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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela Ferrari Agroindústria S.A.  (aqui denominada como “CLIENTE”), para a 
verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2018.  

A certificação da Produção Eficiente de Biocombustível faz parte do Programa RenovaBio, 
instituído pela Política Nacional de Biocombustíveis (Lei nº 13.576/2017), que segundo a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) seu principal objetivo é o estabelecimento de metas nacionais anuais 
de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção e 
da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país. 

A SGS conduziu uma validação de terceira parte da RenovaCalc (ferramenta de cálculo da 
intensidade de carbono de biocombustíveis) em atendimento aos requisitos da Resolução ANP nº 
758, de 23 de novembro de 2018 no período de 2018. A auditoria foi baseada no escopo de 
verificação, objetivos e critérios como acordado entre CLIENTE e a SGS, pautados na Resolução 
supracitada, Informes Técnicos e legislações pertinentes.  

O presente relatório visa apresentar a Nota de Eficiência Energético-Ambiental da respectiva usina 
auditada a partir das informações inseridas na RenovaCalc, tendo sido reportadas de forma 
correta, completa, consistente, transparente e livre de erros ou omissões. 

Para isso, primeiramente será apresentada a equipe auditora e as responsabilidades da firma 
inspetora. Posteriormente, serão descritos o escopo; a metodologia, o plano de amostragem da 
respectiva auditoria, a análise de elegibilidade realizada pela certificadora, validação das Planilhas; 
os resultados da verificação realizada in loco composta pelos registros de ações corretivas, 
observações e evidências e da consulta pública. Por fim, a conclusão, contendo a nota e o fator de 
emissão de CBios (crédito de descarbonização). 

 
 

2. EQUIPE DE CERTIFICAÇÃO  

A equipe de auditoria (líder e auditor), além da qualificação apresentada abaixo, possui treinamento 
e experiência em sistemas de gestão, inventários de gases de efeito estufa, planejamento de 
auditorias, execução de auditorias, de acordo com ISO 19011 ou ISO/IEC 17021.   
 

Auditor líder: Ana Maria de Oliveira 
Profissional graduada em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental e pós-graduação 
em Microbiologia e Perícia Ambiental. Com experiência de 18 anos no setor agroindustrial, 
coordenação na implantação da ISO 14001, experiência com à Gestão Ambiental em empresa 
produtora de açúcar, etanol e bioenergia como coordenadora ambiental corporativa. Consultoria 
Ambiental, auditora na Norma Padrão BONSUCRO e Cadeia de Custódia, ISO 14064, RenovaBIO. 
 
Responsabilidades: liderar todo o processo de auditoria in loco, validando as informações 
apresentadas pelo auditado em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores 
e RenovaCalc; realizar a visita as campo; elaborar o relatório parcial e validar a Nota de Eficiência 
Energético-Ambiental. 
 

Auditor: Caio Cesar de Faria  
Profissional graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária e em Gestão Ambiental. Experiência 
na área de licenciamento ambiental, plano de remediação e monitoramento de áreas 
contaminadas, assim como na inspeção de fontes de poluição, áreas degradadas e aterros 
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sanitários e tratamento de efluentes. Auditor líder ISO14064, BONSUCRO, GRI, Asbestos, 
RenovaBio. 
 
Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações apresentadas pelo auditado 
em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; auxiliar no 
preenchimento do Relatório de Resultados e Lista de Presença e acompanhar o líder na visita a 
campo. 
 

Auditor: Tatiana M. Parizotto 
Geógrafa formada pela UNESP, mestre em Geografia Física pela USP/FFLCH e pós-graduada em 
Sistemas de Gestão Integrados (SGI). Coordenadora de projetos em licenciamentos ambientais; 
elaboração de estudos, impactos e programas ambientais; due diligence socioambiental e 
auditorias de Princípios do Equador (IFC) e Renovabio; identificação e avaliação de áreas 
contaminadas/passivos; elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas; experiência 
em geoprocessamento (ArcGis), resíduos sólidos, monitoramentos ambientais, outorgas e ISO 
14001. 
 
Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações apresentadas pelo auditado 
em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; auxiliar no 
preenchimento do Relatório de Resultados e Lista de Presença e acompanhar o líder na visita a 
campo. 
 
 

Especialista: Aline Santos Lopes  
Engenheira Ambiental e Urbana formada pela Universidade Federal do ABC, possui vasta 
experiência em infraestrutura de dados espaciais, geoprocessamento, sensoriamento remoto e 
integração de dados, assim como banco de dados espaciais, serviços padrão OGC e sistemas 
WebGIS. Atualmente é consultora em projetos geoespaciais para a All Maps, empresa 
especializada em fornecimento de serviços de consultoria em dados geoespaciais. 
 
Responsabilidades: sintetizar as análises de elegibilidade do produtor de biomassa para o 
RenovaBio, de acordo com os critérios definidos pela Resolução nº758/2018 e Informe Técnico 
nº02/SBQ. 
 

Auditor: Fabian Peres Gonçalves 
Engenheiro Químico formado pela Faculdade Oswaldo Cruz e Técnico em Química Industrial; 
Auditor Líder do Programa de Mudanças Climáticas da SGS; Coordenador de Produto do 
Programa de Mudanças Climáticas da SGS com mais de 9 anos de experiência na área de projetos 
de mudanças climáticas como MDL e voluntários, incluindo realização de auditorias nacionais e 
internacionais; Atuação como Gerente de Negócios da divisão de Meio Ambiente (Environmental) 
da SGS; Gerente técnico da ISO14064 e responsável pelos serviços de sustentabilidade como 
Bonsucro, RFS2; auditor líder ISO14064, ISO50001, ISO9001, ISO14001; instrutor nos cursos de 
formação ISO14064 e ISO50001 e outras formações pela SGS Academy. 
 
Responsabilidades: auxiliar em qualquer necessidade os auditores in loco e revisar todo o 
processo auditado e respectivos relatórios, confirmando a Nota de Eficiência Energético-Ambiental. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 
O cliente é responsável pelo sistema de informação de dados da organização, desenvolvimento e 
manutenção dos registros e procedimentos utilizados para alimentar a RenovaCalc da ANP 
(Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível) que determina os resultados da 
Nota de Eficiência Energético-Ambiental. 
 
As informações da RenovaCalc, planilha de produtores e elegibilidade dos produtores de biomassa 
e sua apresentação são de exclusiva responsabilidade das estruturas de gestão do CLIENTE. A 
SGS não fez parte da preparação de nenhum dado ou material apresentado pelo CLIENTE. A SGS 
também não prestou consultoria relacionada à implementação do processo de certificação de 
biocombustível ou fez parte do quadro de trabalhadores, do quadro societário ou atuou como 
conselheira da empresa objeto de certificação. Nossa responsabilidade foi a de auditar os dados 
dentro do escopo de certificação, detalhado a seguir. 
 
É de responsabilidade da SGS expressar uma opinião independente de verificação dos dados 
inseridos no RenovaCalc, planilha de Produtores de Cana e elegibilidade dos produtores de 
biomassa. 
 
A SGS conduziu uma verificação de terceira parte da Renovacalc em atendimento aos requisitos 
da Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018 no período de 2018. A verificação foi 
baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre Cliente e a SGS.  
 

4. ESCOPO 

O cliente solicitou uma verificação independente pela SGS ICS Certificadora Ltda dos dados e 
cálculos da RenovaCalc dentro do escopo de verificação como indicado abaixo.  
 

▪ Diretório de Rotas de Produção de Biocombustíveis: Etanol Anidro e Hidratado de Cana 
(E1GC).  

▪ Volume elegível: (2.785.755,98 / 3.050.435,34) * 100 = 91,32% 
 

5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pautou-se em uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar as 
conformidades e não conformidades do processo de certificação, de acordo com as etapas 
descritas abaixo. 
Após a etapa de notificação à ANP é elaborado e encaminhado à Usina o Plano de Auditoria 
(Anexo IV). Em paralelo inicia-se as análises de elegibilidade pela firma inspetora. 
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A) Etapas do Processo de Certificação 
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B) Plano de Amostragem 

Conforme definido no Informe Técnico nº 02/SBQ versão atual, a amostragem foi definida para 
assegurar uma margem de erro estatística não superior a 10% dentro de um intervalo de confiança 
estatístico mínimo de 95%, considerando a aleatoriedade, não correlação entre erros e 
independência das amostras. Toda vez que for encontrada alguma divergência ou erro nas 
informações durante a auditoria dos dados amostrados, será registrada como uma ação corretiva e 
a informação deverá ser corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência 
apresentada e auditada. 
 

Para a certificação da Ferrari Agroindústria S.A., no período de 2018, a auditoria foi conduzida 
conforme ISO19011, sendo que: 

▪ Todos os dados de entrada da RenovaCalc foram auditados em sua totalidade. 

▪ O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à 
unidade produtora de biocombustível a ser certificada, foram auditados em sua totalidade. 
Para esse item não estamos considerando amostragem, por entendermos ser necessário 
auditar essa informação em sua totalidade.  

▪ Os dados oriundos da Planilha de Produtores de biomassa foram auditados conforme plano 
de amostragem abaixo: 

o Para os dados primários foram consideradas 79 unidades produtoras, conforme 
tabela abaixo. 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 410         

  Amostra corrigida pela população 079    Considere este tamanho de amostra. 

 

o Para os dados padrão foram consideradas 69 unidades produtoras, conforme tabela 
abaixo. 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 239         

  Amostra corrigida pela população 69    Considere este tamanho de amostra. 
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C) Análise de Elegibilidade 

A análise dos dados considera três critérios segundo os quais a verificação é realizada são os 
princípios da ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de 
Novembro de 2018: 

▪ C1. Se a biomassa oriunda de imóvel rural que esteja com seu cadastro ambiental rural 
(CAR) ativo ou pendente, conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. 

▪ C2. Se a produção estiver localizada em município com área apta ao cultivo de cana 
conforme previsto no Zoneamento Agroecológico da Cana de açúcar (ZAE Cana). 

▪ C3. Se a biomassa energética utilizada pela unidade produtora, oriunda de área onde não 
tenha ocorrido supressão de vegetação nativa após 26 de dezembro de 2017. 

A análise utiliza como base os arquivos vetoriais das áreas produtivas fornecido pelo produtor e é 
entregue em formato digital para o contratante. 

O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à unidade 
produtora de biocombustível a ser certificada, foram auditados em sua totalidade. 

 

C.1. Análise do imóvel (CAR) 

A análise do imóvel consiste na consulta da base federal de imóveis SICAR (Governo Federal, 
2019), utilizando como referência, quando existente, o número de CAR informado pelo produtor, 
considerando a situação do cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são consideradas 
elegíveis ou não de acordo com o estabelecido na Resolução 758 e Informe Técnico 02. 

 

C.2. Análise da localização da área produtiva com relação ao Zoneamento Agroecológico da Cana 
(ZAE) 

 

As áreas são analisadas de acordo com o estabelecido na Resolução 758, Informe Técnico 02 e o 
Decreto 6.961/2009. Áreas localizadas em municípios contidos na lista do ZAE-Cana são 
consideradas elegíveis. No caso de áreas produtivas localizadas fora da lista de municípios do 
ZAE-Cana, são utilizadas imagens de satélite Landsat do ano de 2009 para verificar a consolidação 
da cultura de cana-de-açúcar, conforme legislação do Renovabio. 

 

C.3. Análise de supressão de vegetação nativa 

A terceira análise realizada consiste na verificação da ocorrência de supressão de vegetação 
dentro dos imóveis rurais e que foram convertidas para cana-de-açúcar após data de promulgação 
da Lei 13.576, de 26 de dezembro de 2017, conforme definido pela legislação do RenovaBio. O 
processo consiste na identificação de objetos através da assinatura espectral dos alvos e posterior 
interpretação visual dos objetos.  

São utilizadas imagens da constelação de satélites Sentinel-2 de três períodos: 2017, 2018 e 2019. 
O objetivo é verificar possíveis mudanças na cobertura da vegetação dentro das áreas produtivas, 
indicando supressão de vegetação nativa. Para esta análise é gerado o Índice de Vegetação 
Normalizado (NDVI) nestes dois períodos, e utilizado uma composição entre os resultados obtidos 
para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação. 
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Para a realização da interpretação visual foi utilizado como referência a chave de interpretação de 
classes do Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015). 

6. RESULTADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADAS 

Planilha de Produtores e RenovaCalc: 

Os resultados e registros de ações corretivas, observações e lista de verificação, além da 
averiguação dos dados preenchidos na RenovaCalc, estão descritos no Anexo III deste relatório. 

Neste Anexo são apresentadas as solicitações de ações corretivas (SACs) que foram geradas 
durante o processo de auditoria in loco, sendo algumas fechadas durante esse período e, outras, 
com um prazo maior, a depender do tipo de correção.  

Desta forma, para os itens pendentes, após o envio das evidências por parte do Cliente, são 
aferidos novamente as informações e, estando correta, a SAC é encerrada, caso contrário, ficará 
pendente até a solicitação ser atendida. No item "III. Evidências", disponível no “Anexo III – 
Relatório de Auditoria in Loco - Resultados” deste mesmo documento, apresenta-se toda as 
documentações e as memórias de cálculos verificados em campo, como também posteriormente, 
se necessário.  

Todos os documentos comprobatórios das informações necessárias para o cálculo da Nota de 
Eficiência Energético-Ambiental e da fração do volume de biocombustível elegível serão 
armazenados pelas partes interessadas, pelo período mínimo de cinco anos, seguindo orientações 
da Resolução nº758/2018 e Informe Técnico nº02/SBQ. 

O detalhamento de todo o processo de produção do etanol, desde a matéria-prima, neste caso a 
cana-de-açúcar, seus processos, produtos e coprodutos está apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Macro Fluxo do Processo (Fonte: Ferrari Agroindústria S.A.). 
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Observa-se que durante o processo de auditoria in loco, todas as atividades realizadas estão 
descritas no Plano de Auditoria, apresentado no Anexo IV deste relatório. Além disso, no Anexo V 
encontra-se a Lista de Presença com todos os participantes das reuniões de abertura e 
encerramento e os responsáveis pelas informações auditadas. 
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Elegibilidade: 

▪ Área analisada: 41.619,34 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

▪ Quantidade de imóveis rurais analisados: 774, sendo:  

▪ 774 elegíveis. 

▪ 0 não elegíveis. 

 

7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da proposta de certificação teve o prazo de 30 dias de divulgação no site 
www.sgssustentabilidade.com.br. O período de consulta ocorreu de 11/11/2019 a 10/12/2019.  

A consulta pública disponibilizou os seguintes documentos: 

I – Dados preenchidos pelo produtor de biocombustível na RenovaCalc e validados pela 
firma inspetora. 

II – Proposta de Certificação de Produção Eficiente de Biocombustível com indicação 
expressa da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e da fração de volume de 
biocombustível elegível, conforme modelo da ANP. 

III – Relatório parcial sobre o processo de certificação.  

Obs.: Ver Anexo I para resultados da consulta pública. 

  

8. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com base nos resultados avaliados em auditoria por meio de evidências, 27 
SACs e validação das informações inseridas na Planilha de Produtores e RenovaCalc, segue 
abaixo a proposta de Certificação de Produção Eficiente de Biocombustível com indicação 
expressa da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e da fração de volume elegível de 
biocombustível. 

 
Conclusão 
 

Nota de Eficiência Energético – 
Ambiental (CO2eq/MJ):  

 
68,20 

Biocombustível: Etanol Hidratado 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 91,32 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,329149E-03 
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Nota de Eficiência Energético – 
Ambiental (CO2eq/MJ):  

 
68,30 

Biocombustível: Etanol Anidro 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 91,32 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,394233E-03 

 
A abordagem da SGS é baseada na compreensão dos riscos associados com a comunicação de 
informações dos dados e os controles para mitigar os mesmos. Nossa análise incluiu a avaliação 
de evidências relevantes, relacionadas as quantidades e as informações relatadas pela 
organização, bem como visita nos seguintes locais: entrada de cana, balança, tombamento, 
destilaria, difusor/moagem, posto de combustíveis, laboratório, etc. 
 
O certificado de Verificação da Produção Eficiente de Biocombustível terá validade de três anos, 
contados a partir da data de aprovação pela ANP.  
 
Na opinião da SGS os dados apresentados durante a Verificação da Produção Eficiente de 
Biocombustível:  
- É uma representação justa dos dados e informação no RenovaCalc  
- Foi preparado de acordo com a ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da Resolução 

ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018. 

 
Nota: Este relatório é emitido em nome do cliente, pela SGS ICS Certificadora Ltda (“SGS”) de acordo com as suas Condições Gerais 

de Verificação da ISO 14065 e em atendimento aos requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018 disponível em 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Os resultados registrados são baseados na auditoria realizada pela SGS. Este relatório 
não dispensa o cliente do cumprimento de quaisquer estatutos federal, nacional ou atos regionais e regulamentos ou qualquer diretriz 
emitida nos termos dos referidos regulamentos. Definições em contrário não são vinculativas para a SGS e a SGS não terá 
responsabilidade vis-à-vis além do seu Cliente. 
 

 

 
 Anexo I – Resultado Consulta Pública 

Anexo II – Metodologia de Análise de Elegibilidade 
Anexo III – Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

Anexo IV – Relatório de Auditoria in Loco - Plano de auditoria 
Anexo V – Relatório de Auditoria in Loco - Lista de Presença e Participantes 
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Anexo I - RENOVABIO – Relatório Consulta Pública 

 

Page 1 of 1 

Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora Ltda. 

Produtor de 
Biocombustível: 

FERRARI AGROINDÚSTRIA S/A. 

Endereço: Fazenda da Rocha - Rodovia SP-215, Km 84, s/n - Zona Rural Cx 
Postal 35, Pirassununga - SP, 13631-301 

Produto a ser 
certificado: 

Etanol Anidro e Etanol Hidratado de Cana-de-Açúcar 

Rota: E1GC 

Período da consulta 
pública: 

11/11/2019 a 10/12/2019 

Documentos 
disponibilizados na 

consulta: 

RenovaCalc; Relatório parcial sobre o processo de certificação; 
Proposta de Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis. 

Endereço eletrônico 
da consulta pública: 

https://sgssustentabilidade.com.br/consulta-publica/  

 
I. Comentários 

No Descrição Resposta ao comentário (uso SGS) 

1 Não houve nenhum comentário durante o período de consulta pública. Não aplicável. 
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Anexo II - Metodologia da Análise de Elegibilidade 
  

1. Introdução 
 

 A análise dos dados foi realizada com base na legislação vigente relativa ao RenovaBio e 

considera três partes, sendo: 

1 - Análise do imóvel (CAR); 

2 - Análise da localização da área produtiva com relação ao Zoneamento Agroecológico da 

Cana (ZAE). 

3 - Análise de Supressão de Vegetação Nativa. 

 A análise utiliza como base os arquivos vetoriais das áreas produtivas fornecido pelo produtor 

e é entregue em formato digital para o contratante. 
 

2. Análise do imóvel (CAR) 
 

A análise do imóvel consiste na consulta da base federal de imóveis SICAR (Governo Federal, 

2019), utilizando como referência, quando existente, o número de CAR informado pelo produtor, 

considerando a situação do cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são consideradas 

elegíveis ou não de acordo com o estabelecido na Resolução 758 e Informe Técnico 02. 
 

3. Análise da localização da área produtiva com relação ao Zoneamento Agroecológico da Cana (ZAE) 
 

 As áreas são analisadas de acordo com o estabelecido na Resolução 758, Informe Técnico 02 

e o Decreto 6.961/2009. Áreas localizadas em municípios contidos na lista do ZAE-Cana são 

consideradas elegíveis. No caso de áreas produtivas localizadas fora da lista de municípios do ZAE-

Cana, são utilizadas imagens de satélite Landsat do ano de 2009 para verificar a consolidação da 

cultura de cana-de-açúcar, conforme legislação do Renovabio. 
 

4. Análise de supressão de vegetação nativa 
 

 A terceira análise realizada consiste na verificação da ocorrência de supressão de vegetação 

dentro dos imóveis rurais e que foram convertidas para cana-de-açúcar após data de promulgação da 

Lei 13.576, de 26 de dezembro de 2017, conforme definido pela legislação do RenovaBio. O processo 

consiste na identificação de objetos através da assinatura espectral dos alvos e posterior interpretação 

visual dos objetos.  

São utilizadas imagens da constelação de satélites Sentinel-2 de três períodos: 2017, 2018 e 

2019. O objetivo é verificar possíveis mudanças na cobertura da vegetação dentro das áreas 

produtivas, indicando supressão de vegetação nativa. Para esta análise é gerado o Índice de Vegetação 

Normalizado (NDVI) nestes dois períodos, e utilizado uma composição entre os resultados obtidos 

para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação. 

Para a realização da interpretação visual foi utilizado como referência a chave de 

interpretação de classes do Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de 

Gases de Efeito Estufa (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015). 



Metodologia de Análise de Elegibilidade 

 

 
 

All Maps - Rua Vieira de Almeida, 461 - Sala 16 - Ipiranga, São Paulo - SP - CEP: 04268-040 

www.allmaps.com.br     1 

Referências: 

 

BRASIL. Decreto Nº 9.308, 15 de março de 2018. Dispõe sobre a definição das metas compulsórias 

anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de 

combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. 

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9308.htm 

  

BRASIL. Decreto Nº 6.961, 17 de setembro de 2009. Aprova o zoneamento agroecológico da cana-de-

açúcar e determina ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as operações 

de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento. 

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6961.htm 

  

BRASIL. Lei 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis 

(RenovaBio) e dá outras providências. 

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13576.htm 

  

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Resolução ANP Nº 758 

de 2018 - Regulamenta a certificação da produção ou importação eficiente de biocombustíveis de que 

trata o art. 18 da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o credenciamento de firmas inspetoras. 

Link: http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2018/novembro&item=ranp-758-

2018 

  

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Informe Técnico nº 

02/2018/SBQ (v.1) - Orientações Gerais: Procedimentos para Certificação da Produção ou Importação 

Eficiente de Biocombustíveis. 

Link:http://www.anp.gov.br/images/producao-fornecimento-biocombustiveis/renovabio/informe-

tecnico-02.docx 

  

FORMARGGIO, Antonio Roberto. Sensoriamento remoto em agricultura. São Paulo: Oficina de Textos, 

2017. 

  

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Terceiro Inventário Brasileiro de 

Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Setor de Uso da Terra, Mudanças do Uso 

da Terra e Florestas, 2015. 

Link: 

http://sirene.mcti.gov.br/documents/1686653/1706165/RR_LULUCF_Mudan%C3%A7a+de+Uso+e+F

loresta.pdf/11dc4491-65c1-4895-a8b6-e96705f2717a 

  

SATVeg - Embrapa. Acessado em Junho de 2019. 

Link: https://www.satveg.cnptia.embrapa.br/satveg/login.html 

  

SICAR Federal - Governo Federal - Acessado em Julho de 2019. Link: http://www.car.gov.br/#/ 



Rev01 
 
 

        Anexo III – Relatório de Auditoria in Loco - Resultados  

 

Page 1 of 18 

Organização: FERRARI AGROINDÚSTRIA S/A. 

Número do Contrato: 43603 

 
 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

1 SAC 

RenovaCalc 

E1GC - 
bagaço de 
terceiros 

24/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

Planilha RenovaCalc, aba E1GC Fase Industrial 
"Bagaço de Terceiros". Valor informado referente 
a média aritmética. Corrigir para média 
ponderada, conforme exigido pela ANP. 

24/07/2019 - Menero Denardi 

Apresentado planilha com o cálculo da 
média aritmética, conforme solicitado. 

Alterado o valor na respectiva célula da 
planilha E1GC, de 59,90 km para 44,23 km. 

24/07/2019 - AMO 

2 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Informações 
sobre 
elegibilidade 

24/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

Na aba "Informações sobre elegibilidade", a 
célula correspondente ao imóvel identificado 
como 3900 estava sem a identificação do 
município. 

24/07/2019 - Danilo Fiori 

Incluído o município "Timbaú" na respectiva 
célula identificada. 

24/07/2019 - AMO 

3 SAC 
Planilha de 
produtores/ 
Área total 

24/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

Verificado diferença de 4 a 30% nas áreas dos 
imóveis calculadas pelos shapefiles (menor) em 
relação aos valores de área inseridos na planilha 
de produtores, aba "Informações sobre 
elegibilidade" (maior). Código dos imóveis: 3455; 
2611; 3019; 2214; 3872; 2001; 2589; 2265; 2391; 
2728; 2336; 2759; 3933; 3050; 2809; 3901; 3935; 
3899; 3900. 

25/07/2019 – Luciano 

As fazendas com os códigos: 3872, 3933 e 
3899, tiveram seus valores de área revistos 
e alterados na respectiva planilha, 
correspondendo ao valor calculado pelo 
shapefile, uma vez que as diferenças das 
áreas foram mais significativas (20 a 30%). 

Para os demais códigos (fazendas), os 
valores das áreas permaneceram 
inalterados, já que a diferença é em torno de 
3 a 5%, devido as localidades dos 

25/07/2019 – AMO 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

carreadores e alteração e/ou aumento de 
benfeitorias. 

Essa alteração gerou uma diferença no valor 
da Área total, na aba "consolidado". 

4 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Diesel B10, 
Gasolina e 
Etanol 
Hidratado. 

24/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

Verificado divergência nos valores de consumo 
de diesel inseridos na planilha de cálculo 
elaborado pela usina com os valores gerados 
pelo sistema interno SISMA, para a 
frota/equipamentos de terceiros (vide evidência 
n° 13). 

Verificar e corrigir os valores. 

25/07/2019 - Danilo Fiori e Menero 

Foi identificado o erro, onde os valores foram 
gerados via sistema SISMA a cada três 
meses (devido a quantidade de dados), 
sendo que, no mês de março gerou-se do 
dia 1 ao 30, faltando o dia 31. 

Os valores do consumo de combustível do 
dia 31/03/18 foram inseridos na planilha de 
memória de cálculo e os dados foram 
atualizados na planilha de produtores e 
RenovaCalc, aba E1GC. 

25/07/2019 – AMO 

5 SAC 

Planilha de 
produtores, 
aba 
Consolidado 
e 
RenovaCalc/ 
Palha 
recolhida 

24/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

Na planilha de produtores, Aba "Consolidado" foi 
identificado divergência no valor inserido na 
célula "Palha recolhida" com o valor apresentado 
no documento de evidência, gerado por meio do 
sistema interno da usina. Corrigir o valor nas 
planilhas. 

24/07/2019 - Danilo Fiori e Menero 

Documento de evidência revisado e alterado, 
com a inserção dos valores faltantes nas 
planilhas, tanto nas abas "Dados Primários e 
Dados Padrão de Produtores" quanto na 
RenovaCalc. 

Valor alterado de 91.051,07 t para 93.147,34 
t. 

24/07/2019 - AMO 

6 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Calcário 
Dolomítico e 

25/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

As colunas "Calcário Dolomítico" e "Gesso" da 
aba "Dados Primários de Produtores" estavam 

25/07/2019 - Danilo Fiori e Menero  

Alteração realizada na planilha de memória 
de cálculo e, posteriormente na planilha de 

25/07/2019 - AMO 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

Gesso com a unidade de medida errado, apresentado 
em tonelada ao invés de quilo, conforme foi 
verificado na planilha de memória de cálculo da 
usina. 

Deve-se corrigir e alterar os valores na planilha. 

produtores e RenovaCalc. 

Aba "Consolidado": 

- Calcário dolomítico = de 4,10 para 10,83 

- Gesso = de 1,71 para 5,59 

Posteriormente, foi recalculado novamente, 
retirando as áreas em que não houve 
produção, ou seja, que estava em reforma 
ou formação (plantio) no ano de 2018 
(gerado pelo sistema GAtec) - considerado 
somente tratos culturais - cana soca. 

Atualizado novamente os valores nas 
planilhas: 

- Calcário dolomítico = 7,48 

- Gesso = 3,80 

7 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Cloreto de 
potássio e 
Outros 
(Fertilizantes 
Sintéticos) 

25/07/2019 – AMO, CCF e TMP 

Coluna "Cloreto de Potássio", da aba "Dados 
Primários de Produtores": colagem dos valores 
na planilha em linha errada, alterando a 
sequência dos valores em relação a respectiva 
fazenda. 

O mesmo ocorreu para a coluna Outros 
(Fertilizantes Sintéticos). 

Deve-se ajustar os valores com as linhas 
correspondentes às respectivas propriedades. 

25/07/2019 - Danilo Fiori e Menero 

Ajustado a sequência de valores em relação 
a respectiva fazenda. Os cálculos estavam 
corretos. 

25/07/2019 - AMO 

8 SAC 
Planilha de 
produtores/ 

25/07/2019 – AMO, CCF e TMP 25/07/2019 - Danilo Fiori e Menero 25/07/2019 - AMO 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

vinhaça Na aba "Dados Primários de Produtores", os 
valores do consumo de vinhaça estavam em m³ 
por hectare, sendo exigidos valores em litros por 
tonelada de cana produzida. Ajustar a conversão 
da unidade. 

Nesta alteração foi realizado um recalculo, 
gerando um valor denominado "taxa média 
de vinhaça". Para isso, pegou-se o valor total 
de produção de vinhaça do ano de 2018 e 
dividiu-se pela produção total de cana no 
mesmo ano. 

Valor gerado = 569,96 L/t cana 

9 SAC 
Planilha de 
Produtores e 
RenovaCalc 

20/09/2019 – FPG 

Atualizar a planilha de produtores e RenovaCalc 
para a versão 5 atual. 

30/09/2019 

Atualizada as planilhas para versão 5. 

30/09/2019 - FPG 

 

10 SAC 

RenovaCalc/ 
Item 
Eletricidade- 
Biomassa 

30/09/2019 – FPG 

Caso não tenha ocorrido compra de eletricidade 
de biomassa, esse dado deve ser excluído da 
RenovaCalc. 

30/09/2019 

Renovacalc revisada desconsiderando esse 
item. 

A usina não realizou compra de eletricidade 
de biomassa externa, esse item foi excluído 
da RenovaCalc. 

30/09/2019 - FPG  

11 SAC 
Planilha de 
produtores e 
RenovaCalc 

01/10/2019 – TMP 

Apresentar a memória de cálculo do volume 
elegível. 

07/10/2019 – Danilo 

Resposta da Usina = MOAGEM EM 2018 – 
evidenciada através do Boletim de Produção 
Safra: 3.050.435,34 toneladas com a 
quantidade de matéria prima entregue 
utilizando a prerrogativa do item 4.4.2 da IT 
02 

Arquivo de evidência: SAC 11 - Memoria 
Calculo ELEGIBILIDADE - FERRARI.xlsx 

21/10/2019 - TMP 

12 SAC RenovaCalc/ 01/10/2019 – TMP 07/10/201 – Menero/Claudemir  21/10/2019 - TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

Fase 
agrícola 

Item "Fertilizantes Sintéticos": especificar 
"Outros" (escrever o nome do 
fertilizante/composto). 

Resposta da Usina = RENOVACALC fase 
agrícola corrigido o nome para Uran + Ajifer 
+ Formulados e descrito a fórmula. 

Arquivo de evidência: Fertilizantes Sinteticos 
- Descrição de Formulados.xlsx. 

13 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
Industrial 

01/10/2019 – TMP 

1. Evidenciar a distância de transporte do item 
"bagaço de terceiro". 

2. Evidenciar a fase de distribuição rodoviária. 

3. Evidenciar as notas de compra de cana ou 
relatório do sistema interno com os nºs das notas 
da biomassa (cana) comprada das respectivas 
propriedades. 

4. Evidenciar qual a fonte do valor do total 
consumido de combustível para a fase industrial. 
Há somente a evidência do total consumido geral 
(indústria + agrícola). Necessário separar essas 
informações, para que fique claro a fonte da 
informação. 

07/10/201 – Menero/Claudemir  

Resposta da Usina = 1. RENOVACALC 
fase industrial: valor corrigido e alterado na 
respectiva célula de planilha E1GC, de 44,23 
para 40,27 

Arquivos evidência: DISTANCIA 
TRANSPORTE DE BAGAÇO.pdf 

RESUMO ENTREGA DE BAGAÇO SAFRA 
2018.xlsx 

2. Declaração da Copersucar responsável 
por todo o escoamento do etanol 
evidenciando os percentuais de 80,7 % 
modal rodoviário e 19,3% modal Dutoviario 
no etanol Hidratado e 100% modal rodoviário 
para etanol anidro. 

Arquivos evidência: Declaração Modal 
Transporte Ferrari.pdf 

3. Notas de compra de cana 2018  

Arquivo evidência: SAC 12.4 - Relatorio de 
NFS de Compra de Cana 2018.pdf 

4. Fonte do valor consumo de combustível 

21/10/2019 - TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

fase industrial evidenciado separadamente o 
consumo industrial (Próprio e terceiros) 

Arquivo evidencia: Diesel Industria.xlsx 

14 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba 
Informações 
sobre 
elegibilidade 

01/10/2019 – TMP 

1. Apresentar um CAR por linha. 

2. Evidenciar as áreas sem CAR: contrato com a 
usina ou matrícula em caso de área própria, 
mapa agrícola, etc. 

Caso haja mais de 1 CAR para um único Produtor 
de biomassa, e caso um desses CAR esteja 
inelegível (supressão ou fora do ZAE), será 
necessário apresentar o cálculo de quantidade de 
biomassa elegível adquirida (Fórmula 01 – pg. 7 
do Informe Técnico n° 02 v.02), em planilha 
separada.                         

07/10/2019 – Menero / Claudemir 

Resposta da Usina = 1. Planilha de 
Produtores – Aba Informações sobre 
elegibilidade: alteração feita para apresentar 
um CAR por linha na coluna “D” 

Arquivo Evidência: Calculadora Produtores 
de Cana-de-Acucar (v.5).xlsm 

2. Áreas sem CAR evidências de contrato e 
matriculas 

Arquivo evidências (pasta): Matriculas Ferrari  
e Contratos 

Mapas_PDF.zip e Shapefile.zip 

Obs.: Não temos CAR inelegível por 
supressão e ZAE 

 

21/10/2019 - TMP 

2. As áreas sem CAR 
foram retiradas da 
Planilha de Produtores, 
aba elegibilidade. 

1. Obs. Verificada a 
Planilha de Produtores, 
aba "elegibilidade" e 
ainda existem CARs 
repetidos. Solicitada 
nova verificação. Vide 
SAC n° 18. 

 

15 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas dados 
Padrão e 
Primários 

01/10/2019 – TMP 

1. As informações apresentadas devem estar 
agrupadas por CNPJ ou CPF. 

2. Para as células sem informações/dado, devem 
ser preenchidas com 0,00. 

07/10/2019 – Menero / Claudemir 

Resposta da Usina = Planilha de produtores 
Dados primários e dados padrão:  

1. Foram feitas as correções no modo de 
preenchimento agrupando as informações 
por CNPJ ou CPF. 

14.2 – Alterado o preenchimento das células 

21/10/2019 - TMP 

1. Verificada a Planilha 
de Produtores e ainda 
existem CNPJ/CPFs 
duplicados. Vide SAC 
nº 18. 

2. Dados preenchidos 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

em branco para o valor de zero “0,00” conforme solicitado. 

16 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba Dados 
Primários 

01/10/2019 – TMP 

1. Caso o produtor tenha pelo menos uma área 
elegível, deverá consolidar os dados de todos os 
imóveis rurais desse produtor, mesmo que sejam 
não elegíveis; 

2. Item "Área queimada" – possui boletim de 
ocorrência? 

3. Verificar e evidenciar para o item "Gesso" o 
valor para a propriedade 1006, que está 8,98 kg/t 
cana e nas evidências o valor está 8,10 kg/t cana. 
Verificar essa diferença, arrumar na planilha e 
enviar a evidência correta. 

07/10/2019 – Menero / Claudemir 

Resposta da Usina = Aba dados Primário: 

1. Foram consolidados todos os dados dos 
imóveis por produtor. 

2. Área Queimada – A empresa não utiliza 
pratica de queimada para realização de 
colheita, as queimadas existentes são 
supostamente criminosas ou acidentais e 
não é pratica da empresa emitir BO para 
queimadas em área de cana, somente 
quando as queimadas atingem áreas de 
preservação.  

Arquivo evidência: Declaração sobre 
queimadas.pdf 

2. Fogos Criminosos Safra 2018.pdf (total de 
área queimada na aba de dados primário – 
423,29 ha). 

3. Item “gesso” propriedade 1006, corrigido o 
valor de 8,98 (digitado erroneamente) para 
8,10 conforme evidência. 

21/10/2019 - TMP 

1. Foram retiradas as 
áreas sem CAR, e não 
há áreas não elegíveis. 

2. Divergência no valor 
informado na planilha de 
produtores com a 
evidência verificada em 
auditoria (in loco). Vide 
SAC nº 20. 

17 SAC RenovaCalc 

21/10/2019 – TMP 

Apresentar a memória de cálculo do valor 
inserido no item "Bagaço de terceiro" na 
RenovaCalc. 

25/10/2019 – Claudemir 

Resposta Usina: Memória de Calculo 
“Bagaço de Terceiro” 

Somando total de bagaço adquirido de 
terceiros (base úmida) dividido pelo total de 

30/10/2019 – TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

cana processada na safra.  

Bagaço 51.233,09 ton / Moagem 
3.050.435,34 ton = 16,80 kg/ton cana 
processada 

Arquivo evidência: SAC 17 - Bagaço 
adquirido terceiros Safra 2018.pdf 

18 SAC 

Planilha de 
Produtores, 
abas 
Elegibilidade, 
Primários e 
Padrões. 

21/10/2019 – TMP 

Agrupar os CARs na aba elegibilidade, como 
também agrupar em um único CNPJ/CPF nas 
abas "Primários e Padrões". 

25/10/2019 – Claudemir 

Resposta Usina: Foram agrupados todos os 
CARs na aba elegibilidade e Agrupados 
CNPJ/CPF nas abas de dados primários e 
padrões 

Encerrada - 30/10/2019 
– TMP 

 

19 SAC 
Planilha de 
Produtores 

21/10/2019 – TMP 

Apresentar planilha à parte das áreas sem CAR, 
que foram excluídas da aba de elegibilidade e/ou 
possui CAR inelegível. 

25/10/2019 – Claudemir 

Resposta Usina: apresentada planilha com 
as 52 áreas não elegíveis excluídas 
somando um total de 264.679,37 ton de cana  

Arquivo evidência: SAC 19 - Áreas excluídas 
da elegibilidade.xlsx 

Encerrada - 30/10/2019 
– TMP 

 

20 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba Dados 
Primários 

21/10/2019 – TMP 

Divergência no valor total de área queimada 
evidenciado em auditoria, com o valor inserido na 
planilha revisada enviada pela usina. 

Verificar os valores inseridos na planilha de 
produtores com os valores das áreas queimadas 
verificadas na auditoria in loco, a partir do 
relatório gerado para todas as áreas da usina 

25/10/2019 – Claudemir 

Resposta Usina: A divergência existe devido 
a retirada de duas fazendas da planilha de 
dados primários por não estarem elegíveis, 
sendo essas: Fundo agrícola 2309-1 (7,67 
hectares) e Fundo agrícola 2770-1 (0,50 
hectares), somando um total de 8,17 
hectares que justifica exatamente a diferença 
entre o valor auditado de 423,29 ha, com o 

Encerrada - 30/10/2019 
– TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

(Doc: "2018_06_AREA_QUEIMADA_Queima de 
Cana Safra 2018"). Destacar em amarelo no 
arquivo as áreas correspondentes de cada 
fazenda e memória de cálculo do valor total. 

Valor auditado = 423,29 ha. 

Valor na planilha revisada pela usina = 415,12 ha. 

valor revisado de 415,12 ha.  

Arquivo evidência: SAC 20 - Fogos 
Criminosos Safra 2018.pdf 

21 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas Dados 
Primários e 
Padrão. 

21/10/2019 – TMP 

Informar e evidenciar as alterações em relação 
aos valores totais para os itens de insumo (gesso, 
calcário, KCl, etc.), palha, cana comprada, etc. da 
Planilha de Produtores enviada, para as abas 
Dados Primários e Padrão" em relação a Planilha 
de Produtores auditada. 

25/10/2019 – Claudemir 

As diferenças ocorrem devido retirada das 
áreas não elegíveis que tiveram produtor não 
elegível nas abas de dados primário e 
padrão. Foram gerados arquivos atuais com 
as evidencias, sendo eles: 

SAC 21 - Calcário e Gesso.pdf 

SAC 21 - Cloreto de Potássio.pdf 

SAC 21 - Fosfato Outros.pdf 

SAC 21 - Nitrogênio_Outros.pdf 

SAC 21 - Palha Recolhida Base Seca.pdf 

SAC 21 - Torta de Filtro.pdf 

Encerrada - 30/10/2019 
– TMP 

Obs: Encaminhada a 
memória, mas 
observada divergências 
(vide SAC n. 24.)  

22 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas Dados 
Primário e 
Padrão 

21/10/2019 – TMP 

Deverá ser revisto todos os valores de área total 
inseridos na Planilha de Produtores, cuja área 
deve considerar toda a unidade de produção, ou 
seja, a soma das áreas colhidas, de produção de 
mudas, de reforma, de cana de ano e meio e de 
cana bisada. 

25/10/2019 – Claudemir 

Áreas produtivas com biomassa: 41.619,39 
ha 

Encerrada - 31/10/2019 
– TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

Evidenciar os valores inseridos na planilha. 

23 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas Dados 
Primário 

21/10/2019 – TMP 

Deverá ser revisto os valores de consumo de 
todos os insumos aplicados na área total da 
respectiva propriedade, incluindo as áreas de 
plantio e reforma. Portanto, deverão ser 
computados os insumos aplicados nessas áreas. 

Evidenciar relatório via sistema interno da usina, 
os totais utilizados no ano de 2018 para cada 
insumo e respectiva memória de cálculo do valor 
inserido na Planilha de Produtores. 

25/10/2019 – Claudemir 

Todos os insumos utilizados de insumos 
utilizados foram nas áreas com biomassa 

SAC 23 - Calcário e Gesso.xls 

SAC 23 - Cloreto de Potássio.xls 

SAC 23 - Fosfato Outros.xls 

SAC 23 - Nitrogênio_Outros.xls 

SAC 23 - Torta de Filtro.xls 

Encerrada - 30/10/2019 
– TMP 

Obs: Encaminhada a 
memória, mas 
observada divergências 
(vide SAC n. 24.)  

24 SAC RenovaCalc. 

21/10/2019 – TMP 

Caso seja utilizado óleo combustível para iniciar a 
queima nas caldeiras, deve ser apresentado 
evidência de tal consumo e inserir o valor no 
respectivo item da RenovaCalc, fase industrial. 

25/10/2019 – Claudemir 

Foram utilizados (1.143,26 litros) de Óleo 
combustível para iniciar as caldeiras, porém, 
ao utilizar o divisor da quantidade de 
litros/toneladas de cana processada o 
resultado foi um valor de 0,0004 litros/ton 
cana e ao inserir esse valor na planilha ele 
não é aceito por ter mais de duas casas 
decimais.  

Encerrada - 30/10/2019 
– TMP 

 

25 SAC 
Planilha de 
Produtores 

21/10/2019 – TMP 

A Memória de Cálculo de insumos recebidas pela 
SGS, arquivo "SAC 23 - Memoria de cálculo de 
insumos.xlsx", apresentam valores diferentes do 
apresentado na Planilha de Produtores. Corrigir a 
Planilha de Produtores de acordo com o arquivo 
evidenciado. 

31/10/2019 – Claudemir 

Realizada a correção dos valores que 
estavam diferentes. 

 

 

 

Encerrada - 31/10/2019 
– TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data e 
responsável) 

 

26 SAC 

Memória de 
cálculos de 
insumos/ 
Planilha de 
Produtores 

21/10/2019 – TMP 

Verificar a divergência de valores, com aparente 
deslocamento de linhas na memória de cálculos 
de insumos 

31/10/2019 – Claudemir 

Correção realizada e planilhas de memória 
de cálculo de insumos, de produtores e 
RenovaCalc reencaminhadas. 

 

31/10/2019 – TMP 

 

Obs: Verificou-se a 
transcrição equivocada 
da Aba Consolidada da 
Planilha de produtores 
para Renova Calcb 
(vide SAC n. 27) 

27 SAC 
Planilha 
RenovaCalc 

21/10/2019 – TMP 

Verificou-se a transcrição de Concentração de N 
de Torta de Filtro a Aba Consolidada da Planilha 
de produtores para Renova Calc 

01/11/2019 – Claudemir 

Corrreção realizada e RenovaCalc 
reencaminhada 

01/11/2019 - TMP 

      

  

II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 

Para as áreas serem consideradas elegíveis, 
deve-se ter o CAR com o status Ativo ou 
Pendente, exceto:  

Para auditorias realizadas referente ao ano civil de 
2018, uma vez que não se aplica aos casos em que 
a biomassa tenha sido adquirida antes de 
31/12/2018, conforme § 3º do artigo 25 da Resolução 
nº 758/2018.  

AMO, CCF e TMP 24/07/2019 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

Neste sentido, para este relatório, estão sendo 
consideradas elegíveis todas às propriedades 
declaradas pela Usina que estão sem CAR ou com 
status cancelado ou pendente. 

Em caso de identificação de supressão de vegetação 
posterior a 27/11/18 ou fora do ZAE, essas áreas 
serão consideradas inelegíveis. 

2 

Foi verificado nos imóveis (fazendas) identificados 
como: 1009, 2518, 3373 e 3659, conforme planilha 
de produtores aba "Informações sobre elegibilidade", 
que ocorreram áreas onde o uso do solo não 
corresponde à produção de cana-de-açúcar pela 
imagem de satélite, mas estas áreas foram 
consideradas elegíveis, pois atendem a legislação 
Resolução nº 758/2018. 

AMO, CCF e TMP 24/07/2019 

3 

Ressalta-se que, para o valor da palha seca inserido 
na RenovaCalc, foi pego o valor da palha úmida, que 
é gerado no boletim de produção (28) da usina e 
feito o cálculo à mão, subtraindo 50% (valor padrão 
da umidade da palha), conforme Informe Técnico n° 
2 da ANP. 

AMO, CCF e TMP 24/07/2019 

4 

Não houve produção em janeiro e fevereiro de 2018 
(28. Boletim de Produção). Neste sentido, não há 
dados, sendo computados valores de produção de 
12/03/2018 a 05/12/2018. 

AMO, CCF e TMP 24/07/2019 

5 
A caldeira é iniciada com o bagaço, podendo ter 
palha e diesel (start), depois somente bagaço. 

AMO, CCF e TMP 24/07/2019 

6 Em um dos cálculos referente ao consumo de etanol AMO, CCF e TMP 24/07/2019 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

para a Fase Industrial (somente frota própria), o 
cálculo foi de 0,002. Entretanto a planilha aceita 
apenas duas casas decimais após a vírgula. Neste 
sentido a célula ficou zerada na RenovaCalc. 

7 

A delimitação da área produtiva de cana é realizada 
pelo topógrafo da usina, gerando um banco de 
dados, uma vez que a usina paga os produtores por 
ha/cana produzida. Entretanto, esses dados não são 
atualizados com certa frequência (há diferenças em 
relação às localidades dos carreadores, aumento de 
benfeitorias, etc.), gerando uma diferença em relação 
ao limite do shape e da área do banco de dados 
enviado pela usina (em torno de 3 a 5%). 

AMO, CCF e TMP 24/07/2019 

8 

A frota de caminhões da usina possui computador de 
bordo (sistema automatizado), cuja comunicação é 
feita pelo Zigbig (wi-fi de maior frequência). A 
logística é toda monitorada (rastreabilidade). 

O abastecimento no posto de combustível é 
realizado por meio de um totem, no qual o motorista 
precisa inserir informações e estar cadastrado para 
liberar a bomba para o abastecimento. 

AMO, CCF e TMP 25/07/2019 

9 

Destaca-se que os valores da coluna "Torta de filtro" 
na planilha de produtores, aba "dados Primários de 
Produtores" foram recalculados, considerando 
somente as áreas de cana soca. 

AMO, CCF e TMP 
25/07/2019 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 
Evidenciado os mapas elaborados pela consultoria com as delimitações das áreas produtivas e respectivas 
delimitações e identificação de CAR, se existente. 

2 ZAE: Evidenciado mapas com as delimitações das áreas produtivas e de aptidão do ZAE 

3 Supressão de vegetação: 
Evidenciado mapas com as delimitações das áreas produtivas com base em imagens de satélites comparando os 
anos de 09/2018 e 03/2019 (Satélite Sentinel). 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: Documento com os resultados, a partir de um filtro gerado pelo sistema GAtec (consolidado), da "produção total 
colhida para moagem" (ou pode ser gerado pelo Relatório: Áreas com Produção - por talhão - detalhado). Verificação 
coluna "produção total colhida para moagem" e área total, Aba "Dados primários de produtores". 2 

Produção Total colhida 
para moagem: 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Quantidade evidenciado em relatório emitido - SAC 12.4 - Relatorio de NFS de Compra de Cana 2018.pdf 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: Teor de impurezas vegetais e minerais - evidenciado análises realizadas no ano de 2018 e cálculo da média dos 

resultados. Para o valor da umidade das impurezas vegetais foi utilizado o valor padrão do IT n° 2 da ANP. 
5 

Teor de impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: Valores evidenciados pelo sistema interno da usina na ordem de serviço. 

7 Área queimada: 
Evidenciado pelo relatório da GAtec ACO0020. O controle é feito pela ordem de serviço/ liberação de colheita, para 
que o caminhão faça a colheita da cana queimada (normalmente a informação chega à usina pelo bombeiro, 
produtor, polícia, etc.). 

8 Corretivos: 

Colunas "Calcário dolomítico" e "gesso" - Documento: Resumo da Aplicação de Insumos por Fazenda período 
01/01/18 a 31/12/18 (sistema Ambium SGA - GAtec). Apresentado memória de cálculo para a conversão do total do 
período em toneladas para quilo por tonelada de cana. 

GAtec-PCP - verificado/gerado ordem de serviço da fazenda 1006 para verificação do quanto foi enviado a fazenda 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

(período 2018 = 299,002 t). 

Vide SAC n° 6. 

9 Fertilizantes sintéticos: 

Apresentado planilha de memória de cálculo para as colunas de "fertilizantes sintéticos" e documento gerado pelo 
sistema interno com o total utilizado no ano de 2018. 

Evidenciadas as seguintes notas fiscais referentes à compra de fertilizantes:  

Nota Fiscal n° 866 série 050, emissão em 10/02/2018 - Yara Brasil fertilizantes S.A.: Fertilizante 28(N) 00 (P) 00 (K). 
Quantidade: 14,63 toneladas (granel); 

Nota Fiscal n° 17254 série 001, emissão em 15/03/2018 - Hinove Agrociência S.A.: Fosforita 27. Quantidade: 14.000 
toneladas; 

Nota Fiscal n° 17379 série 001, emissão 16/03/2018 - Hinove Agrociência S.A.: Hiphos 30. Quantidade: 32.000 
toneladas 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Apresentado planilha de memória de cálculo para a coluna "vinhaça". 

Evidenciado documento referente ao resultado da análise do nitrogênio na torta de filtro. 

11 Combustível: 

Combustível Fase agrícola - Relatório SISMA - período jan a dez/18 (Diesel S500 / S10 e Etanol) 

Terceiros abastecem na usina (ônibus, equipamentos, etc.) 

Evidenciado relatório do consumo total e da indústria (SISMA - sistema interno) 

100% dos caminhões são terceiros. Obs. retiraram os valores de diesel utilizados por fornecedores na planilha de 
dados primários (colocado em dados padrão). 

Evidenciado planilha de cálculo em relação ao consumo de combustível próprio e de fornecedor e da divisão desses 
valores para inserir na planilha RenovaCalc aba "E1GC". 

SISMA - Sistema de Gerenciamento Automotivo (verificação de consumo de combustível) 

Verificado a planilha (memória de cálculo) com o boletim gerado pelo sistema interno da usina em relação aos 
valores de consumo de combustível (selecionado códigos aleatórios): 

Códigos: 5096, 5204, 5210, 5227 (frota motriz - terceiro) 

               4270, 4273, 4337, 4382 (transbordo - terceiros) 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

               6009, 6022, 6025, 6035 (colhedora - próprio) 

Os códigos 5096, 5204, 5227, 4337 e 4382 referem-se às inconsistências identificadas. Verificar SAC n° 4. 

12 Eletricidade: Não aplicável. 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  Documento com os resultados, a partir de um filtro gerado pelo sistema GAtec (consolidado), da "produção total 
colhida para moagem" (ou pode ser gerado pelo Relatório: Áreas com Produção - por talhão - detalhado). Verificação 
coluna "produção total colhida para moagem" e área total, Aba "Dados padrão de produtores". 2 

Produção Total colhida 
para moagem: 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Quantidade evidenciado em relatório emitido - SAC 12.4 - Relatorio de NFS de Compra de Cana 2018.pdf 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: Teor de impurezas vegetais e minerais - evidenciado análises realizadas no ano de 2018 e cálculo da média dos 

resultados. Para o valor da umidade das impurezas vegetais foi utilizado o valor padrão do IT n° 2 da ANP. 
5 

Teor de impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: Valores evidenciados pelo sistema interno da usina na ordem de serviço. 

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

28. Boletim de Produção. Dia 31/12/2018 - Software GPI (GAtec) - Evidência referente aos dados da indústria aba 
E1GC (desde 12/03/2018 a 31/12/2019). Safra 2018/2019 - moagem encerrada 05/12/2018. Verificado memória de 
cálculo (excel: "25_Informações industriais - Renovabio - ano 2018"). 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

3 Rendimento etanol anidro: 

4 
Rendimento etanol 
hidratado: 

5 Rendimento açúcar: 

6 Rendimento energia elétrica 91. Relatório Industrial - Safra 2017/2018 e 2018/2019 (dados de energia exportada). Verificado memória de cálculo 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

comercializada: (excel: "25_Informações industriais - Renovabio - ano 2018"). 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Não aplicável. 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

91. Relatório Industrial - Safra 2017/2018 e 2018/2019 - para cálculo do bagaço produzido e dado de umidade do 
bagaço (%). 

9 Palha própria e umidade: 
91. Relatório Industrial - Safra 2017/2018 e 2018/2019 - entrada de palha base úmida. Verificado memória de cálculo 
para base seca (valor total dividido por 2, ou seja, subtraído 50% referente a base úmida). 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

Documento: Pesagem de Outros Produtos (GAtec) - Emitido em 23/07/19. Safra 2018/19 - Período 01/01/18 a 
31/12/2018 - para cálculo do Bagaço de terceiro. 

Nota fiscal de compra de bagaço (n° 31582, 22089, 22192, 41610) - Conferido valores da NF com a planilha de 
cálculo e RenovaCalc (nota-se que há uma perda no transporte, monitorado pela usina): 

NF 22089 = 29,05 t (Ipiranga) /pesagem na usina Ferrari = 28,910 t 

NF 22192 = 31,20 t (Ipiranga) / 31,16 t (Ferrari) - OK 

NF 31582 - 31,0 t (Ipiranga) / 30,88 t (Ferrari) - OK 

NF 41610 - 44,14 t (Ipiranga) / 41,89 t (Ferrari) - OK 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

A distância de bagaço de terceiros está evidenciada no arquivo SAC 12.2 - DISTANCIA TRANSPORTE DE 
BAGAÇO.pdf 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

Não aplicável. 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

Não aplicável. 

14 
Cavado de madeira e 
umidade:  

Não aplicável. 

15 
Distância transporte cavado 
de madeira terceiros: 

Não aplicável. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

16 Lenha e umidade: Não aplicável. 

17 Distância transporte lenha: Não aplicável. 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

Não aplicável. 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

Não aplicável. 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

SISMA - Sistema de Manutenção Produtiva - período 01/01/18 a 31/12/18 - diesel da Fase Industrial (mostrado 
planilha de memória de cálculo). 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

SISMA - Sistema de Manutenção Produtiva - período 01/01/18 a 31/12/18 - etanol hidratado da Fase Industrial 
(mostrado planilha de memória de cálculo). 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 

23 Eletricidade da rede:  

Planilha de consumo de eletricidade (área industrial, subestação de energia, consumo agrícola - que sai da usina). 
Foi somado todos os valores de consumo (kwh) de janeiro a dezembro/2018 (Elektro - soma ponta e fora de ponta). 

Contas Cervam Energia - vinhaça (realizado o cálculo do consumo na ponta e fora de ponta - evidenciado planilha) 

Contas Elektro - (realizado o cálculo do consumo na ponta e fora de ponta - evidenciado planilha). 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

Não aplicável. 

25 Fase de distribuição: Fases de distribuição evidenciado no arquivo SAC 12.3 - Declaração Modal Transporte Ferrari.pdf 

   

 
Gostaríamos de receber seus comentários sobre nosso trabalho, assim solicitamos o preenchimento da pesquisa de satisfação via WEB através do 
endereço que segue: 
https://pt.surveymonkey.com/r/PesqSatisCBE  
 

https://pt.surveymonkey.com/r/PesqSatisCBE
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AAnneexxoo  IIVV  ––  RReellaattóórriioo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  iinn  LLooccoo  --  PPllaannoo  ddee  aauuddiittoorriiaa  

  
Organização (razão 
social): 

Ferrari Agroindustria S.A   CNPJ: 54.846.951/0001-05 

Endereço:  Fazenda da Rocha - Rodovia SP-215, Km 84, s/n - Zona Rural Cx Postal 35, 
Pirassununga - SP, 13631-301 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 24 a 25 de julho 

Auditor-Líder: Ana Maria de Oliveira – AMO 

Membro(s) de Equipe: Caio César de Faria – CCF 

Tatiana M. Parizotto - TMP 

Participantes Adicionais 
– Funções envolvidas:  

Rafael Yukio O. Noguchi – Critérios de elegibilidade  

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V3 de 03/06/2019 

Idioma: Português 

Escopo da Auditoria: Produção de Cana-de-açúcar, Fabricação de etanol anidro e hidratado.  

Objetivos de auditoria: Para determinar a conformidade do sistema de gestão, ou partes dele com os critérios da auditoria e 
sua: 

• Capacidade para assegurar que os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis foram atendidos, 

• Eficácia para assegurar que o cliente pode razoavelmente esperar alcançar os objetivos especificados 

e identificar como áreas aplicáveis para potencial melhoria. 

 

Data  Horário Auditor Unidades organizacionais e funcionais / 
Processos e Atividades 

Obs 

 

23/07 A definir 
CCF/AMO e 

TMP 
Deslocamento dos auditores à Pirassununga  

 

24/07 

 

7:30  

CCF/AMO e 
TMP 

 

Deslocamento para a Usina Ferrari  

08:00-8:30 Reunião de abertura; confirmação do escopo; 
e alinhamento do plano de auditoria. 

 

8:30-12:00 Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE) 

Dados da Indústria (processamento da cana e 
produção do etanol);  

Eletricidade 

 

12:00-13:00 Almoço  

13:00-16:30 Consumo de combustível nas fases agrícola e 
industrial; 

 

16-30- 17:00 Reunião interna dos auditores  

17:00 Deslocamento para o hotel  

 

25/07 

 

 

 

7:30 

CCF/AMO e 
TMP 

 

 

Deslocamento para a Usina Ferrari  

8:00-12:00 Visita de campo: 

Posto de Abastecimento; Laboratório PCTS; 
Balança; Destilaria; Cogeração (se houver). 

 

12:00-13:00 Almoço  

13:00-16:00 
Informações e dados da fase agrícola (área, 
queima, produção, impurezas, palha, 
corretivos, fertilizantes) 
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16:00-16:30 Reunião interna dos auditores  

16:30 17:00 Reunião de encerramento  

17:00  Deslocamento para a rodoviária de 
Pirassununga 

 

 

 

 Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (dados da última safra):   

 

▪ Lista com os nomes das fazendas que abastecem a usina, indicando área (ha) e se são fazendas 

próprias, arrendadas ou parcerias;  

▪ Mapas das fazendas indicando: áreas de plantio, áreas de conservação e preservação, estradas, 

infraestrutura e locais especiais (caso existente, como: patrimônio histórico, áreas usadas pelas 

comunidades locais etc);  

▪ Lista de produtos aplicados: fertilizantes, material orgânico (resíduos da usina), calcário, herbicidas, 

inseticidas, fungicidas, nematicidas, reguladores de crescimento, maturadores etc, com os 

respectivos ingredientes ativos e taxas de aplicação por hectare e área tratada).  

▪ Consumo de combustível (máquinas agrícolas, transporte de pessoal, colheita e transporte de cana, 

consumo na usina);  

▪ Consumo e geração de eletricidade (usina);  

▪ Área queimada; 

▪ Quantidades de cana processada, palha processada; 

▪ Rendimento dos produtos (etanol e açúcar); 

▪ Bagaço comercializado; 

▪ Consumo de biocombustíveis; 

▪ Licença de operação; 

▪ Boletins de safra; 

▪ Obs.: a auditoria deve verificar os dados de origem das informações da Renovacalc, como notas 

fiscais, relatórios, dados de sistema, análises, etc. e que deverão ser disponibilizados arquivos 

referentes a essas evidências 

 
Notas ao cliente: 
• Os Planos de Auditoria entregues antecipadamente, são passíveis de mudança e serão confirmados através de e-mail definindo os 
auditores e datas. 

• As áreas e horários indicados são aproximados e flexíveis, e serão confirmados na reunião de abertura antes do início da auditoria, mas 
poderão sofrer alterações durante a auditoria. Antes ou durante a auditoria, os auditores da SGS ICS reservam-se o direito de alterar ou 
adicionar outros elementos da norma além dos citados no itinerário acima, em função de constatações durante a auditoria. Alterações por 
necessidade do cliente poderão ser feitas da mesma forma, contando com a anuência do Auditor Líder da Equipe. Caso haja necessidade das 
mesmas, contatar antecipadamente o mesmo. 

• Agradeceríamos se estivesse disponível ao(s) auditor(es) uma sala privativa, acesso a um computador e impressora, além de um almoço 
breve nas instalações da organização. 

• Seu contrato com a SGS é parte integrante deste plano de auditoria, e detalha os acordos de confidencialidade, escopo de auditoria, 
informação para atividades de follow-up e qualquer requisito especial de relatório. 

  






