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1. APRESENTAÇÃO 
 
A SGS foi contratada pela Cia Agrícola Usina Jacarezinho (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 auditor 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: Mariana Ribeiro Balieiro – MRB  
Advogada, Auditora líder ISO 14001. Auditora na SGS para os padrões de sustentabilidade 
BONSUCRO, RenovaBio, Protocolo GTS (Moratória da Soja), Global Report Iniciative - GRI. 
Auditora e consultora do Programa de Certificação Florestal FSC (Imaflora/Rainforest Alliance 
2014-2018). 

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: Fátima Pereira Pinto 
Mestre em Tecnologia Ambiental (IPT/USP), engenheira química (FEI) e MBA em Conhecimento, 
Tecnologia e Inovação (FEA/USP). Atualmente é auditora do programa Renovabio pela SGS e 
consultora em projetos corporativos em Gestão de Emissões de Carbono pela Ecouniverso, onde 
atua há 12 anos. Ministra cursos de pós-graduação sobre Gestão Ambiental, Inventário de GEE e 
Gestão da Economia de Baixo Carbono em universidades e in company. Possui 20 anos de 
experiência como gestora em P&D de produtos e processos em indústrias químicas e cosméticas e 
3 anos em projetos MDL /Protocolo de Quioto. 
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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.  

 
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. 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. 
 

Ratificando, 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 auditoria 
foi baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre Cliente e a SGS. 

4. ESCOPO 
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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 Etanol Hidratado, Rota 
E1GC conforme Renovacalc. 

▪ Volume elegível: (2.211.045,73 / 2.423.443,33)*100= 91,24%. 
 

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 no item “A) Etapas do Processo de Certificação”. 

Após a etapa de notificação à ANP, através do Formulário E - Comunicado de Contratação de 
Certificação de Biocombustíveis, 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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Etapa 01: Iniciação 

Firmada a relação comercial da Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível com a SGS, 
a ANP é notificada por meio do Formulário E sobre essa contratação para certificação de 
biocombustíveis. Em paralelo, a Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível deve 
encaminhar à SGS, todo o material que dará subsídio para a elaboração dos relatórios de 
elegibilidade. Nessa etapa é solicitado à Usina os arquivos vetoriais, tipo shapefile, contendo em 
seus atributos as informações de identificador do produtor, número do CNPJ ou CPF e número do 
CAR (SICAR). 

 

Etapa 02: Plano de Auditoria 

Nesta segunda etapa, os auditores alocados no processo de certificação da respectiva usina são 
responsáveis pela elaboração e envio do Plano de Auditoria ao cliente.  Esse documento deve 
conter as atividades, cronograma, logística da auditoria, informações que deverão estar disponíveis 
durante a auditoria (dados do ano civil) e lista de funcionários que deverão participar do processo 
presencial. Por meio desse planejamento de auditoria são definidos quantos dias serão 
necessários para auditar cada Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível e quantos 
auditores serão alocados. 

 

Etapa 03: Análise de Elegibilidade 

Nesta etapa, para a análise de elegibilidade dos dados são analisados três critérios, segundo os 
quais a verificação é realizada seguindo os princípios da ISO 14065:2015 e em atendimento aos 
requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018, quais sejam: 

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

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

▪ Se a biomassa energética é 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 fornecidos pelo produtor, 
conforme especificado na Etapa 01, sendo entregue em formato digital para a SGS. 

Ressalta-se que o atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente 
à unidade produtora de biocombustível a ser certificada, são auditados em sua totalidade, cuja 
análise contempla 100% do escopo declarado pela Usina em questão.  

Abaixo descreve-se, em maior detalhe, a forma de análise de cada um dos critérios: 

 

a) Análise do imóvel (CAR) 

A análise do imóvel rural 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 nº 758/2018 e Informe Técnico nº 02 
da ANP. 

 

b) Análise da localização da área produtiva com relação ao Zoneamento Agroecológico da Cana 
(ZAE) 
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As áreas são analisadas de acordo com o estabelecido na Resolução nº 758/2018, Informe Técnico 
nº 02 da ANP e pelo Decreto nº 6.961/2009. Desta forma, 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) 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 nº 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. Para isso, 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) dentro desse período, e 
utilizado uma composição entre os resultados obtidos para realçar áreas de ganho ou perda de 
vegetação. 

Para a realização da interpretação visual é 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). 

 

Etapa 04: Auditoria in loco 

A auditoria in loco inicia-se com uma reunião de abertura, na qual são expostas as atividades que 
serão desenvolvidas durante essa etapa, conforme o Plano de Auditoria já enviado a usina, 
descrito na Etapa 02. A partir disso, é feito um alinhamento de ambas as partes, em função de 
horários e responsáveis disponíveis na usina para cada fase do processo. 

Posteriormente, todos os envolvidos se reúnem em uma sala equipada com datashow e notebooks 
para dar início às apresentações/explicações e validações dos dados inseridos na Planilha de 
Produtores e RenovaCalc. 

Primeiramente, já de posse da versão inicial das calculadoras, enviadas pela usina anteriormente à 
auditoria, os auditores responsáveis após a pré-análise, repassam aos responsáveis as ações 
corretivas, caso tenha, para as devidas correções/alterações. 

Posteriormente, verificam-se os resultados da análise de elegibilidade realizada pela usina, 
validando as informações em função das evidências mostradas para os parâmetros de supressão 
de vegetação, ZAE e CAR, conforme preconiza o Informe Técnico nº 2 da ANP. A partir dessa 
validação in loco, que ocorre por meio de amostragem, soma-se a análise realizada pela equipe 
interna da firma inspetora em 100% das áreas declaradas pela usina, validando assim se todo o 
escopo está elegível (Etapa 03). Caso haja divergência, estas são questionadas in loco. 

Em seguida, parte-se para a verificação dos dados inseridos na Planilha de Produtores, abas 
"Dados Primários" e "Dados Padrão", com a análise de cada um dos itens, solicitando as 
respectivas evidências (fontes primárias de informação e memórias de cálculo) de modo a obter a 
rastreabilidade desse dado. Dentre as evidências solicitadas, pode-se citar: mapas agrícolas, notas 
fiscais de venda e/ou compra, relatórios do sistema interno da usina, controles de estoque, etc. 
Destaca-se que durante esse processo são solicitadas as gerações in loco de diversos relatórios 
via sistema interno da usina, de modo a comprovar a veracidade e a não omissão da informação. 
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Após validar as informações da fase agrícola, iniciam-se as fases industrial e de distribuição, com a 
validação dos dados inseridos na RenovaCalc. Para isso, parte-se do mesmo princípio utilizado na 
validação dos dados da fase agrícola, ou seja, geração de relatórios in loco via sistema da usina e 
validação dos dados verificados em Boletins Industriais do ano civil em questão. Nos casos em que 
não haja integração automática dos dados via sistema, são solicitadas as evidências referentes aos 
dois sistemas (ou mais, caso tenha), de modo a confrontar os valores, juntamente com dados do 
setor fiscal (emissão de notas de compra e venda, por ex.). 

Durante esta etapa, realiza-se também a vistoria na planta industrial da usina, onde os auditores, 
acompanhados do gerente industrial inspecionam todos os setores e processos necessários a 
fabricação do etanol. Assim, são verificados os setores da balança (entrada e saída de 
cana/produtos), logística, laboratórios, tombamento de cana, moagem/difusor, caldeiras, depósitos 
de bagaço/lenha, centros de operação (podendo ser integrado), destilaria, cogeração (se houver) e 
posto de combustível. Em cada um desses setores os funcionários responsáveis são entrevistados 
e solicitados a eles uma breve explicação de como é realizada a respectiva atividade e a forma de 
input desses dados via sistema e/ou manual. Em alguns setores são solicitadas simulações de 
entrada dos dados no sistema. 

O principal objeto desta visita é verificar como são utilizados os sistemas internos da usina, se os 
funcionários possuem domínio sobre eles, se são integrados e se os inputs de dados são feitos de 
forma automática ou manuais, podendo impactar diretamente em possíveis erros e no resultado 
final das calculadoras. 

No final da auditoria, são repassadas todas as Solicitações de Ações Corretivas (SACs) pendentes, 
feita uma verificação final da RenovaCalc e validação do cálculo da fração do volume elegível de 
biocombustível. De posse da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e feita a proposta de 
certificação da produção eficiente de biocombustível, realiza-se uma reunião de encerramento, no 
intuito de apresentar um overview de todo o processo ressaltando os pontos positivos e negativos 
da usina e sua proposta de certificação. 

Destaca-se que, não necessariamente essas fases ocorrem nesta sequência apresentada, uma 
vez que o Plano de Auditoria é flexível em função das demandas da usina. Além disso, durante 
todo esse período da auditoria in loco, são solicitadas as assinaturas dos participantes em cada 
uma das fases e/ou do dia. 

Complementarmente a esta Etapa, após findar a auditoria presencial, podem ocorrer pendências 
que exijam um tempo maior de resolução. Nesses casos, o processo de certificação fica em aberto 
até a usina atender ao que foi solicitado. Por último, é realizada uma revisão técnica, no intuito de 
verificar se todas as documentações foram devidamente disponibilizadas e fechar o relatório parcial 
para a Etapa seguinte. 

 

Etapa 05: Consulta Pública 

Encerradas as etapas anteriores, a firma inspetora comunica a ANP sobre o início da consulta 
pública por meio do “Formulário F – Comunicado de Consulta Pública”. Feito isso, a firma inspetora 
envia à ANP os seguintes documentos:  

(i) relatório de auditoria parcial;  

(ii) lista de presença diária com nome completo e assinatura de todos os participantes; e 

(iii) proposta de certificado referente ao “Formulário D: certificado de produção e importação 
eficiente de biocombustíveis”.  

Esses documentos deverão ser disponibilizados para consulta pública em período mínimo de trinta 
dias.  

 



Rev04 

 

 

 

 

 
 

Etapa 06: Consolidação dos Resultados para ANP 

Finalizado os trinta dias de consulta pública, são respondidos todos os questionamentos 
levantados durante esse período, cujas informações serão integradas ao relatório parcial, 
consolidando-se o relatório final do processo de certificação. Nesta etapa, o relatório final é enviado 
à ANP contendo todo o detalhamento da auditoria in loco, relatório da consulta pública e relatório 
do processo de certificação de biocombustíveis final (Informe Técnico nº 04/SBQ v.1). 

 

Etapa 07: Conclusão ANP 

Todos os documentos analisados devem ser encaminhados eletronicamente à ANP, que poderá 
solicitar, por meio de ofício, documentação adicional ou esclarecimentos. O ofício poderá ser 
enviado para o correio eletrônico do representante legal da firma inspetora, bem como para os 
correios eletrônicos cadastrados dos emissores primários (Informe Técnico nº 04/SBQ v.1). 

 

B) Plano de Amostragem 

A amostragem é uma “técnica que consiste na obtenção de informações a respeito de uma 
população a partir da investigação de apenas uma parte da mesma. O objetivo da utilização de 
amostragem é obter informações sobre uma parte da população e fazer afirmações válidas a 
respeito de suas características. É bastante útil em situações onde a execução do censo é inviável 
ou antieconômica e a informação obtida da amostra é suficiente para atender aos objetivos 

pretendidos” (CGU, 20171).  

Ainda, este manual orienta que o risco de amostragem, como “parte do risco de auditoria, deve ser 
administrado e reduzido a níveis aceitavelmente baixos, em conformidade com o nível de 
asseguração necessário para a auditoria”. 

Portanto, para minimizar riscos ou mesmo omissão, pode-se adotar métodos estatísticos por meio 

de um plano de amostragem (UFMG, 20132). 

Utilizou-se a técnica da amostragem sistemática (AS), que é o processo de escolha de elementos 
de uma população conhecida N, através de amostragem aleatória simples (AAS). Uma amostra 
sistemática de tamanho n é constituída dos elementos de ordem K, K + r, K + 2r, ..., em 
que r = Nnr = Nn e K é um inteiro escolhido aleatoriamente através de uma Tabela de Números 

Aleatórios (TNA) entre “0” e a razão r (DE MACEDO RIBEIRO e DIAS FILHO, 20073). 

Conforme definido no Informe Técnico nº 02/2018/SBQ, 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. 

                                                 
1 CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view. Acesso em 08.11.2019. 
2 UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Manual De Auditoria Interna Auditoria-GERAL DA UFMG 2ª Versão. 
Disponível em: https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf. Acesso. 
13.12.2019 
3 DE MACEDO RIBEIRO, Joselito; DIAS FILHO, Jose Maria. Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: propostas 
para otimizar procedimentos e reduzir riscos. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 43-59, 2007 

https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
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Para a certificação da Cia Agrícola Usina Jacarezinho, 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. 

▪ Foi considerada 100% das áreas do escopo inserido nos dados primários, todos os 
parâmetros declarados foram auditados. 

▪ Para os dados padrão foram consideradas 100% das unidades produtoras. 

C) Validação das Planilhas 

A verificação das informações inseridas em cada parâmetro tanto da Planilha de Produtores quanto 
da RenovaCalc é realizada in loco, com validação por meio de evidências de fontes primárias da 
respectiva usina e memórias de cálculos. A visita é realizada na planta industrial da usina e são 
verificadas as atividades de todos os setores incluídos na rota deste escopo.  

 

6. RESULTADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADAS 

Histórico de Auditoria in Loco 

As 8h do dia 24 de outubro de 2019 deu-se o início da auditoria RenovaBio na Usina Jacarezinho, 
município Jacarezinho, estado do Paraná. Para abertura dos trabalhos foi realizada uma reunião de 
abertura no auditório central da Usina, com presença do presidente, que falou sobre a importância 
da RenovaBio para a unidade, dos gerentes agrícolas e industrial, além de coordenadores e 
supervisores das áreas de produção, saúde, segurança e administrativo. Foi passada a palavra 
para a auditora-líder do processo, que agradeceu pela escolha da SGS e parabenizou o interesse 
em participar dessa nova fase nacional de produção consciente. 

Finda a reunião de abertura, as auditoras e parte da equipe agrícola, administrativa e de saúde e 
segurança, além de um técnico de TI e do consultor contratado, dirigiram-se para sala de reunião 
do setor agrícola. Lá iniciaram-se os trabalhos de verificação sobre os dados de elegibilidade das 
áreas elencadas na planilha de produtores. Foi apresentado, primeiramente, o sistema de gestão 
do consultor e as técnicas implementadas para verificação de conformidade das áreas com as 
normas da ANP. Foram verificadas, por amostragem, condições de atendimento das áreas, nesta 
ordem: atendimento conforme ZAE cana, depois se há CAR ativo ou pendente, depois dados 
supressão vegetal. Todas as áreas declaradas e verificadas na amostragem atendiam aos três 
critérios de elegibilidade.  

Ainda pela manhã, foi dado início a verificação dos dados de preenchimento da área agrícola, na 
ordem apresentada na RenovaCalc e planilha de produtores. Todos os responsáveis pelas áreas 
estiveram presentes todo o tempo na sala, respondendo às perguntas das auditoras e oferecendo 
evidências e memoriais de cálculos realizados para o preenchimento das planilhas. 

Foi realizada pausa para o almoço e retomados os trabalhos de verificação de dados agrícolas, 
relativos ao consumo de combustível. Finalizada a verificação de dados agrícolas, por volta de 
15h30, a equipe auditora, os responsáveis dos setores administrativos e de saúde e segurança 
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foram para sala de reunião no prédio da gestão industrial, onde encontraram os gestores industriais 
e foram verificados os dados de preenchimento da parte competente.  

A pedido do consultor, os trabalhos de verificação de dados, evidências e memoriais de cálculos se 
estendeu até 18h30. 

As 7h30 do dia 25 de outubro a equipe auditora, consultor e responsáveis pela indústria, 
administração, saúde e segurança se encontraram na sala de reunião do prédio de gestão 
industrial. Foi feito breve levantamento sobre o dia anterior para verificação das pendências. Em 
seguida, por volta de 8h30 foi realizada a visita pessoal na indústria. Foram auditados pátio de 
cana, hillos, moendas, esteiras, laboratório PCTS, caldeiras, cozedores, destilarias, laboratório de 
análises e centros de observação virtual de cada uma dessas áreas.  

Perto de 10h30 todos retornaram para a sala de reunião industrial e foram verificados os dados 
remanescentes da fase industrial, consumo de energia, combustível e transporte. 

As 13h, no auditório central da Usina, novamente, foi realizada reunião de encerramento da 
auditoria, com fala da auditora líder, do consultor e do presidente do empreendimento, marcando o 
final da fase de auditoria local. 

 

Planilha de Produtores e RenovaCalc: 

 
Os resultados e registros de ações corretivas, observações e evidências, e lista de verificação, 
além da averiguação dos dados preenchido 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 de "Lista de Verificação" deste mesmo documento, 
apresenta-se toda as documentações e as memórias de cálculos verificados em campo, como 
também posteriormente, se necessário. 

As ferramentas e sistemas da usina encontram-se na Figura 1 a seguir. São detalhados o 
fabricantes do sistema, nome do sistema, setor onde é utilizado (“módulo”), breve descritivo do 
sistema e os usuários envolvidos responsáveis pelos sistemas. 
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Figura 1. Ferramentas e sistemas utilizados na Usina Jacarezinho (Fonte: Usina Jacarezinho). 

 

Como as evidências foram extraídas dos sistemas, podemos afirmar que as informações do 
sistema de gerenciamento de estoque e produção é o mesmo contemplado na RenovaCalc. 

A Usina preencheu os dados fornecidos no I-SIMP através da planilha representada na Figura 2. 
Observou-se que na comparação entre as informações declaradas na planilha e na RenovaCalc 
(Figura 2), não apresentam diferenças de volume de cana moída. Os valores de rendimento de 
etanol anidro e hidratado calculados a partir da planilha, não apresentam diferenças com os dados 
apresentados na RenovaCalc. 

 



Rev04 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e na RenovaCalc. 

 

 

 
 
 
O balanço de massa detalhado de todo o processo de produção, desde a matéria-prima, neste 
caso a cana-de-açúcar, processo de moenda, produção de açúcar, destilaria, filtração, evaporação, 
cristalização, geração de vapor, fermentação e balanço da destilaria foi apresentado, sendo o 
documento arquivado, e verificado na auditoria da planta industrial. 
 

O balanço de massa detalhado 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 no Anexo 
VI, sendo que a Anexo VII ilustra o balanço de massa ART. Ratifica-se que os documentos foram 
arquivados e verificados na auditoria da planta industrial. 

Segue processo de produção de açúcar e etanol, sendo composto por trinta etapas, descritas a 
seguir. 
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CARACTERIZAÇÃO DA CANA: 
A cana de açúcar pertence à família das gramíneas, gênero Saccharum. A cana cresce em touceiras de 
quatro a vinte, ou mais, colmos, que atingem até seis metros de altura, diâmetro de dois a oito centímetros. 
As folhas são alternadas, entre verde e verde-escuro. São fortemente inseridas no colmo por meio da bainha, 
de vinte a trinta centímetros de comprimento. Dois são os tipos de raízes, superficiais ou de fixação. As 
primeiras se originam na base de cada broto, na fase de germinação, ramificando a poucos centímetros 
abaixo da superfície do solo, com função essencial de fornecer à planta a maior parte da água e dos 
elementos nutritivos necessários ao seu desenvolvimento; a outra como nos indica sua denominação, tem a 
função de fixar a planta ao solo e também ajudar as raízes de superfície no fornecimento de água e 
nutrientes para a cana. 
Basicamente a cana produz três tipos de açúcares que são: Glicose, Frutose e a Sacarose, quando em 
estágio de maturação, as moléculas de glicose e frutose se unem formando a sacarose que é o principal 
componente da cana de açúcar. 

 
TRATOS CULTURAIS, CORTE DE CANA MANUAL E MECANIZADA, CARREGAMENTO E 
TRANSPORTE: 
Através do controle e planejamento dos canaviais elabora-se um plano de corte manual e mecanizado 
baseado na maturação da cana, através de pré-análises realizadas em laboratório. 
O transporte da cana cortada inteira ou picada da lavoura até a Usina é realizado por caminhões. 

 
RECEBIMENTO DA CANA: 
A Usina possui duas balanças tipo plataforma, com capacidade máxima de 120 toneladas para cana inteira, 
picada, produtos finais expedidos (açúcar e etanol), entradas e saídas de subprodutos. 
Na balança de entrada é realizada a pesagem do caminhão com a carga de cana, e na de saída a pesagem 
do caminhão vazio, obtendo-se assim o peso real da cana pela diferença entre as duas pesagens. 
Os dados são processados nos terminais de computadores, ficando disponíveis na rede. Algumas cargas são 
aleatoriamente selecionadas e amostradas em uma sonda oblíqua, para determinação do teor de sacarose 
para efetuar o pagamento da cana (PCTS). 

 
RECEPÇÃO DE CANA: 
Descarregamento de Cana: 
A descarga da cana na usina é mecanizada. 
A cana picada é descarregada através do hillo na mesa alimentadora, sendo que não é lavada, pois pode 
perder muito açúcar devido à quantidade de pontas expostas. 
A cana inteira é descarregada através de um hillo em uma mesa. Para cana inteira utiliza-se um sistema de 
lavagem de cana onde é retirada boa parte das impurezas grosseiras como palha e terra. A água de lavagem 
de cana trabalha em circuito fechado. 
Preparo da Cana: 
O principal objetivo do preparo da cana é picá-la e desfibrá-la, de modo que seja facilitada a extração do seu 
caldo na moenda. 
Eletroímã: 
Esse equipamento tem por objetivo a segurança dos rolos da moenda, onde sua finalidade é retirar da esteira 
de lona todos os metais sendo leves ou pesados que possam ter vindo nos caminhões de cana ou 
desprendido de algum equipamento da descarga ou do preparo de cana. 
 
EXTRAÇÃO: 
A moenda é composta por unidades esmagadoras denominadas ternos (seis ternos de 37” x 78”). Cada terno 
é formado por quatro cilindros dispostos de tal modo que a união dos seus centros forma um triângulo, 
praticamente isósceles. Os cilindros inferiores têm seus eixos fixos e giram no mesmo sentido. O cilindro 
superior gira em sentido contrário dos inferiores e tem o deslocamento do seu eixo controlado por um 
regulador de pressão hidráulico. No primeiro terno é alcançada uma maior extração possível, sendo o 
bagaço, a seguir, conduzidos aos demais ternos da moenda, onde é embebido com caldo e novamente 
esmagado para completar a extração, exceto o quinto e sexto terno que é embebido com água quente. 
 
BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR: 
O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto fibroso resultante da moagem da cana e que pode ter 
diversos usos, desde a produção de energia através da queima, até incorporação ao solo. 
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CASA DE FORÇA: 
Responsável pela geração e distribuição de energia elétrica para os setores através das turbinas de vapor e 
gerador trifásico síncrono. 
 
CALDEIRAS: 
Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à 
atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares 
utilizados em unidades de processo. 

 
DIVISÃO DE CALDO: 
Possui um tanque pulmão com uma divisão recebendo de um lado o caldo extraído do 1º terno da moenda 
que segue para o tanque primário (fabricação de açúcar) e do outro lado o caldo misto vindo dos outros 
ternos da moenda que segue para o tanque secundário (fabricação de etanol). O caldo destinado à fábrica de 
açúcar passa por uma dosagem produto químico para auxiliar no processo de clarificação. 
Observação: Todo o açúcar diluído, caldo filtrado e liquidações do processo do açúcar são destinados ao 
tanque secundário. 

 
TRATAMENTO DO CALDO: 
O objetivo do tratamento do caldo é obter um caldo clarificado límpido, isento de matéria em suspensão, com 
reação aproximadamente neutra e com cor adequada ao açúcar. 
O tratamento do caldo consiste em submetê-lo a uma série de passos que envolvem ações físicas e visando 
a máxima eliminação de não açúcares e de colóides, máxima taxa de sedimentação, baixa turbidez, mínima 
formação de cor, além de pH caldo adequado, evitando-se a inversão da sacarose ou a decomposição dos 
açúcares redutores e a formação de cor durante a clarificação e nas etapas seguintes. 

 
TRATAMENTOS FÍSICOS: 
Chamamos de tratamentos físicos as operações preliminares para eliminação de impurezas grosseiras do 

caldo, ou seja, a separação puramente física, sem adição de produtos químicos auxiliares. 
 
TRATAMENTO QUÍMICO: 
Clarificação: 
Mesmo após o tratamento físico o caldo de cana ainda contém impurezas na forma de compostos solúveis, 
coloidais e insolúveis em suspensão que devem ser removidos. 
O objetivo da clarificação é remover o máximo possível das impurezas presentes no caldo, e o processo de 
clarificação do caldo consiste basicamente em se fazer a coagulação/floculação do material em suspensão 
no caldo e removê-lo na decantação. 
A clarificação do caldo visa também fazer o ajuste do pH do caldo para valores próximos da neutralidade 
para “proteger” a sacarose contra inversão e decomposição. 

 
DOSAGEM DE CLARIFICANTE DE CALDO: 
A quantidade a ser adicionada varia de acordo com P2O5 presente originalmente no caldo. 

 
SULFITAÇÃO: 
A sulfitação consiste em promover o contato do caldo com o gás sulfuroso (SO2), para sua absorção e tem 
por finalidade a: 
Redução do pH, auxiliando a precipitação e remoção de proteínas do caldo; 
Diminuição da viscosidade do caldo e consequentemente do xarope, massas cozidas e méis; 
Formação de complexos com os açúcares redutores, impedindo a sua decomposição e controlando a 
formação de compostos coloridos em alcalinidade alta; 
Preservação do caldo contra alguns microorganismos; 
Prevenção do amarelecimento do açúcar cristal branco, por algum tempo, durante o armazenamento. 

 
CALAGEM: 
Os objetivos da calagem podem ser assim resumidos: 
Corrigir o pH do caldo até o valor desejado, reagir com ácidos orgânicos presentes no caldo, provocar 
floculação de colóides e consequente agrupamento do material em suspensão no caldo. 
O leite de cal é preparado, diluindo big bag de cal dolomítica micropulverizada dolomítica em uma caixa com 
água condensada. 
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O leite de cal é transferido para a caixa seguinte onde irá passar para as demais por gravidade ou 
bombeamento. Armazenado é bombeado para ser dosado no tanque primário e essa dosagem é automática 
através de um controle formado por um phmetro que está instalado em cima do tanque primário e uma 
bomba helicoidal com inversor. 

 
AQUECIMENTO: 
O aquecimento do caldo é feito em equipamentos denominados aquecedores ou trocadores de calor. 
Em um aquecedor tubular geralmente temos a passagem de caldo no interior dos tubos e a circulação do 
vapor externa ao feixe tubular. O vapor se condensa, cedendo calor para o caldo e transformando-se em 
água condensada. 
As águas condensadas dos aquecedores são extraídas por meio de purgadores dotadas de um tanque com 
sistema automático de nível na qual não deixa arrastar vapor e evita choques térmicos. Essa água é 
bombeada para uma caixa utilizada nas embebições dos filtros rotativo, filtro de xarope, embebição da 
moenda, lavagem do açúcar nas centrifugas contínua, diluição de mel no tanque secundário e preparo de cal. 
Os objetivos do aquecimento do caldo são: 
Eliminação do ar dissolvido no caldo e/ou ocluso no bagacilho presente, acelerar as reações químicas 
proporcionando uma melhor e mais rápida floculação, facilitando a sedimentação, proteger o caldo, fazendo 
sua pasteurização (esterilização).  

 
FLASHEAMENTO: 
Após o aquecimento o caldo passa pelo balão de flash, com a finalidade de liberar todas as partículas em 
suspensão das bolhas de ar que ali estão agregadas e que comprometeriam a decantação e clarificação, 
caso não fossem retiradas. O flasheamento consiste na expansão brusca do caldo da tubulação para a 
pressão atmosférica. Esta ebulição explosiva e violenta elimina o ar e os gases dissolvidos contidos no caldo, 
inclusive aquele absorvido na superfície das partículas de bagacilhos.  
O balão flash consiste num vaso cilíndrico vertical, construído em aço carbono, que deve oferecer superfície 
suficiente para a completa liberação do vapor do flash e dos gases.  

 
DECANTAÇÃO:  
Após o flasheamento o caldo entra no decantador ficando retido por certo tempo para que ocorra a 
separação das impurezas pelo processo de decantação do caldo resultando em um caldo clarificado na saída 
do decantador.  
Para auxiliar nesta decantação são adicionados polímeros para promover a aglomeração dos flocos, 
aumento da velocidade de sedimentação, a compactação e redução do volume de lodo, a diminuição da 
turbidez do caldo clarificado.  

 
DOSAGEM DE POLÍMERO: 
O objetivo da adição de polímero ao caldo é promover a formação de flocos mais densos no processo de 
clarificação do caldo visando:  
Maior velocidade de sedimentação, compactação e redução do volume de lodo, redução na turbidez do caldo 
clarificado, produzir um lodo de melhor filtrabilidade, e consequentemente um caldo filtrado mais limpo, 
menores perdas de sacarose na torta.  
Normalmente a dosagem necessária varia de em relação à matéria-prima, sendo que a adição de grandes 
quantidades pode provocar o efeito contrário.  
Depois do caldo ser submetido ao tratamento desejado, deve-se permitir a separação do caldo clarificado 
dos flocos formados. Esta separação é efetuada através da operação de decantação. São utilizados 
equipamentos denominados decantadores, cuja finalidade é oferecer uma superfície para deposição e coleta 
dos flocos no caldo, liberando caldo limpo e livre de impurezas.  

 
EVAPORAÇÃO: 
O caldo clarificado é enviado para a evaporação para eliminar o excesso de água do caldo, transformando-o 
em um xarope espesso, o qual ainda não existem cristais de açúcar.  
A concentração é feita em evaporadores a vácuo com múltiplos efeitos (com a finalidade de economizar 
vapor e não queimar o caldo) no qual o vapor passa pelo exterior dos tubos da calandra e o caldo pela parte 
interna. O vapor aquece o caldo no primeiro efeito cujo vapor gerado pela fervura é reutilizado para aquecer 
o caldo no segundo efeito e assim sucessivamente até o último estágio.  
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As águas condensadas dos evaporadores são extraídas por meio de purgadores dotados de um tanque com 
sistema automático de nível na qual não deixa arrastar vapor e evita choques térmicos, que são enviadas à 
caldeira e utilizadas para lavagem das centrífugas de massa A.  
Quando referimos à etapa da evaporação, há uma etapa anterior conhecida como pré-evaporação sendo que 
as suas principais funções, são uma pré concentração do caldo antes da evaporação, a geração de vapor e o 
controle microbiológico do caldo que pode estar contaminado oriundo das fases anteriores.  

 
FILTRO DE XAROPE: 
Instalado após o processo de evaporação, tem o objetivo de reter qualquer tipo de sujeira (bagacilho) que 
possa passar pelos evaporadores, garantindo a qualidade do açúcar. A limpeza da tela é automática utiliza-
se para essa limpeza água quente, o operador inspeciona esse equipamento periodicamente. 

 
COZIMENTO E CENTRIFUGAÇÃO: 
O xarope é alimentado nos cozedores para aumentar a concentração através do cozimento. A retirada do 
vapor d’água do xarope é realizada sobre um processo de vácuo (pressão negativa). No início do processo 
de produção de açúcar, utiliza-se o método de “semeamento” para formar os cristais que serão utilizados na 
massa B.  
Os cozedores de massa B são alimentados com mel pobre, obtidos no processo de centrifugação da massa 
A. A massa cozida obtida é descarregada para os cristalizadores de massa B.  
A massa B é centrifugada nas centrifugas contínuas. O magma formado será enviado para magmeira para 
ser utilizado como “pé de cozimento” nos cozedores de massa “A” e o mel é bombeado para o tratamento de 
caldo para o preparo de mosto (tanque de mosto), ou quando em excesso para os tanques de mel da 
destilaria.  
No cozimento de massa A, utiliza-se magma, mel rico e xarope transferindo entre os vácuos continuando o 
cozimento de massa A, quando esse vácuo completarem seu nível e concentração desejada, arria-se a 
massa nos cristalizadores de massa A.  
Esta massa por sua vez é centrifugada em máquinas tipo batelada, onde ocorre a separação dos cristais de 
açúcar do mel rico e pobre, o açúcar é destinado ao ensaque, e o mel vai passar por sistema automático de 
diluição para posteriormente retornar para o processo de produção de açúcar na massa B.  
Os cristalizadores de massa A, massa B, magmeira e sementeira, possuem agitadores que promovem a 
homogeneização da massa cozida, impedindo sua solidificação por resfriamento.  
 
CALHA VIBRATÓRIA, ELEVADOR DE CANECAS E ESTEIRA SANITÁRIA: 

O transporte dos cristais de açúcar úmido descarregado pelas centrifugas é efetuado através da calha 
vibratória de material aço inox, elevador constituído de canecas de polipropileno fixadas em um lençol de 
borracha sanitária, e uma esteira sanitária feita de borracha, todo esse processo tem o objetivo de 
encaminhar o açúcar úmido para o secador de açúcar.  
 
SECAGEM DO AÇÚCAR:  
A secagem de açúcar consiste basicamente das etapas de secagem propriamente dita e resfriamento até a 
temperatura de ensaque por um fluxo de ar, produzido por um ventilador de capacidade adequada.  
A umidade do açúcar é removida por evaporação, para a qual se necessita de uma determinada quantidade 
de calor suficiente para transformar o líquido em vapor. A evaporação da água se dá a pressão atmosférica 
por secagem convectiva, na qual o ar absorve a umidade (na secagem) e o calor contidos no açúcar (no 
resfriamento). Não há necessidade de pré-aquecer o ar, pois o próprio açúcar úmido vindo das centrífugas é 
quente e contém uma quantidade de calor suficiente para evaporar a água e aquecer o fluxo de ar no interior 
do secador, aumentando assim, a sua capacidade de absorção de umidade.  
Em seguida o açúcar passa pela peneira para a retirada de cristais e posteriormente pelo elevador de 
canecas.  
Separador Magnético Tipo Grade de Limpeza Semi-automático aonde o mesmo retém todas partículas 
magnéticas.  
Caso o produto seja determinado como potencialmente inseguro, o mesmo será identificado conforme PT 
“Situação e Inspeção de Ensaios” e classificar para açúcar a granel (fins não alimentícios) ou enviar para o 
processamento de etanol.  

 
ENSAQUE:  
Operação onde é feita a pesagem e acondicionamento em big bag ou à granel (caminhões).  
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ARMAZÉM PULMÃO:  
Tem o objetivo de armazenar o açúcar envasado no Ensaque, com a finalidade de aguardar resultado de 
análises laboratoriais para correta classificação do açúcar e prevenir o empedramento do açúcar nos 
armazéns, uma vez que aguarda em repouso, sendo emblocado com menor quantidade de alta que nos 
armazéns.  
 

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: 
Operação de transporte para os armazéns que são feitos através de caminhões e coberto com lonas. Os 
armazéns são constituídos com piso de concreto, cobertura e portas de acesso para embarque e 
desembarque. A estocagem do açúcar é realizada em big bag´s ou à granel.  
 
CARREGAMENTO: 
Operação de carregamento dos veículos que transportam o açúcar até o cliente pode ser feita com 
caminhões.  
Os veículos devem ser liberados pela inspeção do check-list com ênfase em garantir um transporte 
apropriado.  
A fabricação de etanol é uma unidade anexa, portanto o processo de moagem de cana é o mesmo já 
descrito.  
 

TRATAMENTO DO CALDO PARA FERMENTAÇÃO:  
Parte do caldo é desviado para tratamento específico para fabricação etanol. O caldo clarificado irá para a 
destilaria e o lodo para o filtro, que é levado posteriormente para a lavoura como fertilizante. 
 
PREPARO DO MOSTO:  
O mosto é composto de caldo clarificado, mel e água. O caldo quente que vem do pré-evaporador é resfriado 
em trocadores de calor, e enviado às dornas de fermentação. 
  

 PREPARO DO FERMENTO  

Esse processo tem como principal característica a recuperação de leveduras através da centrifugação do 
vinho, de modo a propiciar condições de fermentação e evitar a infecção bacteriana, a levedura recuperada 
passa por um tratamento antes de retornar ao processo, que consiste da adição de água, reduzindo o teor 
alcoólico, e de ácido sulfúrico gerando uma mistura conhecida como pé-da-cuba.  
 

FERMENTAÇÃO  
A fermentação ocorre em tanques denominados dornas de fermentação onde o mosto é misturado com o pé-
de-cuba. Os açúcares (sacarose, glicose e frutose) são transformados em etanol.  

Após um tempo de 4 a 12 horas, a fermentação termina gerando um produto final, denominado vinho 
bruto.  

 

CENTRIFUGAÇÃO DO VINHO  

 Das dornas de fermentação, o vinho é centrifugado de modo a separar o fermento. Este fermento 
recuperado é denominado leite de levedura e retorna às cubas de tratamento. O vinho delevedurado é 
enviado à dorna volante e posteriormente às colunas de destilação.  
 

DESTILAÇÃO  

O vinho que vem da fermentação é composto basicamente por componentes em fase líquida, dentre os quais 
destacam-se o etanol e a água. Para a separação do etanol, utiliza-se o processo de destilação no qual os 
diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura são responsáveis pela separação.  

O vinho, é decomposto em duas correntes: flegmaça e vinhaça (que segue para a lavoura como 
fertilizante).  

 

ARMAZENAMENTO  
Os etanóis produzidos, hidratado e anidro, são quantificados e enviados a tanques onde são estocados para 
posterior comercialização. 
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Elegibilidade: 

▪ Área analisada: 33.076,56 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

▪ Quantidade de imóveis rurais analisados: 643, sendo:  

▪ 643 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 21/11/2019 a 21/12/2019.  
 
A consulta pública disponibilizou os seguintes documentos: 

I – Dados preenchidos pelo produtor de biocombustível na RenoCalc 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 
bicombustível 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, 07 
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. 

 

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

53,60 

Biocombustível: Etanol anidro 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 91,24 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,093198E-03 

 

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

53,30 

Biocombustível: Etanol hidratado 

Rota: E1GC 
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Volume elegível (%): 91,24 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,037853E-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 PCTS. 
 
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 ISO14065:2015 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 (s) de Presença e Participantes 
Anexo VI – Fluxograma do Processo Produtivo de Biocombustível 

Anexo VII – Balanço de Massa ART 
 

http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm


 

                                                                                                                                                                                                              
 

Anexo I - RENOVABIO – Relatório de Consulta Pública 
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Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora LTDA. 

Produtor de 
Biocombustível: 

Cia Agrícola Usina Jacarezinho 

Endereço: Rodovia BR153 Km 9 Bairro Costa Junior CEP 86400-000 

Jacarezinho - PR 

Produto a ser 
certificado: 

Etanol Anidro e Hidratado de cana-de-açúcar 

Rota: 1EGC 

Período da consulta 
pública: 

21/11/2019 a 21/12/2019 

Documentos 

disponibilizados na 

consulta: 

RenovaCalc; Planilha de Produtores; 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. 

   

 
 

https://sgssustentabilidade.com.br/consulta-publica/
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Organização: Cia Agrícola Usina Jacarezinho 

Número do Contrato: 44424 

 
 

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 

Planilha de 
Produtores 

24/10/2019 MRB/FPP 

Foi apresentada como evidência de umidade de 
pureza vegetal o Informe técnico nº 2 ANP 
versão 2. Solicitada alteração para a versão mais 
atual (3, de 9/10/2019) 

24/10/2019 – Elisângela/Heloísa 

Alterada a versão o IT nº2 da 
v.03 para a v.05. 

24/10/2019 – MRB/FPP 

2 SAC 

Registro de 
evidências 

24/10/2019 MRB/FPP 

Foi apresentada como evidência relatório de 
queima gerado em 19/10/2019. Foi solicitada a 
geração do mesmo relatório atualizado para a 
data de auditoria. 

24/10/2019 – Elisângela/Heloísa 

Apresentado e anexado o 
relatório de queima de área de 
24/10/2019. 

24/10/2019 – MRB/FPP 

3 SAC 

Registro de 
evidências 

24/10/2019 MRB/FPP 

Foram apresentadas notas de combustível B10 
(abril/2018) como evidência de aquisição de B8. 

Solicitadas notas fiscais referentes ao período de 
janeiro/fevereiro de 2018 para comprovação de 
compra de combustível B8 

24/10/2019 – Elisângela/Heloísa 

Apresentadas e incluídas notas 
fiscais de janeiro e fevereiro para 
comprovação de aquisição do B8. 

24/10/2019 – MRB/FPP 

4 SAC 

Registro de 
evidências 

24/10/2019 MRB/FPP 

Foi apresentado como evidência de umidade de 
bagaço comercializado o mesmo índice do 
bagaço consumido, proveniente das análises do 

24/10/2019 – Sodário 

Alterada a evidência do 
laboratório para a Instrução 
técnica nº2, v.03. 

24/10/2019 – MRB/FPP 
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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) 

laboratório. Solicitado que seja corrigida a 
evidência, considerando que a umidade do 
bagaço comercializado, pela Renovacalc, é 
padrão (50%) 

5 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
padrão. 

05/11/2019 - MRB/FPP 

Retirar da planilha de produtores, os produtores 
que não tiveram produção no ano de 2018. 

06/11/2019 – Sodário 

Alteração realizada conforme 
SAC 

06/11/2019 – MRB/FPP 

7 SAC 

Planilha de 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial. 

05/11/2019 - MRB/FPP 

A transcrição dos valores dos rendimentos de 
etanol anidro e hidratado estão invertidos na 
planilha do RenovaCalc  

06/11/2019 – Sodário 

Alteração realizada conforme 
SAC 

06/11/2019 – MRB/FPP 

      

 
 

II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 

Foi entregue antes da auditoria a versão 5 da 
planilha de produtores e Renovacalc da Usina. No 
início da auditoria, foram apresentadas a versão 6, 
com correções identificadas na elegibilidade da 
Biomassa e das áreas. 

MRB/FPP 24/10/2019 

2 
A caldeira é iniciada com bagaço. Não utilizados 
outros insumos (lenha, cavaco, palha, bagaço de 

MRB/FPP 24/10/2019 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

terceiros, resíduos florestais) para combustão e 
geração de energia 

3 

Na Planilha da RenovaCalc, quando do 
preenchimento com o valor de 45,99% da Umidade 
do Bagaço Próprio presente na evidência, há uma 
mensagem de erro de número inválido, sendo 
somente aceito o valor de 46,00 

MRB/FPP 05/11/2019 

    

 
 

III. Evidências 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 

Mapas de sobreposição 

Extrato CAR emitido pelo SICAR 

2 ZAE: 
Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 
Decreto do zoneamento 

3 Supressão de vegetação: 
Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 
Mapas de análise de imagens Sentinel 2 de 2017 e 2019 comparativos. 

4 Geral 
Elegibilidade – Jacarezinho_agrupamento_CAR_final (Memória de cálculo de elegibilidade – Renovabio – Usina 
Jacarezinho, de 18/10/2019) 
Memorial dados padrão, aba CNPJ fazendas 

5 Balanço de Massa 
Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 
Documentos da auditoria, “fluxograma do processo” DA 8.5JC 03/03 de 28/5/2019. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

6 Fração elegível 
Item renovacalq 
Elegibilidade, relatório de elegibilidade, “Elegibilidade – Jacarezinho_agrupamento_CAR_final xlsx 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 

Memória de cálculo Agrícola, aba “MC – AGRÌCOLA Primário 

Relatório PIMS - Distribuição de Áreas de Produção visão escopo 01/01/2018 a té 31/12/2018. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 

Memória de cálculo Agrícola, aba “MC – AGRÌCOLA Primário 

Relatório PIMS - Distribuição de Áreas de Produção visão escopo 01/01/2018 a té 31/12/2018. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 

Memória de cálculo Agrícola, aba “MC – AGRÌCOLA Primário 

Relatório PIMS - Distribuição de Áreas de Produção visão escopo 01/01/2018 a té 31/12/2018. 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 

Memória de cálculo Agrícola, aba “MC – AGRÌCOLA Primário 

Relatório PIMS – Sumário de Impureza Vegetal, gerado em 17/07/2019 01/01/2018 até 31/12/2018. 

Umidade – Informe técnico ANP. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Teor de impurezas Minerais 

Memória de cálculo Agrícola, aba “2 – imp.Mineral Prim 9,90” 

Relatório PIMS – Posição Geral de entrega de matéria prima, gerado em 19/10/2019 período 01/01/2018 até 
31/12/2018. 

 

6 Palha recolhida: Não é recolhida. 

7 Área queimada: 
Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Área Queimada 

Memória de cálculo Agrícola, aba “4 – área queimada 5.417,96” 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Anexo 1 Relatório PIMS – Posição Geral de Safra, gerado em 19/10/2019 período 01/01/2018 até 31/12/2018. 
Confirmado relatório gerado em 24/10/2019 (anexo 3). 

Anexo 2 Boletins de Ocorrência à Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná reportando 
incêndios criminosos. 

Anexo 4 Autorização de queima pelo Estado do Paraná (IAP) protocolado em 16/03/2018. 

8 Corretivos: 

Calcário dolomítico: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Calcário Dolomítico 

Memória de cálculo Agrícola, aba “5 – Calcário dolomítico” 

Anexo 1 Relatório PIMS – 05 Calcáro – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 09/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018.  

Anexo 7 Nota fiscal nº 81078 de 17/12/2018 Calcário Guapirama LTDA (60% Calcário, 40% Gesso). 

Anexo 8 Nota fiscal nº 81079 de 17/12/2018 Calcário Guapirama LTDA (60% Calcário, 40% Gesso). 

Anexo 9 Recomendação técnica de 15 de outubro de 2018, assinada por engenheiro Agrônomo CREA 151321/D 

Gesso: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Gesso 

Memória de cálculo Agrícola, aba “5 – Gesso” 

Anexo 1 Relatório PIMS – 05 Gesso – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 09/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018.  

Anexo 2: Nota fiscal nº 67727 de 05/01/2018 Calcário Guapirama (100% Gesso) 

Anexo 7 Nota fiscal nº 81098 de 17/12/2018 Calcário Guapirama LTDA (60% Calcário, 40% Gesso). 

Anexo 8 Nota fiscal nº 81115 de 17/12/2018 Calcário Guapirama LTDA (63% Calcário, 37% Gesso). 

Anexo 9 Recomendação técnica de 15 de outubro de 2018, assinada por engenheiro Agrônomo CREA 151321/D 

 

9 Fertilizantes sintéticos: 
Ureia 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Uréia 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Memória de cálculo Agrícola, aba “6 – Ureia” 

Demonstrativo dos produtos que compõe a ureia. 

Anexo 1 Relatório PIMS – 06 Ureia – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 23/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018. Relatório PIMS Consumo de Insumos – consumo mensal de 18-00-27, gerado em 
24/10/2019, referente ao período de 1/1/18 a 31/12/2018. 

Anexo 2 Ficha técnica do produto, de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super N 18-00-27 

Anexo 3 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super N20-00-20 

Anexo 4 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super N 46-00-00 

Anexo 5 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super N  

Anexo 6 Nota fiscal nº 665448 de 22/08/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 18-00-27 

Anexo 7 Nota fiscal nº 663424 de 15/08/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 20-00-20 

Anexo 8 Nota fiscal nº670000 de 01/09/2018, FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 46-00-00 

Anexo 9 Ficha técnica FORQUIMICA naveia plus (ureia 57-13-6) 

Anexo 10 Nota fiscal nº 669533 de 31/08/2018, FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 20-05-20 

 

Nitrato de Amônio 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Uréia 

Memória de cálculo Agrícola, aba “6 – Ureia” 

Anexo 1 Relatório PIMS – 06 Nitrato – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 21/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018.  

Anexo 2 Ficha técnica do produto, de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super N 05-25-25 

Anexo 3 Nota fiscal nº 616719 de 15/02/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 05-25-25 

Anexo 6 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super N20-00-20 

Anexo 7 Nota fiscal nº 625999 de 16/03/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 20-00-20 

Anexo 8 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto Super Nitrato de Amônia (30-00-00) 

Anexo 9 Nota fiscal nº 626939 de 22/03/2018, FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 30-00-00 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

 

Superfosfato simples (SSP) 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 aba Superfostato Simples (SSP) 

Memória de cálculo Agrícola, aba “6 – SSP P2O5” 

Anexo 1 Relatório PIMS – 06 SSP P2O5 – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 21/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018.  

Anexo 2 Nota fiscal nº 620538 de 27/02/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 05-25-25 

Anexo 3 Nota fiscal nº 627229 de 23/03/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 05-25-25 

Anexo 7 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto 05-25-25 

Anexo 6 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto 20-05-20 

Anexo 9 Nota fiscal nº 670001 de 01/09/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA N 20-05-20 

 

Cloreto de Potássio (KCl) 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 aba Cloreto de Potássio (KCl) 

Memória de cálculo Agrícola, aba “6 – KCl K2O” 

Anexo 1 Relatório PIMS – 06 KCl K2O – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 21/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018.  

Anexo 6 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto 05-25-25 

Anexo 7 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto 18-00-27 

Anexo 8 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto 20-00-20 

Anexo 9 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Misto SuperN 20-05-20 

Anexo 2 Nota fiscal nº 632060 de 17/04/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA 05-25-25 

Anexo 3 Nota fiscal nº 643815 de 16/06/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA 18-00-27 

Anexo 4 Nota fiscal nº 626370 de 19/03/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA 20-00-20 

Anexo 5 Nota fiscal nº 670001 de 01/09/2018 FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA 20-05-20 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

 

Outros (NPK) P2O5 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 Outros fertilizantes sintético/ 0,09. 

Memória de cálculo Agrícola, aba “7 – Outros P2O5” 

Anexo 1 Relatório PIMS – 07 Outros – CC – Fazenda, Consumo de Insumos, gerado em 22/10/2019 período 
01/01/2018 até 31/12/2018.  

Anexo 2 Ficha técnica de produto de FERTIPAR, fertilizante mineral Simples Fosfato natural reativo  

Anexo 3 KIPCULLERS págs.8 e 10 Nutrientes para cada litro de Produto 5% concentração  

Anexo 4 Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) PA-011 KIPCANA pág. 4 – densidade 
1.1g/cm³. 

Anexo 5 Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) PA-011 KIPTECH pág. 4 – densidade 
1.1g/cm³. 

Anexo 9 Nota fiscal nº 620007 de 24/02/2018 Fosfato Natural Reativo FERTIPAR Fertilizantes do Paraná LTDA 
29% P2O5. 

Anexo 10 Nota fiscal nº 1875 de 20/11/2018 KIP CULLERS do Brasil LTDA -  KIP TECH 2% P2O5. 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Vinhaça 

Memória de cálculo Agrícola, aba “8 – Vinhaça” 

Anexo 1 08 Vinhaça – Manual Fermentec 

Sistema SIGIND: análises do etanol 100% e do teor de concentração da vinhaça - Anexos 2 e 3 no Sistema 
Ambium 

 

Concentração de N Vinhaça 

Informe técnico ANP 02. V.3 pág.22 

 

Tora de Filtro 

Memória de Cálculo Agrícola, aba “9 – torta” 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Sistema SIGIND: análise do volume de torta produzido. (anexo 1 Sistema Ambium) 

 

Concertação de N torta 

Informe técnico ANP 02. V.3 pág.22 

 

Cinzas e Fuligens (base úmida) 

Memória de Cálculo Agrícola, aba “10 – cinzas” – 18kg/t: revista STAB vol.36 n5 Maio/junho – 2018 pág.18 : “14 kg 
fuligem e 4 kg de cinza por tonelada de bagaço queimado nas caldeiras” 

Sistema SIGIND: 8 – Utilidades – último dia de safra: 10/12/2018. Extraído em 30/07/2019 

Concentração de N fuligem 

Informe técnico ANP 02. V.3 pág.22 

11 Combustível: 

Memória de cálculo 11- Diesel B8 e B10 

B8: janeiro e fevereiro 

B10: março a dezembro 

Relatório PIMS – análise operacional – equipamentos II, extraído em 21/10/2019. Confirmado relatório gerado em 
24/10/2019 

Nota fiscal de compra de combustível (S 500 B10) 258786, de 03/12/2018 Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (B10 
anexo 3) 

Nota fiscal de compra de combustível (S 500 B10) 241064 de 22/05/2018 Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (B10 
anexo 4) 

Nota fiscal de compra de combustível (S 10 B10) 102307 de 07/12/2018 Raizen Combustíveis S.A. (B10 anexo 5) 

Nota fiscal de compra de combustível (S 500 B8) 331.693 de 30/01/2018 Petrobrás distribuidora S.A. (anexo 3) 

Nota fiscal de compra de combustível (S500 B8) 332779 de 12/02/2018 Petrobrás distribuidora S.A. (anexo 4) 

Nota fiscal de compra de combustível (S 500 B8) 334.133 de 28/02/2018 Petrobrás distribuidora S.A. (anexo 3) 

 

Etanol 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Memória de Cálculo agrícola, aba “11 etanol”  

Relatório PIMS – análise operacional – equipamentos II, extraído em 21/10/2019.  

12 Eletricidade: 

N/A  

Não há cana irrigada. Vinhaça aplicada por moto bomba e hidro roll. Não há, portanto, consumo de energia elétrica 
na agrícola. 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – aba “outras evidências”. 

Fornecedor: Memorial de dados padrão “memorial de cálculo – agrícola b.06 Padrão. Xlsx 

Relatório PIMS “Distribuição de Áreas e Produção. Extraído em 22/10/2019, para o período de 1/1/2018 até 
31/12/2018. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – aba “outras evidências”. 

Fornecedor: Memorial de dados padrão “memorial de cálculo – agrícola b.06 Padrão. Xlsx 

Relatório PIMS “Distribuição de Áreas e Produção. Extraído em 22/10/2019, para o período de 1/1/2018 até 
31/12/2018. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – aba “outras evidências”. 

Fornecedor: Memorial de dados padrão “memorial de cálculo – agrícola b.06 Padrão. Xlsx 

Relatório PIMS “Distribuição de Áreas e Produção. Extraído em 22/10/2019, para o período de 1/1/2018 até 
31/12/2018. 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Umidade: Informe técnico 2, v.03, pág.22. 

Memorial de cálculo padrão, aba 3: Impureza Vegetal 5,57%. 

Relatório PIMS “Sumário de Impureza Vegetal, extraído em 17/07/2019, para o período de 1/1/2018 até 
31/12/2018. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Memorial de cálculo padrão, aba 2: Impureza Mineral 9,55 

Posição geral de entrega de matéria Prima – extraído em 19/10/2019 para o período de 1/1/2018 até 31/12/2018. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

6 Palha recolhida:  

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 1 

Sistema SIGIND: Boletim D1 – Controle da Industria/Balanço de AT – Usina Jacarezinho DIR, para o período 
1/1/2018 até 31/12/2018. 

Cana total adquirida = cata total processada 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

N/A 

3 Rendimento etanol anidro: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 3 

Sistema SIGIND: Boletim D1 – Controle da Industria/Balanço de AT – Usina Jacarezinho DIR, para o período 
1/1/2018 até 31/12/2018 pág.2 

4 
Rendimento etanol 
hidratado: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 4 

Sistema SIGIND: Boletim D1 – Controle da Industria/Balanço de AT – Usina Jacarezinho DIR, para o período 
1/1/2018 até 31/12/2018 pág.2 

5 Rendimento açúcar: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial  aba 5 

Sistema SIGIND: Boletim 11 – Controle Administrativo - JC, para o período 1/1/2018 até 31/12/2018  

6 
Rendimento energia 
elétrica comercializada: 

N/A 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 7 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Sistema Totus Datasul Manufatura: controle de saída de bagaço.  

Nota fiscal de venda de bagaço 37603 de 7/02/2018– Raízen Paraguaçu Ltda, 39923 de 21/06/18 – Raízen 
Paraguaçu Ltda, 43795, de 28/12/2018 – Raízen Paraguaçu Ltda. 

Umidade:  

Boletim D1 – Controle da Industria/Balanço de AT – Usina Jacarezinho DIR, para o período 1/1/2018 até 
31/12/2018. (não conforme) 

Informe técnico nº2, v.03 pág.23. (conforme) 

8 
Bagaço próprio produzido 
e umidade: 

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 8 

Sistema SIGIND: Boletim 08 – Utilidades – JC, para o período 1/1/2018 até 31/12/2018, extraído em 9/10/2019. 

9 Palha própria e umidade: N/A 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

N/A 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

N/A 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

N/A 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

N/A 

14 
Cavaco de madeira e 
umidade:  

N/A 

15 
Distância transporte 
cavado de madeira 
terceiros: 

N/A 

16 Lenha e umidade: N/A 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

17 Distância transporte lenha: N/A 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

N/A 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

N/A 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

N/A 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Etanol Hidratado:  

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 16 

Sistema Totus Datasul: AB0609, para o período de 01/01/2018 até 31/12/2018. 

22 
Consumo de biogás 
próprio ou terceiro: 

N/A 

23 Eletricidade da rede:  

Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Memorial de Cálculo - Industrial aba 18 

Verificadas faturas de consumo de energia CPFL de janeiro de 2018 até dezembro de 2018. As faturas de consumo  
de cada mês de referência.  

Verificados imputs mês a mês na tabela memorial de cálculo. 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

N/A 

25 Fase de distribuição: 
Sistema Ambium SGA módulo Renovabio versão 6.4 – “evidências Renovavalc/Industrial” 

Declaração COPERSUCAR Modal(ano fiscal 2018). 

26 Balanço de massa 
30_FLU-M-01-2018 FLUXOGRAMA DO PROCESSO - AÇUCAR E ETANOL_2018_01_R_4_01-06-2019-Folhas 
ABNT; 27_Descriç¦o do fluxo do processo produtivo 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

27 Fração Elegível 2018__Elegibilidade_CAR; 2018_2_ELEGIBILIDADE - JACAREZINHO_AGRUPAMENTO_CAR_final 

   

 
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


  

Job n°:  Tipo de Visita: SPA Visita n°:  

Documento: F0357 Plano de Auditoria  Issue n°: 01 Page n°:  1 de 2 

 

AAnneexxoo  IIVV  ––  RReellaattóórriioo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  iinn  LLooccoo  --  PPllaannoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  
  

Organização (razão social): Usina Jacarezinho – Grupo Maringa 

Endereço: Rodovia BR 153, Km 9, s/n - Costa Junior 

Nº da Visita: 1 

Data da visita: 24 e 25 de outubro de 2019 

Auditor-Líder: Mariana Ribeiro Balieiro - MRB 

Membro(s) de Equipe: Fátima Pereira Pinto 

Participantes Adicionais – 
Funções envolvidas:  

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V5 de 09/09/2019 

Idioma: Português 

Biocombustível: Etanol 

Rota de Produção: Produção de cana-de-açúcar e fabricação de etanol 

Plano de Amostragem - 

Objetivos de auditoria: Para determinar a conformidade do sistema de produção de biocombustível 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 áreas aplicáveis para potencial melhoria. 

 

Obs.: É indispensável a participação presencial, dentre outros funcionários da unidade, do gerente industrial, do 
gerente de suprimentos, dos responsáveis pelo gerenciamento dos sistemas informatizados de controle de 
estoques, consumo e produção, pelo fornecimento dos dados e pelo preenchimento da RenovaCalc. 

 

Data  Horário Auditor Unidades organizacionais e funcionais / 
Processos e Atividades 

Observação 

23/10 
A definir MRB  

Fátima 
Deslocamento das auditoras.  

  

24/10 

 

7:30 - 8:00 

MRB 

Fátima 

- Deslocamento para a Usina   

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 e supressão vegetal). 

 

- Formato de inserção dos dados na 
Calculadora (fornecedores e próprios / 
dados abertos ou fechados). 

 

12:00 - 13:00 - Almoço  

13:00 - 16:30 

- Continuidade se necessário da avaliação 
dos dados de elegibilidade; e 

- Informações e dados da fase agrícola 
(área, queima, produção, impurezas, palha, 
corretivos, fertilizantes). 

- Consumo de combustível nas fases 
agrícola e industrial; 

 

16:30 - 17:00 - Reunião interna das auditoras  

17:00 - 18:00 - Deslocamento para o hotel  
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25/10 

 

 

 

7:30 - 8:00 

MRB 

Fátima 

- Deslocamento para a Usina   

8:00 - 10:00 

- Visita de campo: 

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

 

10:00 - 12:00 

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

- Eletricidade 

 

12:00 - 13:00 - Almoço  

13:00 - 16:00 
- Continuação (se necessário); 

- Verificação da planilha RenovaCalc 
 

16:00 - 16:30 - Reunião interna das auditoras  

16:30 - 17:00 - Reunião de encerramento  

17:00 - Deslocamento das auditoras  

 

 

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (dados de 01/01/2018 a 31/12/2018):   

 

▪ 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;  

▪ Lista de produtos aplicados: fertilizantes, material orgânico, calcário, etc, com os respectivos 

ingredientes ativos e taxas de aplicação por hectare.  

▪ 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 e Planilha de 

Produtores, 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. 
 
Mariana Ribeiro Balieiro 
Auditora Líder 
19 9 8204-0884 



  

  

  

  

  

AAnneexxoo  VV  ––  RReellaattóórriioo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  iinn  LLooccoo    

LLiissttaa  ((ss))  ddee  PPrreesseennççaa  
  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Fluxograma do Processo Produtivo de 
Biocombustível 
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Foram incluídos as Barras Magnéticas na saída do Tanque de Mel Pobre e Tanque de Xarope

Foi incluído o Armazém Pulmão

Foi incluída a Torre de Recuperação CO2 na Dorna nº08, Separador de Partículas na saída do Elevador de Canecas, incluído o Açúcar Demerara no Ensaque e foi incluído PCH na Sementeira

Foi incluído o Separador de Partículas, Coluna do Aparelho II 120 e a Dorna nº08

Foi incluída a Enzima Alfa-amilase, no Tanque Primário Dosado e também o aço inox 410 no código de materiais que e somente utilizado em Açúcar Bruto

Foi incluído à Faca Niveladora, Identificado setor Preparo de Cana, Identificado Setor Sulfito e Identificado água nos Condensadores Destilaria

DESCRIÇÃO

N.º DESENHO

REVISÃO

VERIFICADO:

APROVADO:

PROJETADO:

DESENHADO:

FOLHA

DATA:

DATA:

DATA:

DATA: ESCALA:

1° DIEDRO

UNIDADE:

SETOR/EQUIPAMENTO:

T
Í
T
U
L
O

ADRIANO SOARES DA SILVA

JADER FLORIANO

ESA

ESA

05/04/2018

05/04/2018

30/04/2019

30/04/2019

PROCESSO AÇÚCAR E ETANOL

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AÇÚCAR E ETANOL

FLU-M-01-2018

S/E

N.A

01

01

1 2 3 4

CALDO / AÇÚCAR REJEITADO

XAROPE / MASSA / MEL / AÇÚCAR

AÇÚCAR REJEITADO

INSUMOS DO PROCESSO LEVEDURA

GASES (CO²)

ETANOL

VAPOR DE ESCAPE

VAPOR V2

VAPOR V1

VAPOR V3

VAPOR V5

VAPOR V4

CONDENSADO ESCAPE

CONDENSADO V2

CONDESADO V1

CONDENSADO V3, V4 e V5

BAGAÇO

ÁGUA POTAVEL

ÁGUA INDUSTRIAL

ÁGUA LAVADOR DE AÇÚCAR

ÁGUA CONDENSADA

ÁGUA ABRANDADA

MATERIA PRIMA CANA

LODO/TORTA FILTRO

ÁGUA QUENTE DESAERADOR

PCH

PONTO CRÍTICO HALAL

- GAVETA AC

- AÇO CARBONO

PCC01 DETECTOR DE METAIS

- VALVULA MULTIVIAS AI 4

- AÇO INOX AISI 304, 304L, 316, 316L e 410

PPRO DOSAGEM AUTOMATIZADA DE SULFITO

CÓDIGO DE VÁLVULAS CÓDIGO DE MATERIAIS
LEGENDA

DATA:28/05/2019

DA 8.5JC-03/03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII – Balanço de Massa ART 
 

  

 

 

 

 



CIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO  Usina Jacarezinho

Emitido por: Jucielly Cristine Cesario JC ( 21/10/2019 - Segunda - 13:56:38 )

Validado por : Jucielly Cristine Cesario JC

03 - Balanço de A.T - JC

DIA SEMANA MÊS SAFRA Safra Ant.

AT na Cana Moida t 0,0000 7.522,0790 8.559,3465 343.159,5755 1.096,2321

AT em Processo Alcool t -208,9307 0,0000

AT Processo Açúcar t -32,0000 0

Total At em Processo -240,9307 0,0000

AT recuperado açucar t 157,4211 4.019,0191 4.275,1538 132.705,7360

AT recup. alcool t 254,9446 3.616,9824 3.995,1197 167.423,2768

AT Recuperado Total t 171,4350 6.187,2793 6.826,9085 300.129,0128

Aproveit. % Cana % -1.000,0000 82,2549 79,7597 87,4605 65,2574

Bagaco Produzido t 0,00 17.746,39 20.431,86 644.442,10 2.971,32

AT no Bagaço g/100 g 0,00 2,47 2,49 2,41 3,06

AT Perdido t 0,0000 438,3358 508,7533 15.531,0539 90,9224

Perda % Cana % -1.000,0000 5,8273 5,9438 4,5259 8,2941

Vol. H2O Lavagem m³ 0,0000 131.500,0000 155.000,0000 4.136.060,0000 23.577,0000

AT na Agua g/100 ml 0,0000 0,0094 0,0112 0,0184 0,0129

AT Perdido t 0,0000 12,3610 17,3600 761,0350 3,0414

Perda % Cana % 0,0000 0,1703 0,2105 0,2185 0,2774

Vol/Cana moída m³/t 0,0000 2,2464 2,3270 1,7067 2,5723

pH-água de lavagem 0,0 6,6 7,0 8,1 9,0

Torta Produzida t 0,00 2.811,62 3.139,92 99.488,55 290,94

AT na Torta g/100 g 0,00 3,82 3,76 2,64 4,30

AT Perdido t -1.000,0000 107,4039 118,0610 2.626,4977 12,5104

Perda % Cana % 1,4278 1,3793 0,7654 1,1412

Vol. Multijato m³ 0,0000 440.666,6667 499.600,0000 17.649.450,0003 7.933,3333

AT no Multijato g/100 ml 0,000 0,002 0,001 0,001 0,012

AT Perdido t -1.000,0000 8,8133 4,9960 176,4945 0,9520

Perda % Cana % 0,1172 0,0584 0,0514 0,0868

Perdas de AT - Águas Residuais

Volume de Águas Res. Fabrica m³ 0,0000 1.101,6667 1.249,0000 44.385,5003 198,3333

AT Perdidos % 0,0000 0,1970 0,1700 0,1430 0,1460

Qtidade AT Perdido t 0,0000 2,1703 2,1233 63,4713 0,2896

Perda AT % AT Cana % -1.000,0000 0,0289 0,0248 0,0185 0,0264

Volume de Águas Piso Fábrica m³ 0,0000 60,0000 70,0000 1.120,0000 0,0000

AT Perdidos % 0,000 0,177 0,153 0,141 0,000

Qtidade AT Perdido t 0,0000 0,1062 0,1071 1,5792 0,0000

Safra: 2019/2020 Data: 10/12/2018 ( Segunda ) Dias de Safra: -121 Semana de Safra: -16 Início de Safra: 

11/04/2019 Situação: Consolidado



Perda AT % AT Cana % 0,0000 0,0014 0,0013 0,0005 0,0000

Total Determinado

AT Perdido t 74,6419 1.197,6483 1.410,3912 39.896,3020 107,7158

Perda % AT Cana % -1.000,0000 15,9218 16,4778 11,6262 9,8260

Indeterminado

Perda t -246,0769 137,1514 322,0468 3.134,2607 273,1438

Perda % AT Cana % 1,8233 3,7625 0,9133 24,9166

Perdido Total

AT t -171,4350 1.334,7997 1.732,4380 43.030,5627 380,8596

% AT Cana % -1.000,0000 17,7451 20,2403 12,5395 34,7426

Perdas na destilaria

AT perdido na destilaria t 74,6419 628,4578 758,9905 20.736,1704 0,0000

AT perdido na destil. % cana % 0,0000 8,3548 8,8674 6,0427 0,0000

Perda Flegmaça % 0,0000 0,0000 0,0000 0,0129

Perda Vinhaça % 0,5178 0,1803 0,1857 0,1883

Volume de Águas Res. Dest m³ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

AT Perdido % 0,000

Qtidade AT Perdido t -1.000,00

Perda AT % AT Cana % -1.000,0000 0,0000 0,0000 0,0000


