
Rev05 

 

 

1 

 

Relatório 034001 rev1  

(Credenciamento SGS.002, Despacho nº 86, 25/01/2019)  

 

Relatório de Verificação da Produção Eficiente de Biocombustível 
 

Organização (razão 
social): 

USINA SANTA MARIA LTDA 

CNPJ: 04.588.246/0001-87 

Endereço: 
Fazenda Lagoa do Vinho, s/n. CEP: 45960-000 Zona Rural - Medeiros 
Neto/BA 

Nº da Visita: 1 

Data da visita: 11 e 12 de fevereiro de 2020 

Auditor-Líder: Tatiana Mascari Parizotto 

Membro(s) de 
Equipe: 

Ana Maria Oliveira 
Fabian Peres Gonçalves  
Aline Santos Lopes 

Referência: 
Verificado de acordo com a ISO 14065:2015 em atendimento aos requisitos 
da Resolução ANP nº 758/2018 

Versão 
RenovaCalc: 

V 6.1 de 27/01/2020 

Idioma: Português 

Escopo da 
Auditoria: 

Etanol anidro e hidratado de cana-de-açúcar 

Período da 
Renovacalc: 

2019 

 

 
Auditor líder: Tatiana Mascari Parizotto 

  

 

Responsável Técnico e Autorizado por 

Fabian Peres Gonçalves 

Gerente de Negócios 

Data:17 de agosto de 2020. 
 

SGS ICS Certificadora Ltda 

CNPJ: 00.272.073/0001-32 

Av. Andrômeda, 832 - 5º andar 

Barueri/SP - CEP 06473-000 

Telefone 55 11 3883-8880 

Fax 55 11 3883-8899 

www.br.sgs.com 

http://www.br.sgs.com/


Rev05 

 

 

2 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela USINA SANTA MARIA LTDA (aqui denominada como “CLIENTE”), para 
a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2019.  

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, Gás Natural e Biocombustível (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, para o período de 2019. 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 e/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 auditora, além da qualificação apresentada abaixo, possui treinamento e experiência em 
sistemas de gestão, inventários de gases de efeito estufa, planejamento de auditorias e execução 
de auditorias, de acordo com ISO 19011 ou ISO/IEC 17021.   

Auditor líder: Tatiana Mascari Parizotto  

Geógrafa formada pela UNESP, mestre em Geografia Física pela USP/FFLCH e pós-graduada em 
Sistemas de Gestão Integrados. Mais de oito anos de experiência com coordenação de projetos 
em licenciamentos ambientais, elaboração de estudos, impactos e programas ambientais; 
identificação e avaliação de áreas contaminadas/passivos; elaboração de plano de recuperação de 
áreas degradadas. Auditora líder em due diligence socioambiental, em Princípios do Equador (IFC), 
RenovaBio e Bonsucro. Experiência em geoprocessamento (ArcGis), resíduos sólidos, 
monitoramentos ambientais, outorgas, gestão ambiental e verificação de emissões de gases de 
efeito estufa em empreendimentos diversos. Treinamento em GHG Protocol e ISO 9.001:2015. 

Responsabilidades: liderar o processo de auditoria in loco, validando as informações apresentadas 
pelo auditado em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; 
elaborar o relatório parcial e final e validar a Nota de Eficiência Energético-Ambiental. 

 

Auditor: Ana Maria de Oliveira 

Graduada em Ciência Biológica com Pós-Graduação em Perícia Ambiental e MBA em Gestão 
Ambiental, com Mestrado e Doutorado em Microbiologia de Alimentos. Profissional com experiência 
na coordenação de implantação da ISO 9001, ISO 14001 e FSSC 22000 nas usinas da Nova 
América e na coordenação das Certificações Padrão BONSUCRO nas plantas da Raízen Energia. 
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Auditora Interna nas normas ISO 9001, ISO 14001 e FSSC 22000 e certificada no Programa 
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. 

 

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: realizar e 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. 

Responsável Técnico e Revisor: 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 que 
determina os resultados da Nota de Eficiência Energético-Ambiental. 

As informações da RenovaCalc, Planilha de Produtores, elegibilidade dos produtores de biomassa 
e sua apresentação são de exclusiva responsabilidade das estruturas de gestão do CLIENTE. A 
SGS não faz parte da preparação de nenhum dado e/ou material apresentado pelo CLIENTE, sua 
responsabilidade é a de auditar os dados dentro do escopo de certificação, expressando uma 
opinião independente de verificação dos dados. 

Desta forma, a SGS conduz uma verificação de terceira parte da RenovaCalc em atendimento aos 
requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de novembro de 2018, para o período de 2019. A 
auditoria é baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre CLIENTE 
e a Firma Inspetora. 

 

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.  
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 Diretório de Rotas de Produção de Biocombustíveis: Etanol anidro e hidratado de cana-de-
açúcar (Rota E1GC). 

 Volume elegível: (607.749,49 / 1.133.398,84) * 100 = 53,62% 

 

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 é elaborado e encaminhado à Usina o Plano de Auditoria 
(Anexo IV) com a descrição das atividades que serão realizadas in loco. Em paralelo iniciam-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: Auditoria Documental e Plano de Auditoria 

Nesta segunda etapa, os auditores realizam uma análise prévia da documentação enviada pela 
Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível, e poderão ser geradas Solicitações de 
Ações Corretivas (SACs), a serem fechadas durante este período ou no dia da auditoria in loco. 

Ao verificar que a documentação está minimamente organizada, o auditor autoriza o agendamento 
da auditoria in loco, elabora o Plano de Auditoria e o envia a Unidade Produtora.  

O Plano de Auditoria contempla as atividades, cronograma, logística da auditoria, informações que 
devem estar disponíveis durante a auditoria (dados do ano civil) e lista de funcionários que deverão 
participar do processo presencial. Por meio desse planejamento 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 

Segundo os princípios da ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da Resolução ANP 
nº758, de 23 de Novembro de 2018, a análise de elegibilidade considera dois critérios que devem 
ser verificados, quais sejam: 

 Se a biomassa oriunda de imóvel rural está com seu cadastro ambiental rural (CAR) ativo 
ou pendente, conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural; 

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

Destaca-se que o critério de análise sobre o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE 
Cana) foi revogado pela Resolução nº 802, de 05 de dezembro de 2019, não sendo mais 
obrigatório para o Programa. 

Esta análise utiliza como base os arquivos vetoriais das áreas produtivas fornecido pela Usina, 
objeto da certificação, sendo entregue em formato digital para a Firma Inspetora. 

O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à unidade 
produtora de biocombustível a ser certificada, são auditados conforme informado no item "B. Plano 
de Amostragem". 

Segue abaixo uma breve descrição dos processos utilizados para a respectiva análise: 

 

 Análise do imóvel (CAR) 

A análise do imóvel consiste na consulta da base federal de imóveis SICAR (Governo Federal, 
2020) utilizando como referência, quando existente, o número de CAR informado pelo produtor de 
biomassa considerando a situação do cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são 
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consideradas elegíveis ou não de acordo com o estabelecido na Resolução nº 758/2018 e Informe 
Técnico nº 02 da ANP. 

 

 Análise de supressão de vegetação nativa  

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

Para isto, são utilizadas imagens da constelação de satélites Sentinel-2 de três períodos: 2017, 
2018 e 2019/20 (mais recente disponível). 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 três 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). 

 

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 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 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. 

Após validar as informações da fase agrícola, iniciam-se as fases industrial e de distribuição, com a 
verificação 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 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.). 
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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.  

 

Etapa 05: Revisão Técnica 

Nesta etapa, 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 06: 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 são disponibilizados para consulta pública em período mínimo de trinta dias.  

 

Etapa 07: Consolidação dos Resultados para ANP 

Finalizado os trinta dias de consulta pública, são respondidos todos os questionamentos 
levantados durante esse período, cujas informações são 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). 
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Etapa 08: Conclusão ANP 

Todos os documentos analisados são 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, 2013
2
). 

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 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, foi registrada como uma ação corretiva e a informação foi 
corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência apresentada e auditada. 

Para a certificação da USINA SANTA MARIA LTDA, no período de 2019, 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 há amostragem, uma vez que foram auditados 100% do escopo 
declarado pela usina. 

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

                                                 
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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o Dados primários: foram consideradas 100% dos produtores de biomassa inseridos 
no escopo, todos os parâmetros declarados foram auditados. 

o Dados padrão: foram auditados 100% do escopo declarado. 

 
O Plano de Amostragem com assinatura do responsável técnico encontra-se no Anexo VII. 

 

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 

Preliminarmente à auditoria, realizou-se uma consulta do CNPJ da usina para validação do 
cadastro junto à ANP, no site Central do Sistema ANP4 (CSA) em relação à situação do SIMP e no 
Cadastro de Produtor de Etanol – SIMP web 5. 

Destaca-se que, antes da auditoria in loco, foi identificado que a usina não possuía nenhuma 
análise de teor de impureza vegetal, e que ela deveria fazer, por pelo menos uma semana 
(segundo orientações da ANP), para que esses dados fossem adicionados a Planilha de 
Produtores. Devido ao fato da usina estar parada nesta época, a análise pôde ser realizada 
somente a partir de abril, quando se iniciaria a safra, resultando em um atraso no processo da 
certificação RenovaBio. 

A auditoria in loco se iniciou no dia 11 de fevereiro de 2020, com uma reunião de abertura para 
explanação das atividades a serem executadas, conforme descritas no Plano de Auditoria (Anexo 
IV) e seus respectivos alinhamentos. A aferição dos dados inseridos nas Planilhas de Produtores e 
RenovaCalc ocorreu na sede da usina Santa Maria, no município de Medeiros Neto/BA. A equipe 
de auditoria foi composta por 02 (dois) auditores, sendo a auditora líder, Tatiana Mascari Parizotto 
e auditora membro de equipe, Ana Maria Oliveira. O Anexo V apresenta a lista de todos os 
participantes desta reunião e do processo como um todo. 

Os colaboradores Cássio Rocha (Supervisor Ambiental) e Gilenildo Jr. Freire (Analista de Controle 
Agrícola da unidade Santa Cruz), acompanharam todo o processo de auditoria in loco, sendo 
Cássio responsável pelo preenchimento das calculadoras e condução do programa na usina Santa 
Maria, assim como Alessandra Machado (Coordenadora Agrícola). 

O processo de verificação iniciou-se pela análise de elegibilidade, sendo verificados os 
demonstrativos dos CARs, e os mapas elaborados. Entretanto, não havia sido realizada a análise 
de supressão de vegetação, com  a elaboração de mapas comparativos entre os anos de 2017 e 
2019/20. Isso acarretou em uma Solicitação de Ação Corretiva (SAC), conforme descrito no Anexo 
III.  

Além disso, conforme relatado no Anexo III (SAC nº 5), houve a necessidade de alteração de todo 
o escopo inserido na Planilha de Produtores, realizado previamente à auditoria pela usina, devido 

                                                 
4https://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-instalacao/consulta.xhtml 
5http://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/etanol/consulta-produtores/consulta.xhtml 

https://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-instalacao/consulta.xhtml
http://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/etanol/consulta-produtores/consulta.xhtml
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ao não entendimento por parte da usina do que é considerado dados padrão e dados primários. 
Dessa forma, todas as demais informações da calculadora tiveram que ser alteradas/revisadas. 
Todas as alterações/revisões estão descritas no Anexo III. 

Ainda neste mesmo dia, iniciaram-se às verificações dos dados da fase agrícola, como por 
exemplo, área queimada, insumos, combustíveis e energia, com apresentação de NFs, 
FISPQs/Bulas, relatórios gerados in loco via sistema interno da usina, dentre outras 
documentaçoes pertinentes, além das respectivas memórias de cálculo.  

No dia 12, foram realizadas as validações dos dados das fases industrial e de distribuição 
(RenovaCalc). Para as aferições estavam presentes, além de Cássio, Rodolfo (Coord. de 
Produção). As validações foram realizadas com base nas evidências vistas in loco por meio da 
geração de relatórios via sistema interno da usina, notas fiscais, dentre outros, e memórias de 
cálculos em planilhas excel e questionamentos feitos aos responsáveis pelo dado final de cada 
parâmetro da calculadora.  

Nesse mesmo dia, a auditora Ana Maria realizou a visita na planta industrial. Ressalta-se que a 
unidade estava parada, devido a entresafra, com atividades somente de manutenção dos 
equipamentos e área industrial. Mesmo assim, os seguintes setores foram verificados na visita: 
Laboratório Industrial, Laboratório PCTS, Balança de recepção de cana-de-açúcar, ponto de 
amostragem, posto de abastecimento, destilaria, caldeira e área de transbordo. Houveram 
entrevistas apenas com os colaboradores disponíveis e trabalhando neste dia, conforme 
assinaturas na lista de presença (Anexo V) 

Por último, foram evidenciados os documentos complementares, como balanço de massa, licença 
de operação, fluxograma de processo, dados do i-SIMP, dentre outros. Devido a alteração do 
escopo, várias solicitações de ações corretivas ficaram em aberto, sendo necessário um tempo 
maior para suas correções/alterações. 

Desta forma, o Anexo III mostra em detalhes as solicitações, suas respectivas resoluções e data 
de fechamento, juntamente com as documentações avaliadas (Lista de Verificação). As 
solicitações pendentes foram validadas off site. 

Após todas as SACs fechadas e atualizadas a Planilha de Produtores e a RenovaCalc, realizou-se 
a conferência de todos os valores imputados nas calculadoras com as memórias de cálculos e 
respectivas documentações e foram geradas as Notas de Eficiência Energético-Ambiental para a 
usina, assim como o valor para o volume da fração elegível. 

 

Planilha de Produtores e RenovaCalc 

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

Neste Anexo são apresentadas as descrições das 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, conforme já mencionado.   

Assim, 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. 
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A usina possui gestão das informações por meio do sistema Compusoftware, sendo que o 
detalhamento sobre versão e data de implantação, funcionamento, responsáveis pelo 
carregamento de dados, verificação, carregamento de notas fiscais e comunicação com outros 
sistemas estão detalhados na Figura 1. 

Desta forma, como as evidências foram extraídas do sistema supracitado, pode-se afirmar que as 
informações de gerenciamento, de estoque e de produção são os mesmos contemplados na 
RenovaCalc. 

A Tabela 1 apresenta a planilha preenchida pela usina com as informações declaradas no i-SIMP 
(Sistema de Informações de Movimentação de Produtos) em comparação aos valores que foram 
inseridos na RenovaCalc (Figura 2), a partir do Boletim Industrial evidenciado pela firma inspetora 
referente a Usina Santa Maria. Verifica-se que as informações são condizentes umas com as 
outras inclusive com o Boletim Diário e a Plataforma i-SIMP, segundo dados declarados pela Usina. 
Ressalta-se que o item denominado "Saída Geral" na tabela refere-se ao somatório das linhas 
"Saídas por Transferência para Outro Produto", " Saídas outros Reprocessamento" e "Perdas". 

Destaca-se que, no Anexo III, SAC nº 38 foi explicado que o reprocessamento de etanol hidratado 
e/ou anidro ocorre quando há divergências na sua qualidade, ou seja, aspecto visual, teor alcoólico 
ou condutividade. Para o etanol hidratado, ele será reprocessado em etanol anidro; no caso do 
anidro, ele continua anidro, porém com as especificações desejadas pela ANP, após 
reprocessamento.  

A Figura 3 apresenta o balanço de massa em forma de ART, com as respectivas porcentagens do 
açúcar recuperado e perdido ao longo do processo de produção do etanol, cujos valores foram 
auditados in loco juntamente com o gerente industrial da usina. A Figura 4 mostra em síntese as 
etapas desse processo e o Anexo VI o respectivo descritivo. Ressalta-se que essas informações 
foram consolidadas a partir do sistema interno da usina. Ratifica-se que os documentos foram 
arquivados e verificados na auditoria in loco da planta industrial. 
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Figura 1. Declaração do sistema de gestão interno da usina (Fonte: Usina Santa Maria, 2020). 
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Tabela 1. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e RenovaCalc (Usina Santa Maria, 2020). 

     

Cana Saldo inicial jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total 2019 

Moagem 
 

- 
  

62.588.510 166.514.400 171.022.410 183.269.970 168.466.900 178.042.790 183.534.900 19.958.960 - 1.133.398.840 

Diferença 
              

Estoque Final 
              

               
Hidratado Saldo inicial jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total 2019 

Produção Própria 
 

- 
  

4.093.745 7.376.785 6.790.784 7.651.100 8.240.939 9.349.315 10.406.364 1.464.760 
 

55.373.792 

Produção 
Reprocessamento     

525.000 187.000 
       

712.000 

Saída 
 

2.332.245 706.207 103.974 4.422.457 7.225.857 6.814.981 7.500.789 8.401.238 7.042.791 6.005.816 5.719.232 980.928 57.256.515 

Consumo 
             

- 

Perdas 
 

26.036 10.223 1.768 19.172 63.280 57.462 88.659 78.394 64.313 61.026 48.347 30.253 548.933 

Devolução 
     

31.507 
 

44.357 
     

75.864 

Estoque 3.180.453 822.172 105.742 - 177.116 483.271 401.612 507.621 268.928 2.511.139 6.850.661 2.547.842 1.536.661 
 

SIMP 
 

Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  

 

Anidro Saldo inicial jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total 2019 

Produção 
    

96.000 4.657.000 5.873.563 6.340.300 5.057.783 5.844.411 5.398.848 531.776 
 

33.799.681 

Saída Geral 
 

135.547 22.316 33.138 1.613.848 4.362.471 6.044.310 6.417.244 4.699.084 5.129.150 3.905.267 1.173.002 521.719 34.057.096 

Saídas por 
Transferência para 
Outro Produto 

 
133.893 

  
1.066.235 4.175.074 6.040.434 6.394.026 4.684.044 5.101.089 3.864.832 1.161.521 520.890 

 

Saídas outros 
Reprocessamento  

- 
  

500.000 176.578 - - - - - - - 676.578 

Perdas 
 

1.654 22.316 33.138 47.613 10.819 3.876 23.218 15.040 28.061 40.435 11.481 829 238.480 

Devolução 
             

- 

Estoque 1.857.131 1.721.584 1.699.268 1.666.130 148.282 442.811 272.064 195.120 553.819 1.269.080 2.762.661 2.121.435 1.599.716 
 

SIMP 
 

Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  
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Figura 2. Parte da RenovaCalc - fase industrial (Fonte: Usina Santa Maria, 2020). 

 

 

Figura 3. Balanço de massa - ART (Fonte: Usina Santa Maria, 2020). 
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Figura 4. Fluxograma simplificado do processo de Etanol (Fonte: Usina Santa Maria, 2020). 

 

 

Elegibilidade: 

 Área analisada: 22.707,44 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

 Quantidade de imóveis rurais analisados: 183 sendo:  

 183 elegíveis. 

 0 não elegíveis. 
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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 15/07/2020 a 13/08/2020.   

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, 42 
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. 

 

Biocombustível: Etanol Hidratado 

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

62,2 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 53,62% 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

7,117714E-04 

 

Biocombustível: Etanol Anidro 

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

62,60 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 53,62% 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

7,503256E-04 
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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. A análise inclui a avaliação de 
evidências relevantes, relacionadas às quantidades e as informações relatadas pela usina, bem 
como visita nos seguintes locais: entrada de cana, balança, tombamento, destilaria, 
difusor/moagem, posto de combustíveis, laboratório, cogeração, centros de operação, 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 

Anexo VI – Descrição do Processo Produtivo do Etanol  

Anexo VII – Plano de Amostragem assinado pelo Responsável Técnico 
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ANEXO I 

RENOVABIO – Resultado Consulta Pública 

 

Page 1 of 1 

Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora LTDA. 

Produtor de 
Biocombustível: 

USINA SANTA MARIA LTDA 

Endereço: 
Fazenda Lagoa do Vinho, s/n. CEP: 45960-000 Zona Rural - 
Medeiros Neto/BA 

Produto a ser certificado: Etanol Hidratado e Anidro de cana-de-açúcar 

Rota: E1GC 

Período da consulta pública: 15/07/2020 a 13/08/2020 

Documentos 
disponibilizados na 

consulta: 

RenovaCalc; Relatório parcial sobre o processo de certificação; 

Proposta de Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis. 

Endreço 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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Organização: Usina Santa Maria Ltda. (Grupo São Luiz) 

Número do Contrato: 44591 

 
 

Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

1 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários 

28/01/2020 - TMP, AMO 

A inserção do valor de teor 
de impureza vegetal na 
aba de dados primários é 
obrigatória. Caso não 
tenha realizado para o ano 
de 2019 e não tenha dados 
mais antigos, 2018 ou 
2017, a recomendação da 
ANP é a seguinte:  

 

"No caso de não haver 
análises de impurezas 
vegetais para o ano de 
2019, pode ser declarado o 
valor obtido em análise de 
amostra de 1 semana de 
mensuração de teor de 
impureza vegetal realizada 
em 2020. Tal situação deve 

05/02/2020 - Cássio 

Resposta da usina: Os dados referentes a 
impureza vegetal não foram inseridos na aba de 
dados primários porque a Empresa não realiza 
este acompanhamento laboratorial, não havendo 
assim registros referente a esta informação. Com 
relação a recomendação da ANP teremos a 
possibilidade de atender assim que a Empresa 
iniciar moagem a partir do dia 30/03/2020. 

 

28/01/2020 - TMP 

Aguardar início da safra para a realização da 
análise de impureza vegetal. Enviar evidências 
das análises e resultados e inserir o valor na 
Planilha de Produtores. 

 

04/05/2020 - Resposta da usina: Após o início 
da moagem foi realizada análise em laboratório 
da impureza vegetal, seguindo nas evidências na 

- 
41,82 Kg/t 

cana 

Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

ser relatada na memória de 
cálculo do relatório do 
processo de certificação." 

pasta de número 001_GERAL a evidência, cujo 
arquivo se chama Impureza Vegetal_USM. 

 

08/05/2020 - TMP 

Enviar documento de análise diária, com os 
resultados das análises realizadas e o período 
total realizado. 

 

06/06/2020- Resposta da usina: 

Análise Diária enviada e período disponível no 
relatório. 

 

22/06/2020 - TMP 

Boletim de análise diária enviado, com data e 
resultado diário. Alteração do valor e correção na 
Planilha de Produtores. 

2 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários 

28/01/2020 - TMP, AMO 

É obrigatória a inserção 
dos valores de consumo de 
combustíveis no ano de 
2019, na aba de dados 
primários por produtor de 
biomassa. Caso não tenha 

05/02/2020 - Cássio 

Resposta da usina: Os respectivos dados 
referentes ao quantitativo de Diesel - B10 foram 
inseridos, porém a quantidade utilizada em alguns 
proprietários foi baixa e sendo mencionado o 
valor na terceira casa após a vírgula, Exemplo: 
0,002. O que automaticamente a planilha não 

B10 = 1,50 
L/t cana 

B11 = 0,83 
L/t cana 

B10 =1,57 
L/t cana  

B11 = 0,87 
L/t cana 

Encerrada 
28/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

essa informação, o 
produtor deverá ir para a 
aba de dados padrão 
(Verificar no Informe 
Técnico nº 02 da ANP as 
informações obrigatórias 
que devem ser 
preenchidas na aba de 
dados primários). 

demonstra por trabalhar com apenas dois 
algarismos após a vírgula. 

 

28/01/2020 - TMP 

Devido à alteração no escopo e da forma de 
apresentação dos dados na aba de primários da 
Planilha de Produtores - VIDE SAC Nº 05 - este 
item deverá ser revisto. 

 

04/05/2020 - Resposta da usina: A alteração foi 
realizada, podendo ser constatada na aba de 
primários da planilha de produtores. As 
evidências dos dados se encontram na pasta 
003_FASE_AGRICOLA /  001_DADOS 
PRIMÁRIOS/ 005_COMBUSTIVEL / DIESEL. 

 

04/06/2020 - TMP 

Corrigir e reenviar a memória de cálculo. O valor 
total consumido de diesel para produtores 
primários deve ser dividido pelo valor da produção 
total colhida para moagem da aba de dados 
primários. 

 

06/06/2020- Resposta da usina: 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

Memória de cálculo devidamente alterada 
conforme valor da produção da aba de dados 
primários. 

 

22/06/2020 - TMP 

Alterada memória de cálculo e corrigido valor na 
Planilha de Produtores. 

Enviar documento com a relação de NFs de 
compra de diesel no ano de 2019 e relatório da 
quantidade de estoque do diesel em 01/01/2020. 

 

22/06/2020- Resposta da usina: Relação de NFs 
e quantidade de estoque aos referentes períodos, 
enviadas. 

 

28/06/2020 - TMP 

Evidências ok. 

3 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba 
Informações 
sobre 
Elegibilidade 

28/01/2020 - TMP, AMO 

Na aba de elegibilidade 
(Planilha de Produtores), 
deverá conter apenas 1 
CAR por linha. Foram 
identificados CARs 

05/02/2020 - Cássio 

Resposta da usina: Entendemos que o CAR é 
realizado unicamente para um imóvel, ou seja, 
cada imóvel possui um respectivo CAR. Porém na 
nossa realidade em um único imóvel possuímos 
mais de um único contrato de fomento. Sendo 

667.880,33 t 607.749,49 t 
Encerrada em 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

repetidos. assim, obtido produções individuais e faturado 
notas fiscais da mesma forma, individuais. Desta 
forma, para que a produção fosse informada na 
planilha tivemos que mencionar cada produtor, 
havendo assim a necessidade de repetir o CAR. 

 

06/02/2020 - TMP 

Solicitada a adequação da planilha apresentando 
apenas um CAR por linha, sem repetições, 
mesmo que em um único CAR haja mais de uma 
propriedade. 

 

11.02.2020 - TMP 
A planilha foi atualizada, porém ainda há dois 
CARs repetidos. Ajustar. 

 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na Planilha 
produtores na aba elegibilidade foi retirado todo 
CAR que se encontrava repetido. Havendo desta 
forma apenas 1 por linha. A planilha se encontra 
na pasta 001_RENOVACALC 
/002_REVISAO_TECNICA_PLANILHA_FINAL. 

 

04/06/2020 - TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

Devido aos ajustes na aba de elegibilidade, houve 
alteração no valor da quantidade de biomassa 
elegível. 

 

22/06/2020 - TMP 

Foram realizados outros ajustes no valor de 
biomassa comprada na aba de elegibilidade, 
sendo refeita as fórmulas para fazendas com mais 
de 1 CAR. Fazendas com um único CAR retirado 
o valor da biomassa elegível no relatório via 
sistema (ordem de colheita). 

4 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de 
elegibilidade 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Na aba de elegibilidade, 
para a propriedade que 
possui vários CARs, 
proporcionalizaram a 
quantidade de biomassa 
elegível, sendo que a usina 
possui a quantidade exata 
do que se produziu de 
cana em cada CAR. Inserir 
este valor, obtido via 
sistema (evidência 
primária), na calculadora. 

Para os produtores em que 

04/05/2020 - Resposta da usina: Acreditamos 
que ao passar esta informação para a auditoria a 
mesma não foi informada com clareza, isso 
porque algumas áreas da Usina Santa Maria 
possuem mais de um CAR por fundo agrícola. 
Desta forma, para determinar a quantidade de 
biomassa comprada por CAR solicitamos uma 
Empresa de Geoprocessamento para nos 
informar a área de cada CAR por fundo agrícola e 
como a Usina Santa Maria adquiriu biomassa de 
produtores com CAR e com ausência de CAR 
aplicarmos a fórmula 1 do Informe Técnico nº 02 
v3 da ANP. Esta informação poderá ser 
evidenciada na pasta 001_RENOVACALC 
/002_REVISAO_TECNICA_PLANILHA_FINAL, 

Dados 
padrão = 
60.092,58 t 

Dados 
padrão = 
42.892,07 t 

Encerrada em 
28/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

não há essa informação 
separada por CAR, aplicar 
a fórmula 1 do Informe 
Técnico Nº 02 v3 da ANP. 

arquivos Usina Santa Maria – Produtores de 
Cana-de-açúcar e Usina Santa Maria – Planilha 
de apoio. 

 

04/06/2020 - TMP 

Verificada na Planilha de Apoio, para dados 
padrão, que existem CNPJs/CPF que 100% do 
produtor não possuem CAR, por ex.: 
31.474.463/0005-42; 862.669.507-15; 
022.191.595-82; podendo haver outros (verificar). 

Se 100% da área do produtor inserido naquele 
CNPJ/CPF não possui CAR, ele está inelegível e 
deve ser retirado da aba de dados padrão. Caso, 
uma parte da área no mesmo CNPJ/CPF tenha 
CAR, entra todo o perfil de produção (Informe 
técnico nº 02 da ANP) 

Ajustar e reenviar Planilha de Produtores e 
planilha de Apoio, como evidências atualizadas, 
se necessário. 

 

06/06/2020- Resposta da usina: 

Conforme solicitado foram excluídos os 
produtores que possuíam áreas 100% inelegível 
na aba de dados padrão. 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

22/06/2020 - TMP 

Foram retirados do escopo áreas 100% 
inelegíveis. 

Apresentar uma planilha à parte somente com os 
produtores que saíram do escopo. 

 

22/06/2020 – Resposta da Usina: Conforme 
solicitado apresentamos planilha à parte, somente 
com os produtores que saíram do escopo por 
apresentarem áreas 100% inelegível na aba de 
dados padrão. 

 

28/06/2020 - TMP 

Planilha verificada, com a relação de produtores 
não elegíveis (único CNPJ/CPF sem CAR). 

5 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Abas de 
dados 
primários e 
padrão 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Deve-se alterar a forma de 
inserção das informações 
nas abas de dados padrão 
e de primários. 

Conforme verificado in loco 
e explicado na 
Observação nº 1 deste 
anexo, a usina possui a 

04/05/2020 - Resposta da usina: Conforme 
solicitado as informações foram retificadas 
podendo ser evidenciadas pasta 
001_RENOVACALC 
/002_REVISAO_TECNICA_PLANILHA_FINAL, 
arquivos Usina Santa Maria – Produtores de 
Cana-de-açúcar e Usina Santa Maria – Planilha 
de apoio. 

 

Produção 
total = 
1.073.306,26 
t 

Produção 
total = 
1.079.709,66 
t 

Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

gestão agrícola das áreas 
denominadas "zonas" e 
"parcelas", consideradas 
como áreas próprias e de 
arrendamento, 
respectivamente, como 
também das áreas dos 
fornecedores que possuem 
contrato de fomento com a 
usina. 

Desta forma, deverá 
consolidar as informações 
dessas três modalidades 
de gestão agrícola que a 
usina aplica nessas terras 
em uma única linha, 
conforme Informe Técnico 
nº 02 v3 da ANP. 

Para os fornecedores que 
somente entregaram a 
cana na usina e fizeram 
sua própria gestão, as 
informações devem ser 
inseridas na aba de dados 
padrão. 

Deve-se apresentar uma 

04/06/2020 - TMP 

As alterações foram realizadas conforme 
solicitado. Entretanto, na Planilha de Apoio, para 
dados primários, a soma da quantidade de 
biomassa é de 1.078.812,36 t, sendo que na 
Planilha de Produtores estão 1.073.306,26 t. 

Justificar e/ou alterar. Reenviar documentos, se 
necessário. 

 

06/06/2020- Resposta da usina: 

Foi alterada na planilha de produtores a soma de 
biomassa comprada para 1.079.709,66 t, 
conforme relatório de Analise Form: 7710. 

Planilha de Apoio alterada. 

 

22/06/2020 - TMP 

Planilhas atualizadas, conforme evidência Form 
7710. 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

planilha a parte com as 
informações abertas por 
zona, parcela e fomento 
das áreas que entraram no 
escopo e das que saíram 
do escopo (inelegíveis). 

Devido a esta modificação, 
todos os valores inseridos 
previamente na Planilha de 
Produtores deverão ser 
alterados/atualizados e/ou 
recalculados. 

6 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
padrão 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Foi verificado que na aba 
de dados padrão, foram 
inseridos todos os 
fornecedores, inclusive os 
de contrato de fomento 
(gestão agrícola da usina) 
que não possuem CAR. 

Rever essas informações, 
conforme SAC nº 5, e 
verificar se (no caso de 
fornecedor que faz sua 
própria gestão), o produtor 
de biomassa tem ao menos 

04/05/2020 - Resposta da usina: Conforme 
solicitado as informações foram retificadas 
podendo ser evidenciadas pasta 
001_RENOVACALC 
/002_REVISAO_TECNICA_PLANILHA_FINAL, 
arquivos Usina Santa Maria – Produtores de 
Cana-de-açúcar e Usina Santa Maria – Planilha 
de apoio. 

Se encontra na aba de dados padrão apenas os 
fornecedores que a Empresa não realiza gestão 
agrícola. 

 

04/06/2020 - TMP 

- - 
Encerrada 
28/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

uma área elegível, deve-se 
declarar todo o perfil de 
produção, inclusive das 
áreas não elegíveis, 
conforme Informe Técnico 
nº 02 v.3 da ANP. 

Verificar a SAC nº 4. 

 

06/06/2020- Resposta da usina: 

Verificado e corrigido. 

7 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
primários 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Verificado que na aba de 
dados primários, para as 
áreas arrendadas que 
possuem um CAR elegível 
e outros não elegíveis 
inseriram a informação 
apenas do CAR elegível. 

Deve ser alterado, 
inserindo todo o perfil de 
produção daquele 
produtor, conforme Informe 
Técnico nº 02 da ANP e 
SAC nº 6. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Conforme 
solicitado as informações foram retificadas 
podendo ser evidenciadas pasta 
001_RENOVACALC 
/002_REVISAO_TECNICA_PLANILHA_FINAL, 
arquivos Usina Santa Maria – Produtores de 
Cana-de-açúcar e Usina Santa Maria – Planilha 
de apoio. 

Na planilha de apoio poderão ser evidenciadas 
todas as áreas com ausência de CAR e nas 
pastas 003_FASE_AGRÍCOLA / 
001_DADOS_PRIMÁRIOS evidenciado as 
informações. 

 

04/06/2020 - TMP 

Planilha de Apoio evidenciada. 

Atentar-se a SAC nº 05. 

 

Produção 
total para 
moagem = 
1.073.306,26 
t cana 

Produção 
total = 
1.079.709,66 
t cana 

Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

06/06/2020- Resposta da usina: 

Alterado e corrigido na planilha de produtores. 

8 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de 
elegibilidade 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Na aba de elegibilidade, 
diferenciar o produtor de 
biomassa descrito como 
Usina Santa Maria. Devem-
se informar as respectivas 
zonas, parcelas e fomentos 
referentes a cada CAR, de 
forma a ser possível a 
rastreabilidade nas 
evidências apresentadas. 

Correlacionar com a 
planilha a ser apresentada 
conforme solicitado na 
SAC nº 05. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Foi realizado 
alteração conforme solicitado. Na aba 
elegibilidade da planilha produtores a 
identificação de cada produtor está informada 
pelo código. A rastreabilidade poderá ser 
realizada utilizando a planilha de apoio, na aba 
desta planilha chamada USM-Todos. Na coluna K 
constam todos os códigos que são os mesmos de 
todos os relatórios internos apresentados como 
evidência.  

Esta informação poderá ser evidenciada na pasta 
001_RENOVACALC 
/002_REVISAO_TECNICA_PLANILHA_FINAL, 
arquivos Usina Santa Maria – Produtores de 
Cana-de-açúcar e Usina Santa Maria – Planilha 
de apoio. 

 

04/06/2020 - TMP 

Alterações realizadas conforme solicitado e 
planilha de apoio evidenciada. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

9 SAC 
Análise de 
elegibilidade 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Não foi apresentada a 

04/05/2020 - Resposta da usina: As informações 
seguem apresentadas como evidências. A análise 
de elegibilidade (Supressão de vegetação e CAR) 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

análise de elegibilidade 
(supressão de vegetação e 
CAR). 

Assim, a usina deve 
apresentar mapas por CAR 
e respectivos limites das 
áreas produtivas com os 
comparativos das imagens 
de satélites, conforme 
Informe Técnico nº 02 v3 
da ANP. 

Apresentar os 
demonstrativos de todos os 
CARs. 

se encontra na pasta 002_ELEGIBILIDADE / 
001_SUPRESSAO IMAGENS.  

Os demonstrativos de todos os CARs se 
encontram na pasta 002_ELEGIBILIDADE 
/002_CAR. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidencias apresentadas. 

TMP 

10 SAC 
Documento à 
parte 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Apresentar a declaração de 
competência técnica das 
análises de elegibilidade, 
conforme Informe Técnico 
nº 02 v3 da ANP. 

04/05/2020 - Resposta da usina: As informações 
seguem apresentadas como evidências. A 
declaração de competência técnica das análises 
de elegibilidade se encontra na pasta 
002_ELEGIBILIDADE 
/003_DECLARAÇÃO_TECNICA_ELEGIBILIDADE 

 

04/06/2020 - TMP 

Apresentar a declaração do responsável técnico 
pela elaboração do relatório, assinada (conforme 
IT nº 02 da ANP). 

- - 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

 

06/06/2020- Resposta da usina: 

Conforme solicitado encaminhamos o relatório 
técnico assinado. 

11 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
primários 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Apresentar as autorizações 
de queima da cana 
emitidas pelo órgão 
ambiental e/ou protocolos 
e/ou justificativas. 

11.02.2020 - TMP 

Cássio explicou em auditoria que há um impasse 
jurídico e político, em função da delimitação do 
território do município de Caravelas, que não 
emitiu a certidão de uso e ocupação do solo para 
a usina solicitar a autorização de queima ao órgão 
competente. 

Deve-se evidenciar esta situação. 

 

04/05/2020 - Resposta da usina: Apresentamos 
autorização de todos os municípios que a 
Empresa realiza queima controlada de cana-de-
açúcar. No que trata a autorização referente ao 
município de Caravelas-BA apresentamos o 
pedido que até o momento não foi atendido 
devido ao impasse jurídico e político supracitado. 
Impasse esse que o município se nega a fornecer 
documentos solicitados. Com o objetivo de 
evidenciar anexamos para conhecimento desta 
auditoria o processo Administrativo nº 021/2017 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

atualmente em trâmite jurídico. 

As informações seguem evidenciadas na pasta 
003_FASE_AGRICOLA / 001_DADOS 
PRIMÁRIOS / 001_ GERAL / Declaração de 
autorização Queima Controlada. 

 

04/06/2020 - TMP 

Documentos evidenciados. 

12 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
primários 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Verificado que para o 
cálculo dos insumos 
utilizados no ano de 2019 
nas áreas de dados 
primários, consideraram-se 
apenas as áreas onde 
houve colheita de cana. 

Devem-se incluir os 
insumos utilizados em 
áreas de plantio, reforma, 
etc., independente se 
houve ou não colheita. 
Tanto para corretivos 
quanto para fertilizantes. 

Incluir os fertilizantes 

04/05/2020 - Resposta da usina: Foi 
apresentada toda utilização de insumos no ano de 
2019, incluindo as áreas de plantio, reforma, etc. 
Independente se houve ou não colheita, com as 
devidas notas fiscais e bulas/rótulos e/ou FISPQ 
com a descrição das fórmulas e respectivas 
concentrações apresentadas, sendo revisadas 
todas memórias de cálculos que se encontram 
evidenciadas na pasta 003_FASE_AGRICOLA / 
001_DADOS_PRIMARIOS / 003_CORRETIVOS 
E 004_FERTILIZANTES / 001_SINTETICOS. 

 

04/06/2020 - TMP 

Corrigir memória de cálculo. Total consumido de 
corretivos e de fertilizantes deve ser dividido pelo 
total da produção de cana de dados primários 

Calcário 
dolom. = 
4,79 kg/t 
cana 

Gesso = 
1,45 kg/t 
cana 

Uréia = 0,12 

MAP = 0,71 

Sulfato de 
amônio = 
1,00 

SSP = 0,01 

TSP = 0,16 

KCl = 1,91 

Calcário 
dolom. =  

5,02 kg/t 
cana  

Gesso = 
1,52 Kg/t 
cana 

Uréia = 0,12 

MAP N = 
0,16 

MAP P2O5 
=0,75 

Sulfato de 
amônio = 
1,15 

Encerrada 
28/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

foliares (não foram 
computados). 

Rever as memórias de 
cálculo (corretivos e 
fertilizantes sintéticos) e 
atualizar a Planilha de 
Produtores, conforme 
evidências de consumo 
verificadas in loco via 
sistema da usina. 

Evidenciar as notas fiscais 
de cada um dos insumos, 
como também bulas/rótulos 
e/ou FISPQ com a 
descrição das fórmulas e 
respectivas concentrações. 

(1.073.306,26 t) e não pelo total processado. 

Relatórios de consumo, NFs e entrada/saída dos 
corretivos e fertilizantes, evidenciados. 

 

Verificar: 

Adubo foliar Potamol - rever cálculo (valor 
calculado em cima de Lts e não Kg) 

Adubos foliares MS Cana e MS Boro - no relatório 
via sistema a unidade está em L e na memória de 
cálculo em kg - explicar 

Adubo foliar Kymon Plus - na NF a densidade 
está 1,25 g/mL e N 9 %, e na memória de cálculo 
está 547 a densidade e N de 9,5%.  

 

Explicar os cálculos realizados para os adubos 
formulados, uma vez que as concentrações 
diferem dos da NF e foi realizada conversão para 
kg, sendo que o valor já está em kg no cálculo. 

 

Reenviar memória de cálculo e Planilha de 
Produtores ajustada. 

 

05/06/2020- Resposta da usina 

Outros = 
0,04 N 
0,01K2O  

SSP = 0,01 

TSP = 0,16 

KCI = 2,07 

Outros = 
0,00 N     
0,00 K2O 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

Adubo Foliar Potamol- devidamente alterado 
conforme solicitado. 

Adubo foliar MS Cana e MS Boro- encontra-se 
com o cadastro em litros sendo com os mesmos 
são em kg, Unidade do produto cadastrado 
errado.  

Adubo foliar Kymon Plus- devidamente alterado 
conforme NF. 

Adubos Formulados- O Cálculo das 
concentrações são realizadas conforme norma 
dos fabricantes e tabela de composição 
disponível pela ANP, a memória de cálculo para 
os adubos formulados se baseia na composição 
em ton que nos disponibilizaram, por isso na aba 
de Quantidade Total o cálculo é dividido por 1000, 
para transformar em kg como pede. 

 

22/06/2020 - TMP 

Para os Adubos 14-04-18 e 14-00-18 utilizar a 
composição enviada pelo fabricante (de acordo 
com a fórmula do fornecedor, para sulfato de 
amônio a composição é 502 kg e 21% N, no 
cálculo está 530 kg por 20,5 % de N). Ajustar. 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

22/06/2020- Resposta da usina: Alterados 
valores para os referentes Adubos. 

Para o Adubo de formulação 14-00-18 sua 
composição com 689 Kg por 21% de sulfato de 
amônio, e o adubo 14-04-18 são os 502 Kg por 
21% de sulfato de amônio. 

13 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
primários 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Solicitada as evidências de 
relação de NFs de compra 
de 2019 de cada um dos 
insumos computados na 
aba de dados primários. 

Verificado in loco a 
emissão de relatórios de 
estoque de dez/2018 e 
dez/2019. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
003_FASE_AGRICOLA / 
001_DADOS_PRIMARIOS / 
004_FERTILIZANTES / 001_SINTETICOS 
encontram os Estoque Geral Insumos_Dez/2019. 

 

04/06/2020 - TMP 

Documentos evidenciados. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

14 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
primários 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Enviar as evidências e 
memórias de cálculos 
atualizadas dos consumos 
de fertilizantes orgânicos 
no ano de 2019. 

Inserir o valor da 
concentração de N e 

04/05/2020 - Resposta da usina: Encontram 
evidenciadas na pasta 003_FASE_AGRICOLA / 
001_DADOS_PRIMARIOS / 
004_FERTILIZANTES / 002_ORGANICOS. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciada análise de N da vinhaça e memória 
de cálculo. 

Vinhaça = 
1.020,06 L/t 
cana 

Vinhaça = 
1.070,78 L/t 
cana 

Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

evidenciar. Alterar a memória de cálculo do consumo de 
vinhaça, dividindo pelo total de produção dos 
dados primários e não pelo total processado. 

 

06/06/2020- Resposta da usina 

Memória de cálculo devidamente alterada. 

15 SAC 
Documento à 
parte 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Enviar arquivo em formato 
shapefile com os limites de 
todos os CARs e 
respectivas áreas de 
produção de biomassa 
(com identificação), 
inseridos no escopo do 
Programa. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Os shapefile  
com os limites de cada CAR se encontram 
apresentados na pasta 002_ELEGIBILIDADE / 
001_SUPRESSAO_IMAGENS / BANCO DE 
DADOS. 

 

04/06/2020 - TMP 

Arquivos em formato shapefile enviados. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

16 SAC 
Documentos à 
parte 

11.02.2020 - TMP, AMO 

Foi verificado os mapas 
agrícolas das zonas, 
parcelas e fomentos, onde 
alguns estão 
desatualizados, tendo 
somente um croqui.  

Enviar todos os mapas 
agrícolas das fazendas 

04/05/2020 - Resposta da usina: NA PASTA 
003_FASE_AGRICOLA / 
001_DADOS_PRIMARIOS / 001_GERAL Mapas 
Áreas Fomento e Mapas Fundo Agricola_USM se 
encontram todos os mapas com respectivos 
croquis atualizados. 

 

04/06/2020 - TMP 

Mapas agrícolas evidenciados. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 



Rev02 
 
 

 Anexo III – Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

  

 

 

Page 20 of 45 

Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

inseridas no escopo do 
Programa e atualizar os 
croquis. 

17 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários e 
padrão 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Solicitada a relação de NFs 
de entrada de cana do ano 
de 2019, com amostragem 
de algumas notas fiscais. 

12.02.2020 - TMP 

Evidenciada a relação de NFs e algumas notas. 

Explicar a diferença da quantidade total de cana 
comprada no documento de relação de NFs com 
os valores inseridos nas calculadoras. 

 

05/06/2020 - Resposta da usina:  

Conforme exigência da ANP foi necessário a 
usina transformar a unidade de medida a partir do 
mês de junho alterando de TN para KG, por isso a 
seguinte diferença. 

 

22/06/2020 - TMP 

Reenviar documentos com a relação de todas as 
NFs emitidas em 2019 para compra de cana, 
tanto de próprio quanto de espontâneos, 
separadamente, com a quantidade de cana 
comprada. 

 

22/06/2020- Resposta da usina: Reenviados 

- - 
Encerrada 
28/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

documentos com NFs emitidas, ambas são o 
mesmo relatório, para fornecedores espontâneos 
identificados com nota (Dados Padrões). 

18 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários e 
padrão 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Solicitada amostragem de 
contratos de fomento (44) e 
de arrendamentos (40). 

12.02.2020 - TMP 

Evidências enviadas. 
- - 

Encerrada 
12/02/2020 - 
TMP 

19 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Alterar o valor de cana 
processada na indústria. 
Não bate com o boletim 
industrial (Relatório de 
Produção Form 1364) e 
LPD. 

Foi pego o valor do 
relatório de ordem de 
colheita, que teve um erro 
no sistema de 30 t. 

Ajustar. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Foram 
devidamente ajustados o valor da cana 
processada conforme o boletim industrial, 
identificado e apresentado no relatório de ordem 
de colheita a diferença encontrada das 30,25 t. 

 

04/06/2020 - TMP 

Erro apontado no relatório emitido via sistema 
"ordem de colheita". 

1.133.429,09 
t 

1.133.398,84 
t 

Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

20  SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Alterar o valor do 
rendimento de etanol 
hidratado. Foi considerado 
o valor de rendimento 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
004_FASE_INDUSTRIAL / 
001_PROCESSAMENTO se encontra a memória 
de cálculo devidamente alterado. 

Hidratado = 
80 L/t cana 

Hidratado = 
48,86 L/T 
cana 

Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

inserido no Boletim 
Industrial. Calcular e 
evidenciar memória de 
cálculo. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciada memória de cálculo. 

21 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Inserir o valor de 
rendimento do etanol 
anidro, uma vez que houve 
produção, conforme 
Boletim Industrial. 

Evidenciar memória de 
cálculo. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
004_FASE_INDUSTRIAL / 
001_PROCESSAMENTO se encontra a memoria 
de cálculo devidamente alterado. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciada memória de cálculo. 

- 
Anidro = 
29,82 L/t 
cana 

Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

22 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Inserir a informação da 
venda de bagaço no ano 
de 2019, conforme 
verificado com o setor 
fiscal em campo. 

Evidenciar a relação de 
NFs de venda de bagaço, 
além de algumas notas 
fiscais e memória de 
cálculo 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
004_FASE_INDUSTRIAL / 
001_PROCESSAMENTO se encontra a memória 
de cálculo e notas fiscais. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciada relação de NFs de venda do bagaço 
no ano de 2019, algumas NFs e memória de 
cálculo. 

- 
7,20 kg/t 
cana 

Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

23 SAC RenovaCalc/ 12.02.2020 - TMP, AMO 
04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
004_FASE_INDUSTRIAL / 

342,72 kg/t 291,31 kg/t 
Encerrada 
04/06/2020 - 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

Fase industrial Evidenciar a memória de 
cálculo referente ao item 
bagaço próprio, utilizado 
para geração de vapor. 

Evidenciar o valor da 
umidade inserido na 
RenovaCalc. 

001_PROCESSAMENTO se encontra a memória 
de cálculo. 

 

04/06/2020 - TMP 

No Boletim Químico tem o valor total de bagaço 
produzido e evidenciada a memória de cálculo. 

cana cana TMP 

24 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Verificado em campo que 
não há utilização de 
energia elétrica vinda de 
fonte externa a partir da 
biomassa. Excluir valor da 
RenovaCalc. 

04/06/2020 - TMP 

Valor excluído. 

0,49 kwh/t 
cana 

- 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

25 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Informado pelo setor da 
indústria que houve 
utilização de lenha para 
inicio de queima na 
caldeira. Verificar 
evidências e memória de 
cálculo. 

Evidenciar o valor da 
umidade e da distância do 
transporte. 

12.02.2020 - TMP 

Emitida apenas duas NF no ano de 2019: 

Quantidade NF = 113 UN  

Quantidade NF = 70 MT 

Pego o valor da ordem de compra, que está em 
m³, total de lenha = 183 m³. 

 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
004_FASE_INDUSTRIAL / 
001_PROCESSAMENTO se encontram as 

0,08 kg/t 
cana 

Distância = 
56,40 km 

0,08 kg/t 
cana 

Distância= 
54,45 km 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

memorias de cálculo e outras informações. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciadas as notas fiscais e memória de 
cálculo. 

O cálculo da distância deve ser feito pela média 
ponderada. Ajustar. 

Inserir o valor da umidade da lenha na 
RenovaCalc. 

 

06/06/2020 - Resposta da usina:  

Realizada média ponderada e inserida a umidade 
da lenha. 

 

22/06/2020 - TMP 

Média ponderada calculada de forma errada. 
Corrigir e alterar na RenovaCalc. 

 

23/06/2020- Resposta da usina: Média 
ponderada corrigida e alterada na RenovaCalc. 

26 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase de 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Solicitada a relação de NFs 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
005_DISTRIBUICAO se encontram as evidencias. 

100% 100% 
Encerrada 
04/06/2020 - 



Rev02 
 
 

 Anexo III – Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

  

 

 

Page 25 of 45 

Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

distribuição de venda de etanol, com o 
nome do cliente, de forma 
a comprovar o modal 
utilizado. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciado relatório de saídas de etanol anidro e 
hidratado. 

TMP 

27 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários. 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Para o item de diesel, 
separar os consumos 
considerando os teores de 
biodiesel do ano de 2019 
(jan a ago = B10 e set a 
dez = B11). 

Verificar relatórios de 
consumo via sistema para 
diesel, etanol e gasolina e 
respectivas memórias de 
cálculo. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
003_FASE_AGRICOLA / 
001_DADOS_PRIMARIOS / 005_COMBUSTIVEL 
se encontram os devidos relatórios e memórias de 
cálculo. 

 

04/06/2020 - TMP 

Os consumos para diesel foram devidamente 
separados considerando os teores de biodiesel na 
mistura, conforme SAC nº 02. 

Evidenciar consumos de gasolina e etanol para o 
ano de 2019 na aba de dados primários. 

 

17/06/2020 - Resposta da usina: 

Não há consumo de gasolina, os equipamentos 
de irrigação utilizados são elétricos e os veículos 
automotores são flex utilizando sempre etanol.  

O etanol consumido está lançado no sistema 
junto a evaporação no relatório de Produção 
Form: 1364 item/04 - A L C O O L 

- 0,12 L/t cana 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

/EVAPORAÇÃO DE HIDRATADO - L 

 

22/06/2020 - TMP 

Verificada a memória de cálculo e evidência de 
consumo de etanol por veículo/equipamento. 

28 SAC 
Planilha de 
Produtores e 
RenovaCalc 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Inserir em ambas as 
calculadoras o nome do 
responsável pelo seu 
preenchimento.  

Foi inserido o nome de 
outra pessoa. 

04/06/2020 - TMP 

Campos preenchidos. 
- - 

Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

29 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase agrícola 

12.02.2020 - TMP 

Atualizar os valores da 
Fase Agrícola na 
RenovaCalc, de acordo 
com a aba "consolidado" 
da Planilha de Produtores, 
em função das alterações 
da SAC nº 05. 

04/06/2020 - TMP 

Valores alterados. 

Porém, devem-se fazer essas alterações 
novamente em função das correções aqui 
solicitadas. 

 

06/06/2020 - Resposta da usina: 

Valores ajustados conforme alteração. 

- - 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 

30 SAC 
Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Corrigir memória de cálculo 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
004_FASE_INDUSTRIAL / 
003_ELETRICIDADE_INDUSTRIA foram 

Agrícola = 
1,30 kwh/t 

cana 

Agrícola = 
1,37 kwh/t 
cana 

Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

primários e 
RenovaCalc/ 
Fase Industrial 

da eletricidade da rede 
para a fase agrícola 
(Planilha de Produtores) e 
fase industrial 
(RenovaCalc). Deve-se 
somar ponta e fora de 
ponta das diferentes 
bandeiras, conforme 
verificado nos 
demonstrativos da 
concessionária. 

Atualizar calculadoras e 
enviar todos os 
demonstrativos do ano de 
2019. 

devidamente corrigidas a memória de cálculo. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciado os demonstrativos do ano de 2019 e 
a memória de cálculo para consumo na agrícola e 
indústria. 

Para agrícola, deve-se corrigir na memória de 
cálculo o valor da produção total de cana, 
considerar valor somente dos dados primários. 

 

06/06/2020 - Resposta da usina: 

Conforme solicitado foi corrigido a memória de 
cálculo considerando o valor somente de dados 
primários. 

Indústria = 
1,30 kwh/t 

cana 

Indústria = 
0,64 kwh/t 
cana 

31 SAC 

Planilha à 
parte (de 
apoio ao 
preenchimento 
da 
Calculadora) 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Incluir as zonas 15 e 16, 
que tiveram somente 
plantio. Haviam sido 
excluídas, por não ter tido 
colheita. Deve-se computar 
os consumo de insumos e 
combustíveis nessas 
áreas. 

Inserir também os 

04/05/2020 - Resposta da usina: Foram 
devidamente inclusas. 

 

04/06/2020 - TMP 

Inclusas conforme Planilha de Apoio. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

fornecedores, 
denominados de 
"espontâneos", que fazem 
sua própria gestão. 

32 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de dados 
primários 

RenovaCalc/ 
Fase industrial 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar o consumo de 
etanol utilizado na fase 
industrial. 

Enviar evidências e 
memória de cálculo. 

05/06/2020 - Resposta da usina: 

Não há consumo de etanol. 
- - 

Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 

33 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Abas de 
dados 
primários e 
padrão. 

12.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar o valor do teor 
de impureza mineral 
inserido na Planilha de 
Produtores. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
003_FASE_AGRICOLA / 
001_DADOS_PRIMARIOS / 001_GERAL se 
encontram as evidencias. 

 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciado por meio de relatório via sistema. 

6,63 Kg/t 
cana 

6,63 Kg/t 
cana 

Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

34 SAC 

Planilha de 
produtores/ 
Aba de 
padrão. 

06/05/2020 - TMP 

CPF repetido na aba de 
dados padrão 
(263.399.001-00). Corrigir 
e reenviar a Planilha de 
Produtores. 

07/05/2020 - Alessandra Machado 

Resposta da usina: Foi alterado somente o CPF 
dos códigos 384, 385 (022.191.595-82), pois 
havia sido copiado igual a do código 284 
(263.399.001-00) que é o que se encontrava 
correto. 

- - 
Encerrada 
07/05/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

35 SAC 
Documento à 
parte 

24.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar a licença de 
operação da usina, 
protocolos e/ou justificativa 
em caso de licença 
vencida. 

04/05/2020 - Resposta da usina: As Licenças de 
Operação Industrial e Agrícola se encontram em 
processo de renovação. Desta forma 
apresentamos as mesmas acompanhadas dos 
respectivos protocolos referentes a cada processo 
de Renovação de Licença. Os documentos se 
encontram em um único arquivo em que o 
caminho é 006_LICENCA_DE_OPERACAO, 
arquivo Licenças Ambientais_Industria e Agrícola. 

04/06/2020 - TMP 

Documentos evidenciados. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

36 SAC 
Planilha à 
parte 

24.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar o cálculo do 
volume da fração elegível, 
conforme Informe Técnico 
nº 02 v.3 da ANP. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
008_FRACAO_ELEGIVEL se encontra a 
evidencia de cálculo. 

 

04/06/2020 - TMP 

No cálculo da fração elegível, a quantidade de 
biomassa elegível está diferente do valor da aba 
de elegibilidade da Planilha de Produtores. 
Corrigir e reenviar. 

 

05/06/2020 - Resposta da usina: 

Alterado cálculo da fração elegível conforme o 
valor da aba de elegibilidade da Planilha de 

67,98% 53,62% 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

Produtores. 

37 SAC 
Documento à 
parte 

24.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar a declaração 
referente ao sistema de 
gestão utilizado pela usina. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
010_DECLARACAO_SISTEMA_GESTAO se 
encontra a evidencia. 

 

04/06/2020 - TMP 

Documento evidenciado. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

38 SAC 
Planilha à 
parte 

24.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar os protocolos e 
valores declarados na 
plataforma do i-SIMP para 
o ano de 2019, em 
comparação aos valores 
declarados no sistema de 
gestão da usina. Em caso 
de divergências, deverão 
ser justificados. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
009_DECLARACAO_SIMP se encontra a 
evidencia. 

 

28/06/2020 - TMP 

Na tabela do SIMP, explicar referente ao etanol 
hidratado: 

- o que é produção por reprocessamento; 

- porque o valor da saída foi maior do que o valor 
da produção própria. 

 

Para o etanol anidro: 

- explicar porque a saída foi maior que a produção 
própria; 

- o que é saída por reprocessamento. 

- - 
Encerrada 
03/07/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

29/06/2020 – Resposta da usina: Patrícia 

Na tabela do SIMP, explicar referente ao etanol 
hidratado: 

- O reprocessamento de etanol hidratado ocorre 
quando há divergências na sua qualidade, ou 
seja, aspecto visual, teor alcoólico ou 
condutividade. Neste caso, dá a entrada deste 
produto que será utilizado para a produção de 
etanol anidro. Com isso, o hidratado foi 
reprocessado. 

 

- Porque o valor da saída foi maior do que o valor 
da produção própria. 

A produção própria é da safra do ano e houve 
estoque inicial que é referente estoque final de 
2018. A saída foi maior do que o valor da 
produção própria, porque houve saídas referente 
a safra anterior. 

 

Para o etanol anidro: 

- O reprocessamento para o etanol anidro é 
realizado quando o mesmo está fora das 
especificações, ou seja, aspectos visuais, 
condutividade e teor alcoólico. Neste caso, utiliza-
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

se este produto para produzir o mesmo tipo de 
etanol, ou seja, anidro, com as especificações 
desejadas. 

 

- Explicar porque a saída foi maior que a 
produção própria; 

A produção própria é da safra do ano e houve 
estoque inicial que é referente estoque final de 
2018. A saída foi maior do que o valor da 
produção própria, porque houve saídas referente 
a safra anterior. 

39 SAC 
Documento à 
parte 

24.02.2020 - TMP, AMO 

Evidenciar o balanço de 
massa em ART do ano de 
2019. 

04/05/2020 - Resposta da usina: Na pasta 
007_FLUXOGRAMA_BALANCO_DE_MASSA se 
encontra a evidencia. 

 

04/06/2020 - TMP 

Documento evidenciado. 

- - 
Encerrada 
04/06/2020 - 
TMP 

40 SAC  

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários 

04/06/2020 - TMP 

Explicar o valor da área 
total inserida na aba de 
dados primários. 

Ex. Zona 1 (diferenças de 
valores na Planilha de 
Apoio e no mapa agrícola). 

19/06/2020 - Resposta da usina:   

Área total inserida estava conforme mapa de 
supressão, foi realizada as devidas alterações e 
está conforme Mapa agrícola, evidenciadas na 
Fase Agrícola/ Dados Primários.  

Referente a Zona 1, observamos que a diferença 
supracitada se tratou de que parte informada na 

- - 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

planilha se tratou da área mencionada no mapa 
de supressão e a outra parte que se encontrava 
com ausência de CAR, possuía erro de digitação 
que impedia obter a área correta mencionada no 
mapa agrícola. 

 

22/06/2020 - TMP 

Valores de áreas inseridas na planilha conforme 
valores dos mapas agrícolas do ano de 2019. 

41 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
primários 

04/06/2020 - TMP 

No item de Área queimada, 
na Planilha de Produtores 
está o valor de 13.898,16 
ha; e na evidência 
(relatório Ordem de 
Colheita) o valor é de 
15.007,11 ha. 

Explicar divergência. 

05/06/2020 - Resposta da usina:   

Conforme o relatório ordem de colheita o valor da 
área queimada 13.828,06 com respectivas 
evidencias encontradas na pasta de área 
queimada em Dados primários. 

 

22/06/2020 - TMP 

Tirado os valores das áreas que não entraram em 
dados primários. 

13.898,16 ha 13.898,16 ha 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 

42 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba de dados 
padrão 

04/06/2020 - TMP 

Evidenciar os valores de 
produção total colhida e 
comprada para cada um 
dos fornecedores inseridos 
na aba de dados padrão. 

Haviam feito média ponderada para o total de 
cana colhida, ficando o valor menor do que o que 
está no relatório de ordem de colheita. 

 

22/06/2020 - TMP 

- - 
Encerrada 
22/06/2020 - 
TMP 
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Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e 
informação) 

Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

Ajustado conforme relatório ordem de colheita. 

        

 
 

II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 

Gestão da usina (nomenclaturas): 

- Parcelas (1 a 71) = áreas arrendadas (pode ter parcela que abarca duas 
propriedades); 

- Zonas (1 a 16) = áreas próprias (uma propriedade pode ter várias zonas), é a forma 
que administra; 

- Contrato de fomento: são 115 (fornecedores) - utiliza o nome do 
fornecedor/fomentado como identificação. Apesar de ser fomentado, é a usina quem 
faz toda a gestão de insumos e combustíveis, deduzindo posteriormente no valor a ser 
pago para aquele fornecedor - total de 49. 

Ainda há os fornecedores que somente entregam a cana na usina, realizam sua própria 
gestão. 

TMP, AMO 11/02/2020 

2  Sistema de gestão da usina: CompuSoftware TMP, AMO 11/02/2020 

3 

A identificação do CAR de determinada fazenda de fornecedor foi feito no site do SiCar 
(parte de mapas), comparando os limites da área produtiva (croqui - junto com 
topógrafo) com os limites dos mapas disponibilizados no SiCar. 

Das áreas próprias (do diretor), há delimitações das áreas produtivas. 

Área arrendadas (parcelas) + fomento: possuem os limites das áreas produtivas em 

TMP, AMO 11/02/2020 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

formato dwg. 

4 
A usina não estava operando no dia da vistoria in loco na planta industrial. Parada para 
manutenção. 

TMP, AMO 11/02/2020 

5 
A usina possui Licença de Operação com vencimento em 2010, no qual foi solicitada a 
renovação dentro do prazo de 120 dias. Até o momento não saiu à renovação da LO.  

TMP, AMO 11/02/2020 

6 Período de safra = 15/04/2019 a 04/11/2019 TMP, AMO 12/02/2020 

7 Torta de filtro - não há aplicação direta, fazem compostagem (2019). TMP, AMO 12/02/2020 

8 

A auditoria in loco foi realizada na primeira versão (V1) das calculadoras preenchidas 
pela Usina. Entretanto, em função dos ajustes e alterações no escopo e de todos os 
outros parâmetros contidos na Planilha de Produtores, gerou-se uma nova versão das 
calculadoras e respectivas evidências (V2). Desta forma, a checagem foi realizada em 
cima da segunda versão da calculadora, sendo a sétima, a última versão das Planilhas 
de Produtores e RenovaCalc. 

TMP 07/07/2020 

    

 
 

III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 

Foram apresentados os demonstrativos de todos os produtores de biomassa que entraram no escopo da certificação. 

Evidência: "Usina Santa Maria - Planilha de apoio.xls". 

Evidenciados os mapas com os limites dos CARs e respectivas áreas produtivas. 

A análise de elegibilidade para o critério CAR, por parte da certificadora, foi avaliada em 100% do escopo da 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

certificação. 

Vide SACs nº 3, 4 e 9 

Verificada planilha com a identificação das áreas não elegíveis, que não entraram no escopo da certificação. 
Evidência: "Produtores Totalmente Inelegíveis.xls". - produtores de único CNPJ/CPF sem CAR. 

2 Supressão de vegetação: 

Foram evidenciados os mapas de supressão de vegetação com imagens de satélites dos anos de 2017 e final de 
2019 elaborados pela usina. Segunda análise da usina não houve supressão de vegetação. 

A análise de elegibilidade para o critério Supressão de Vegetação, por parte da certificadora, foi avaliada em 100% 
do escopo declarado. 

3 
Declaração Técnica de 
Elegibilidade: 

Evidência: "RelatórioTécnico_ANÁLISE CONVERSÃO_USM.pdf" - devidamente assinado. 

Vide SAC nº 10 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: 

Os valores de áreas dos produtores de biomassa foram retirados dos mapas agrícolas, conforme evidenciado, tanto 
para áreas próprias quanto para áreas de fomento. 

Evidência complementar: "Usina Santa Maria - Planilha de apoio.xls". 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Relatório gerado in loco - "Ordem de Colheita Sintético" Form 7858 - produção de cana colhida por tipo e fazenda. 
Posteriormente, de acordo com a SAC nº 5, foi constatada inconsistência nesse relatório, devido a um erro do 
sistema. 

O documento foi substituído pelo Relatório das Análises Form 7710, cujos valores são da colheita realizada e a 
informação é obtida diretamente pela balança. Evidência: "Relatorio das Analises_USM.pdf". As informações 
destacadas em amarelo no documento referem-se a fornecedores espontâneos, retirados do cálculo. 

Evidência complementar: "Usina Santa Maria - Planilha de apoio.xls". 

Vide SAC nº 7 também. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Verificado os relatórios contendo a relação de NFs do total de entrada de cana na usina. O relatório foi emitido em 
duas partes, um referente a pessoa jurídica, e outra, a pessoa física. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

A usina explicou que no ano de 2019, houve entrada de dois tipos de unidades no sistema, em quilos e em 
toneladas, cadastradas conforme as exigências da ANP. Dessa forma, não é possível apresentar o somatório da 
quantidade de cana no relatório. 

Há uma planilha de apoio, onde se realizou a conversão das unidades e, posterior somatório, correspondendo com a 
quantidade de cana processada na usina em 2019. 

Evidências: "ENTRADA CANA EMISSÃO P. JURIDICA REF -2019.pdf" e " ENTRADA CANA EMISSÃO USM  REF -
2019.pdf" 

Planilha de apoio: " Entrada de Cana 2019 07-07-2020.xls". 

Verificada algumas notas fiscais de entrada de cana. 

Vide SAC nº 17 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Conforme informado na SAC nº 1, a usina não realizava análise de impureza vegetal. Ao iniciar a safra, realizou as 
devidas análises por mais de uma semana. 

Evidências: "Impureza vegetal_USM.pdf" - resultados das análises diárias realizadas. 

"Impureza Vegetal_Boletim.pdf" - boletim industrial com o valor final cobrindo o período realizado das análises. 

Umidade, utilizado o valor padrão do IT nº 02 da ANP. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Evidência: "Impureza Mineral 2019.pdf" e planilha complementar: "Memoria de Calculo-Impureza Mineral.xls" - fez a 
média para todas as canas vindas de áreas próprias. 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

7 Área queimada: 

Vide SAC nº 11. 

Foram apresentadas as declarações de queima controlada. 

Apresentado o relatório de ordem de colheita, por entrada de cana queimada. Selecionada as fazendas referentes às 
áreas próprias e subtraído os valores de área queimada de produtores que entraram em dados padrão. Evidenciada 
memória de cálculo. 

Evidência: "Relatorio Cana Queimada.pdf" - relatório via sistema com valor total de área queimada.  
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Memória de cálculo: "Cana Queimada - Dados Primarios.xls". 

8 Corretivos: 

Verificado relação total de insumos consumidos no ano de 2019, pelo setor de almoxarifado, relatório gerado in loco. 

Verificado o estoque de todos os insumos para dez/2018 e dez/2019, além da relação de NFs de compra para os 
corretivos no ano de 2019. 

Evidências: "Consumo Geral_Insumos_USM.pdf" - relatório dos consumos/saídas de todos os insumos no ano de 
2019. 

"18 - CALCARIO DOLOMITICO_Consumo.pdf" e "69150 - GESSO AGRICOLA_Consumo.pdf" - consumo por 
fazenda de calcário e gesso. 

"18 - CALCARIO DOLOMITICO_Entrada.pdf" e "69150 - GESSO AGRICOLA_Entrada.pdf" - relação de NFs de 
entrada do calcário dolomítico e de gesso. 

Evidência de estoques: "Estoque Geral Insumos_ Dez-2018.pdf" e "Estoque Geral Insumos_ Dez-2019.pdf". 

Memória de cálculo: "Planilha Apoio-Memória Cálculo-Corretivos_USM.xls". 

Vide SACs nº 12 e 13. 

9 Fertilizantes sintéticos: 

Verificado relação total de insumos consumidos no ano de 2019, pelo setor de almoxarifado, relatório gerado in loco. 
Verificadas as composições dos fertilizantes que não entraram no cálculo, por meio de bulas e/ou fichas técnicas, por 
não conter os componentes solicitados na Planilha de Produtores. 

Verificado os estoques de todos os insumos para dez/2018 e dez/2019, além das notas fiscais de entrada de cada 
insumo em 2019. 

Evidências: "Consumo Geral_Insumos_USM.pdf" - relatório dos consumos/saídas de todos os insumos no ano de 
2019. 

Evidência de estoques: "Estoque Geral Insumos_ Dez-2018.pdf" e "Estoque Geral Insumos_ Dez-2019.pdf". 

Para cada um dos fertilizantes sintéticos foram gerados relatório de consumo e de Nfs de compra no ano de 2019. 
Apresentado algumas NFs e as bulas e/ou fichas técnicas referentes ao respectivo fertilizantes sintético para compor 
o cálculo. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Memória de Cálculo: "01-Cálculo Adubo 01.01.19 A 31.12.19..xls". 

Vide SAC nº 12 e 13. 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Toda a vinhaça que produzem  aplicam nas áreas próprias. 

Não há medição de produção de vinhaça, assim foi realizado cálculo, com base em bibliografia, para verificar a 
quantidade de vinhaça produzida no ano de 2019. 

Memória de cálculo: "PLANILHA APOIO_MEMÓRIA DE CÁLCULO VINHAÇA_USM 2019.xls" - quantidade de 
vinhaça consumida e concentração de N. 

Evidência: "RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 31-12-2019.pdf" e " TABELA_SOREL_USM 2019.xls"- documentos de 
onde foram retirados os valores para o cálculo. 

Concentração de N da vinhaça: foi realizada análise da vinhaça produzida na usina - "Resultado Análise Vinhaça 
2019_USM.pdf". 

Vide SAC nº 14. 

11 Combustível: 

Diesel: 

Vide SAC nº 02 - Devido à alteração de escopo, relatórios e cálculos foram revistos. 

Gerado relatório via sistema como quantitativo consumido de diesel no ano de 2019, aberto por tipo de equipamento. 
O relatório foi dividido em dois períodos: de 01/01/2019 a 31/08/2019 para considerar B10 e 01/019/2019 a 
31/12/2019 para considerar B11, conforme legislação da ANP para teor de biodiesel no diesel. 

Evidências: "Consumo Diesel S10 01-01-2019 a 31-08-2019 07-07-2020.pdf" e "Consumo Diesel S10 01-09-2019 a 
31-12-2019 07-07-2020.pdf" - consumos totais de diesel no ano de 2019. Nesses documentos foram destacados os 
equipamentos referentes à indústria, cujos consumos foram subtraídos no cálculo, como também o que é frota 
própria e de terceiros. 

Relatório de estoque: "Estoque Diesel_01-01-2019.pdf" e " Estoque Diesel_01-01-2020.pdf". 

Relatório de NF de entrada de diesel no ano de 2019: "27839 - OLEO DIESEL_2019 07-07-2020.pdf". 

Memória de cálculo: "27839 - DIESEL_Memória de Cálculo_USM.xls". 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

 

Etanol e Gasolina 

Vide SAC nº 27. 

Não há consumo de gasolina na fase agrícola. 

O etanol consumido está lançado no sistema junto à evaporação no relatório de Produção Form: 1364 item/04 - A L 
C O O L /EVAPORAÇÃO DE HIDRATADO - L 

Evidência: "Evaporação Etanol_USM.pdf" e " Relatório Etanol_2019.pdf". 

Memória de cálculo: "36 - ETANOL_Memória de Cálculo_USM.xls". 

12 Eletricidade: 

Utiliza moto bomba a energia elétrica e pivô para irrigação também ele´trico, nas áreas mais próximas à usina. 

Evidenciados os demonstrativos mensais da concessionária Coelba no ano de 2019. 

Memória de cálculo: "PLANILHA APOIO_MEMÓRIA DE CÁLCULO ENERGIA_USM 2019_Agricola.xls". 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  
Os valores de áreas dos produtores de biomassa foram retirados dos mapas agrícolas, conforme evidenciado. 

Evidência complementar: "Usina Santa Maria - Planilha de apoio.xls". 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Relatório das Análises Form 7710, cujos valores são da colheita realizada e a informação é obtida diretamente pela 
balança. Evidência: "Relatorio das Analises_USM.pdf". As informações destacadas em amarelo no documento 
referem-se aos fornecedores espontâneos. 

Evidência complementar: "Usina Santa Maria - Planilha de apoio.xls". 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Verificado os relatórios contendo a relação de NFs do total de entrada de cana na usina. O relatório foi emitido em 
duas partes, um referente a pessoa jurídica, e outra, a pessoa física. 

A usina explicou que no ano de 2019, houve entrada de dois tipos de unidades no sistema, em quilos e em 
toneladas, cadastradas conforme as exigências da ANP. Dessa forma, não é possível apresentar o somatório da 
quantidade de cana no relatório. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Há uma planilha de apoio, onde se realizou a conversão das unidades e, posterior somatório, correspondendo com a 
quantidade de cana processada na usina em 2019. 

Evidências: "ENTRADA CANA EMISSÃO P. JURIDICA REF -2019.pdf" e " ENTRADA CANA EMISSÃO USM  REF -
2019.pdf" 

Planilha de apoio: " Entrada de Cana 2019 07-07-2020.xls". 

Verificada algumas notas fiscais de entrada de cana. 

Vide SAC nº 17 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Conforme informado na SAC nº 1, a usina não realizava análise de impureza vegetal. Ao iniciar a safra, realizou as 
devidas análises por mais de uma semana. 

Evidências: "Impureza vegetal_USM.pdf" - resultados das análises diárias realizadas. 

"Impureza Vegetal_Boletim.pdf" - boletim industrial com o valor final cobrindo o período realizado das análises. 

Umidade, utilizado o valor padrão do IT nº 02 da ANP. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Evidência: "Impureza Mineral 2019.pdf"  - valores de impureza mineral por fundo agrícola. 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Boletim Industrial - Gerado in loco o Relatório de Produção da safra de 2019, Form 1364 

Valor = 1.133.398,84 t cana. 

Evidência: "RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 31-12-2019.pdf" 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

Não aplicável. 

3 Rendimento etanol anidro: Boletim Industrial - Relatório de Produção da safra de 2019, Form 1364 

Evidência: "RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 31-12-2019.pdf" 4 Rendimento etanol 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

hidratado: Memória de Cálculo: " MEMÓRIA DE CÁLCULO_RENDIMENTO ETANOL_USM 2019.xls" 

5 Rendimento açúcar: Não aplicável. 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Não aplicável. 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Verificada relação de NFs do ano de 2019, com o total de bagaço vendido no ano de 2019. Evidência: "8-BAGAÇO 
DE CANA_NFiscais venda.pdf". 

Evidenciada algumas notas fiscais de venda. 

Memória de cálculo: "MEMÓRIA DE CÁLCULO_BAGAÇO_USM 2019.xls". 

Umidade do bagaço: "RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 31-12-2019.pdf" 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Gerado in loco o Boletim Químico com o total produzido de bagaço. 

Evidências: "BOLETIM QUÍMICO 31-12-2019.pdf" - valor do total de bagaço produzido. 

Do total de bagaço produzido foi subtraído o total de bagaço vendido no ano de 2019. 

Memória d cálculo: "MEMÓRIA DE CÁLCULO_BAGAÇO_USM 2019.xls". 

Umidade do bagaço: "RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 31-12-2019.pdf" 

9 Palha própria e umidade: Não aplicável. 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

Não aplicável. 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

Não aplicável. 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

Não aplicável. 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

Não aplicável. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

14 
Cavado de madeira e 
umidade:  

Não aplicável. 

15 
Distância transporte cavado 
de madeira terceiros: 

Não aplicável. 

16 Lenha e umidade: 

Evidenciadas as duas notas fiscais de compra de lenha no ano de 2019. Valor pego na ordem de compra, que está 
em m³. Bibliografia para conversão da unidade: " LITERATURA DENSIDADE LENHA.pdf". 

Evidências: "14533-LENHA EUCALIPTO SECO TIPO GARRAFA_Consumo Geral.pdf" - compra total do ano de 
2019. 

Memória de cálculo: "MEMÓRIA DE CÁLCULO LENHA.xls" 

Umidade: utilizado o valor padrão do IF nº 02 da ANP. 

17 Distância transporte lenha: 

Foram dois fornecedores com base nas notas fiscais: "Percurso Origem da Lenha - Josane Siqueira.jpg" e "Percurso 
Origem da Lenha - Vilson Resende.jpg". 

Memória de cálculo: "MEMÓRIA DE CÁLCULO LENHA.xls" - realizada média ponderada. 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

Não aplicável. 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

Não aplicável. 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

Não aplicável. 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Não aplicável. Vide SAC nº 32. 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 

23 Eletricidade da rede:  Evidenciado os demonstrativos mensais da concessionária Coelba do ano de 2019. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Memória de cálculo: "PLANILHA APOIO_MEMÓRIA DE CÁLCULO ENERGIA_USM 2019.xls". 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

Não aplicável. 

25 Fase de distribuição: 

Verificada a relação de NFs de venda de etanol hidratado e de anidro. Evidenciada algumas notas fiscais. 

Evidências: "Relatório Saídas Etanol Anidro - 2019.pdf" e "Relatório Saídas Etanol Hidratado - 2019.pdf". 

100% rodoviário. 

C. OUTROS 

26 Licença de Operação: 
Vide SAC nº 35. 

Evidência: "Licenças Ambientais_Industria e Agrícola.pdf" e protocolo de renovação da LO. 

27 Fluxograma de Produção: Evidenciado: " FLUXOGRAMA_PROCESSO_PRODUTIVO.pdf". 

28 Balanço de Massa ART: 

Evidenciado o cálculo realizado, com base nos valores inseridos no boletim industrial. 

Evidências: "BALANÇO_DE_MASSA_USM 2019.pdf" e "PLANILHA APOIO_MEMÓRIA DE CÁLCULO_BALANÇO 
DE MASSA_USM 2019.xls". 

29 Descrição do Processo: 
Solicitado o descritivo do processo produtivo para a fabricação de etanol nas dependências da usina: " 
PROCESSO_PRODUTIVO_ USM,pdf". 

30 Fração Elegível: 
Vide SAC nº 36. 

Memória de cálculo: "FRAÇÃO ELEGÍVEL - RENOVABIO 2019_USM.xls". 

31 
Declaração do Sistema de 
Gestão: 

Evidência: "Declaracao_Sistema_Gestao_USM.pdf". 

32 i-SIMP: 

Evidenciada a planilha: "SIMP 2019.xls" - contém os valores de produção do ano de 2019, de acordo com o Boletim 
Industrial, e os valores declarados pela usina na plataforma do i-SIMP. 

Ressalta-se que, as saídas tanto de etanol anidro quanto hidratado nos meses em que não houve produção referem-
se aos estoques de safra anterior. 
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Nº Item Descrição 

Evidências: "Boletim 01-01-2020_estoque.pdf" e "Boletim 31-12-2018_estoque.pdf". 

Vide SAC nº 38. 

   

 
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°: 1 

Documento: F0357 Plano de Auditoria Issue n°: 0 Page n°:  1 de 3 

PPllaannoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  

Organização (razão 
social): 

GRUPO SÃO LUIZ: 

- Santa Cruz Açúcar e Álcool Ltda 

- Usina Santa Maria Ltda 

Endereço: 
Usina Santa Maria: Faz. Lagoa do Vinho, s/n - Zona Rural - Medeiros Neto / BA 
Santa Cruz: Faz. Santa Clara, s/n - Zona Rural - Santa Cruz Cabrália / BA 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 11 a 14 de fevereiro de 2020 

Auditor-Líder: Tatiana Mascari Parizotto - TMP 

Membro(s) de Equipe: Ana Maria de Oliveira - AMO 

Participantes 
Adicionais – Funções 
envolvidas: 

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V6.1 de 27/01/2020 (Fonte: site ANP) 

Idioma: Português 

Biocombustível: Etanol de cana-de-açúcar 

Rota de Produção: E1GC 

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 
Observações 

10/02 A definir TMP/AMO 
Deslocamento dos auditores a Medeiros 
Neto/BA 

11/02 

7:30 - 8:00 

TMP/AMO 

- Deslocamento dos auditores para a Usina 
Santa Maria  

08:00 - 8:30 
- Reunião de abertura e alinhamento deste 
plano de auditoria. 

8:30 - 12:00 

- Verificação dos dados de elegibilidade das 
áreas do escopo (CAR e supressão de 
vegetação); 

- Confirmação do escopo (áreas próprias 
e/ou de fornecedores); 

- Verificação de pendências abertas na fase 
de análise documental das calculadoras 
enviadas previamente (se houver).  

12:00 - 13:00 - Almoço 

13:00 - 17:30 

- Verificação das informações e dados da 
Fase Agrícola - Planilha de Produtores (área, 
queima, produção, impurezas, palha, 
corretivos, fertilizantes, combustível, etc.). 

ANEXO IV



  

 

Job n°:  Tipo de Visita: SPA Visita n°: 1 

Documento: F0357 Plano de Auditoria  Issue n°: 0 Page n°:  2 de 3 

 

Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

17:30  - Deslocamento dos auditores para o hotel.  
 

12/02 

7:30 - 8:00 

TMP/AMO 

- Deslocamento dos auditores até a usina 
Santa Maria 

 

8:30 - 10:30 

- Visita na planta industrial da usina: Posto 
de Combustíveis; Laboratório PCTS; 
Balança; Destilaria; Cogeração (se houver); 
centros de operação, etc. 

10:30 - 12:00 

- Continuação da verificação da Fase 
Agrícola - Planilha de Produtores, caso 
necessário. 

- Inicio da verificação da Fase Industrial 
(RenovaCalc). 

12:00 - 13:00 - Almoço 

13:00 - 16:30 
- Continuação da verificação da Fase 
Industrial. 

16:30 - 16:45 
- Revisão final das calculadoras e 
fechamento do pacote de evidências. 

16:45 - 17:00 - Reunião interna dos auditores 

17:00 - 17:30 - Reunião de encerramento 

17:30 
- Deslocamento dos auditores até Santa 
Cruz Cabrália 

 

13/02 

 

7:30 - 8:00 

TMP/AMO 

- Deslocamento dos auditores para a Usina 
Santa Cruz  

 

08:00 - 8:30 
- Reunião de abertura e alinhamento deste 
plano de auditoria. 

 

8:30 - 12:00 

- Verificação dos dados de elegibilidade das 
áreas do escopo (CAR e supressão de 
vegetação); 

- Confirmação do escopo (áreas próprias 
e/ou de fornecedores); 

- Verificação de pendências abertas na fase 
de análise documental das calculadoras 
enviadas previamente (se houver).  

 

12:00 - 13:00 - Almoço  

13:00 - 17:30 

- Verificação das informações e dados da 
Fase Agrícola - Planilha de Produtores (área, 
queima, produção, impurezas, palha, 
corretivos, fertilizantes, combustível, etc.). 

 

17:30  - Deslocamento dos auditores para o hotel.  
 

14/02 

7:30 - 8:00 

TMP/AMO 

- Deslocamento dos auditores até a usina 
Santa Cruz 

 

8:30 - 10:30 

- Visita na planta industrial: Posto de 
Combustíveis; Laboratório PCTS; Balança; 
Destilaria; Cogeração (se houver); centros 
de operação, etc. 



  

 

Job n°:  Tipo de Visita: SPA Visita n°: 1 

Documento: F0357 Plano de Auditoria  Issue n°: 0 Page n°:  3 de 3 

 

Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

10:30 - 12:00 

- Continuação da verificação da Fase 
Agrícola - Planilha de Produtores, caso 
necessário. 

- Inicio da verificação da Fase Industrial 
(RenovaCalc). 

12:00 - 13:00 - Almoço 

13:00 - 16:30 
- Continuação da verificação da Fase 
Industrial. 

16:30 - 16:45 
- Revisão final das calculadoras e 
fechamento do pacote de evidências. 

16:45 - 17:00 - Reunião interna dos auditores 

17:00 - 17:30 - Reunião de encerramento 

17:30 - Deslocamento dos auditores até o hotel 

 

15/02 A definir TMP/AMO Deslocamento dos auditores a SP  

 

 

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria, dentre outras (dados do ano civil de 2019): 

 

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

próprias, arrendadas ou parcerias;  

 Mapas agrícolas das fazendas indicando: áreas de plantio; reforma, colheita, etc. 

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

ingredientes ativos e taxas de aplicação por hectare (NF e FISPQ/Bula).  

 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 digitais 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. 
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Usina Santa Maria Ltda. 

SEDE/FÁBRICA: Fazenda Lagoa do Vinho - BA 290/Km 43  –  Caixa Postal 12 - Medeiros Neto (BA) –  CEP: 45960-000 
Fone/Fax: + 55 (73) 3292-. 4600  E-mail usinasantamaria@usinasantamaria.com.br 

ESCRITÓRIO: Av. das Américas nº 500 – Bloco 11 – Sala 207 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ) – CEP 22640-904 
Fone: + 55 (21) 2132-7799 – Fax: +55 (21) 2132-7789 – E-mail gruposaoluiz@gruposaoluiz.com.br 

PROCESSO PRODUTIVO USINA SANTA MARIA 

A Usina Santa Maria tem como objetivo o processamento de cana-de-açúcar para 

produção de EH (Etanol Hidratado) e EA (Etanol Anidro).  

A recepção da cana pela usina efetua-se diretamente na balança que 

posteriormente descarrega em mesa alimentadora lateral com inclinação de 50°. 

Possui no preparo um rolo adensador acionado por motor 60 CV, cuja função 

proporciona aumento na moagem e maior extração, a navalha COP 8 acionada 

com dois motores sendo um de 600 CV e 1.120 CV, martelo COP 5 acionados 

com motores elétricos de 2.000 HP e 600 HP e espalhador de cana desfibrada. 

Um sistema de separador magnético existente na esteira de cana desfibrada para 

capturar quaisquer materiais ferrosos. Na extração apresenta-se 4 ternos de 

moenda ambos com 36” x 54” acionados individualmente por turbinas a vapor de 

32 kgf/cm².  

A etapa de tratamento de caldo inicialmente é formada por quatro aquecedores de 

modo que são calandras tubulares horizontais onde o caldo circula internamente 

nos tubos e o vapor em volta com 222 m² de superfície interna de aquecimento ou 

241m² de superfície externa cada. Após aquecimento do caldo a 105°C, 

direciona-se para balão flash para eliminar gases formados no aquecimento e 

então direcionado para 2 decantadores tipo rápido, sem bandeja com capacidade 

de 400 m³.  

Clarificado, o caldo é reaquecido em 2 reaquecedores com área de 222m² e 

concentrado em caixa de evaporação. A unidade contém 3 caixas de evaporação 

cuja áreas são: duas de 3.500 m² e uma com 1.300 m², trabalhando com caldo 

em série e o vapor de alimentação em paralelo. O lodo formado na decantação é 

filtrado em filtro tipo prensa, o caldo extraído do lodo retorna para o processo e a 

torta encaminhada para o campo, servindo como matéria orgânica na adubação. 

ANEXO VI
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A fermentação do tipo contínua com reciclo, contém 6 reatores com capacidade 

nominal de 763 m³/cada, utilizando Saccharomyces cerevisae do tipo panificação, 

FT858, PE-2 e CAT-2. O conjunto de 6 centrífugas modelo West Falia sendo duas 

do tipo HDA 80 e quatro do modelo HDA 60 fazem o trabalho da separação do 

mosto fermentado levedurado, de modo que o fermento retorna para o processo e 

o vinho com variação de 8 a 10% de etanol para as colunas de destilação. 

O estágio de destilação recebe o vinho oriundo da fermentação para concentrar o 

etanol existem nas colunas de destilação e retificação com capacidade nominal 

atual total de 880 m³/dia, para obter etanol hidratado e para a produção de etanol 

anidro, possui duas colunas com capacidade nominal de 150 m³/dia cada. 

Os álcoois produzidos, hidratado e anidro, são quantificados e enviados a 5 

tanques de armazenamento, de maneira que, 4.500 m³ destinados para etanol 

anidro e 10.500 m³ ao etanol hidratado, onde são estocados para posterior 

comercialização. Há a construção de mais uma unidade de tanque com 

capacidade de 10.000 m³, tornando uma capacidade total de armazenamento de 

25.000 m³. 

Para a geração de energia a unidade possui 2 geradores de contrapressão sendo: 

12 MW e 5 MW e para vapor, conta com uma caldeira do tipo radiante vertical 

com capacidade de 120 t/h, pressão de 44 kgf/cm² e temperatura de 480 °C, 

alimentada pelo bagaço proveniente do processo de extração.  

Para alimentar a caldeira e a indústria o sistema de tratamento de água possui 

vazão nominal de 120 m³/h e contém três conjuntos com três vasos cada, sendo 

um de resina catiônica, aniônica fraca e aniônica forte com capacidade de 40 m³/h 

para melhor qualidade da água de alimentação do desaerador da caldeira.  
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Possui em andamento projeto de mais uma unidade geradora de vapor de 45 

kgf/cm², vazão de 210 t/h e temperatura de 480 °C. E instalação futura para 

cogeração de energia para venda em concessionária, 2 turbo geradores, sendo 

um com turbina de condensação com extração de 30 MW e outro de 

contrapressão de 15 MW. 
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ANEXO VII 
 

Plano de Amostragem da USINA SANTA MARIA LTDA 

 

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. Assim, para minimizar riscos ou mesmo omissão, 

pode-se adotar métodos estatísticos por meio de um plano de amostragem (UFMG, 2013
2
). 

Neste caso, 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 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, foi registrada como uma ação corretiva e a informação foi 
corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência apresentada e 
auditada. 

Para a certificação da USINA SANTA MARIA LTDA, no período de 2019, 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 há amostragem, uma vez que foram auditados 100% do 
escopo declarado pela usina. 

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

                                                 
1
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 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 
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o Dados primários: foram consideradas 100% dos produtores de biomassa 
inseridos no escopo, todos os parâmetros declarados foram auditados. 

o Dados padrão: foram auditados 100% do escopo declarado. 
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