Conclusão da quarta auditoria de manutenção

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria

do CERFLOR, é favorável à manutenção do processo da certificação da FRIGG

FLORESTAL S.A, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.

Nelson Luiz M Bastos

Assinatura do auditor                                                          data:  20/06/2016

12. Anexos

 Lista de participantes reunião de abertura e encerramento

 Não conformidade encerrada de 2015 e nova não conformidade de 2016
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