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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela BUNGE ALIMENTOS S/A (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, avaliação de aspectos e impactos e 
programas/monitoramentos ambientais; identificação e avaliação de áreas contaminadas/passivos; 
resíduos sólidos; outorgas; gestão ambiental e verificação de emissões de gases de efeito estufa 
em empreendimentos diversos. Auditora Líder em due diligence socioambiental, Princípios do 
Equador (IFC), RenovaBio e Bonsucro. Curso em GHG Protocol e participação em Lead Auditor 
ISO 9.001. Experiência em geoprocessamento (ArcGis).  

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: Claudia Shida 

Graduada em Ciências Biológicas pelo IB-USP, mestre em Ecologia Ecossistemas Terrestres e 
Aquáticos Departamento de Ecologia – IB-USP. Mais de 15 anos de experiência em coordenação 
de projetos ambientais e de sustentabilidade; auditorias de ISCC e Bonsucro. Especialista em 
geoprocessamento (ArcGis), monitoramentos ambientais, e gestão ambiental. 
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Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações apresentadas pelo auditado 
em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; auxiliar no 
preenchimento do Relatório de Resultados e Lista de Presença. 

 

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:  

 Diretório de Rotas de Produção de Biocombustíveis: biodiesel de soja (Rota Biodiesel). 
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 Volume elegível: (142.544,05 / 1.227.997,55) * 100 = 11,61% 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pautou-se em uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar as 
conformidades e não conformidades do processo de certificação. Neste tópico serão apresentadas, 
primeiramente, as etapas do processo de certificação e, posteriormente serão descritos os métodos 
para cada uma das etapas pertinentes ao processo de auditoria por parte da certificadora. 

  

A) Etapas do Processo de Certificação  

A Figura A.1 apresenta um fluxograma descrevendo de forma sintética todas as fases referente ao 
processo de certificação RenovaBio. Assim, após a etapa de notificação à ANP, por meio do 
Formulário E - Comunicado de Contratação de Certificação de Biocombustíveis 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. 

Em seguida, é agendada uma data e realizada a auditoria in loco na unidade produtora de 
biocombustível. Realizada esta etapa, faz-se uma análise final da documentação e o relatório 
parcial é submetido para consulta pública, que permanecerá disponível na internet por um período 
de 30 dias. Após, é elaborado o relatório final, contendo o relatório da consulta pública e, por último 
enviado à ANP para sua análise final e emissão do certificado. 
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Figura A.1 - Etapas do processo de certificação RenovaBio (Fonte: SGS, 2021). 
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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 nº 
758, 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. 

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 
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  
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Esta análise consiste na verificação da ocorrência de supressão de vegetação dentro dos imóveis 
rurais e que foram convertidas para soja 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 com base nas áreas declaradas pela usina, validando assim se 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.). 

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 biocombustível. Assim, são verificados os setores da balança (entrada e saída de 
biomassa/produtos), logística, laboratórios, tombamento de biomassa, moagem/difusor, caldeiras, 
depósitos de bagaço/lenha, centros de operação (podendo ser integrado), destilaria, cogeração (se 
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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). 

 

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 
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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. Assim, para minimizar riscos ou mesmo omissão, pode-

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

O arbouço metodológico adotado baseou-se na NBC T 11.11 – Amostragem, aprovada pela 
RESOLUÇÃO CFC Nº 1.012/053, no livro Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: 
propostas para otimizar procedimentos e reduzir riscos (DE MACEDO RIBEIRO e DIAS FILHO, 
20074) e na margem de erro definida no Informe Técnico nº 02/2018/SBQ. 

Assim, foram utilizadas duas técnicas de seleção das amostras: a) segundo o Informe Técnico nº 
02/2018/SBQ, que considera os 10 CARs com os maiores valores de biomassa; b) e 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, 20075). 

Portanto, 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 (Informe Técnico nº 02/2018/SBQ). 

Destaca-se que, toda vez que for encontrada alguma divergência ou erro nas informações durante 
a auditoria dos dados amostrados, será registrada como uma ação corretiva e a informação será 
corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência apresentada e auditada. 
Além disso, o número de amostras aumentará em função da quantidade de erros encontrados. 

Para a certificação da BUNGE ALIMENTOS S/A, no período de 2019, a auditoria foi conduzida 
conforme ISO 19011, e abaixo seguem as amostragens verificadas: 

 

                                                 
1
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B.1. Elegibilidade 

O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à unidade 
produtora de biocombustível a ser certificada, consideraram: 

 100% do escopo declarado pela usina, uma vez que é composto por 31 imóveis rurais 
(CAR).  

 

B.2. RenovaCalc - Fase Agrícola 

Os dados oriundos da Fase Agrícola foram auditados conforme plano de amostragem abaixo: 

 Dados primários: não foram inseridos produtores de biomassa em dados primários. 

 Dados padrão: 100% do escopo declarado pela usina, uma vez que é composto por 13 
produtores com diferentes CPFs/CNPJs.  

 

B.3. RenovaCalc - Fases Industrial e de Distribuição 

Todos os dados de entrada inseridos na RenovaCalc tanto na Fase Industrial quanto na de 
Distribuição foram auditados em sua totalidade. 

 

C) Validação da RenovaCalc 

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

 

6. RESULTADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADAS 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos, com uma breve descrição da condução da 
auditoria in loco; da análise de elegibilidade e das validações efetuadas na RenovaCalc. 

 

A) Histórico de Auditoria in Loco 

A auditoria in loco (no escritório central, em São Paulo) iniciou-se em 09 de novembro 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. Contou com a 
presença de Fernanda Vendramel Ferreira Francisco, analista de planejamento e Bruna Vieira, 
analista ambiental.  

O processo de verificação iniciou-se pela análise de elegibilidade, onde na fase de análise 
documental prévia, por meio de uma SAC solicitou-se a apresentação dessa análise realizada pela 
usina, composta por mapas e demonstrativos do CAR, além da declaração de responsabilidade 
técnica. In loco foi apresentada a metodologia da análise de elegibilidade (Vide Anexo III, item 3, 
III. Evidências). Adicionalmente, solicitou-se a apresentação da memória de cálculo referente a 
porcentagem de distribuição por originação elegível por CAR; composição de imagens contendo a 
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data de dezembro de 2019, em decorrência de presença de nuvens nesses meses; e tabela 
contendo a lista de propriedades com CAR elegível e inelegível. 

No processo, verificou-se que havia uma divergência da quantidade de soja na evidência 
apresentada em relação a aba de elegibilidade dos produtores na RenovaCalc com o respectivo 
CAR (Vide SAC 20, Anexo III). Para tanto, foi refeita toda a memória de cálculo, uma vez que para 
a quantidade de soja adquirida foi utilizado o volume de recebimento reajustado, conforme 
metodologia descrita no Anexo III (item 3, III Evidências). 

Na análise documental prévia, solicitou-se a evidência primária de onde foram retirados os valores 
de área total e produção total por produtor (Vide SAC 12, Anexo III). Na auditoria in loco foi 
esclarecido que foram utilizadas somente as áreas e produção para áreas elegíveis, e que o 
Produtor Eucélio encontrava-se com erro no valor de área no próprio sistema interno da usina. A 
área é obtida pelo Sistema SAP (vide Item ABA "Dados Padrão de Produtores – Soja, item 1, III. 
Evidências). Desta forma, fez-se as devidas correções. O valor da Produção total foi obtido com o 
cálculo da área x estimativa total (3,316 t/ha), sendo que esta estimativa foi obtida por bibliografia 
do IBGE. Corrigiu-se no sistema a área de Eucélio e consolidou-se em auditoria in loco a área e 
produção total. A partir da quantidade de soja definida pelo volume de recebimento, foram feitos os 
ajustes da “Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível (base úmida)” na aba 
Dados Padrão da RenovaCalc, e aferidas notas fiscais de compras de soja. Para umidade da soja, 
foi adotado o valor padrão da Tabela 6 do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3. 

Ainda neste mesmo dia, iniciaram-se às validações dos dados da fase industrial, verificando 
Processamento efetivo - soja e umidade; Rendimentos Óleo e Farelo e Energia, e verificando as 
SACs abertas na análise documental prévia (SAC 01 a 06). 

No dia 10, prosseguiu-se com a aferição dos dados Rendimentos Óleo e Farelo e Energia a partir 
da relação de notas fiscais de venda e algumas NFs do óleo degomado e farelo, obtidos por meio 
do sistema SAP. A eletricidade utilizada é da rede, sendo apresentados os demonstrativos da 
concessionária do ano de 2019, com a respectiva memória de cálculo. A Usina tem controle do 
consumo de energia do processo de extração (crushing) e produção de biodiesel no próprio 
Sistema SAP, sendo a eletricidade do setor administrativo da usina desconsiderada na memória de 
cálculo (Vide SAC 6). 

Para a biomassa utilizada, foi solicitada a evidência primária do quantitativo mensal de cavaco 
utilizado para as fases de extração de óleo e produção de biodiesel (SAC 9, Anexo III). Foi 
verificada a evidência correta, com apontamento para vapor e secagem da biomassa, onde obtém-
se a quantidade de biomassa utilizada, bem como o relatório gerado no sistema com a 
porcentagem de biomassa para extração do óleo e produção de biodiesel (% soja = 80,45; % 
biodiesel = 19,55). Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a 
quantidade de biomassa usada para cada processo. 

Aferiu-se as evidências e memórias de cálculo, de insumos (metanol, metilato de sódio e Hidróxido 
de sódio); e fração elegível. 

No dia 12 de novembro de 2020 foi realizada a visita na usina, localizada no município de Nova 
Mutum, estado de Mato Grosso. A visita à indústria foi conduzida pelo coordenador de produção 
André e pelo encarregado de produção Gleison (Vide Anexo V), cujo percurso englobou todo o 
processo produtivo do biodiesel, desde a entrada da soja até a expedição do produto final. 

Primeiramente, foi verificado o escopo e matéria-prima utilizada, sendo somente o óleo de soja, 
sendo realizada a visita na balança. Foi explicado que recebem a soja, esmaga e produz óleo na 
própria usina. Há compra de produtor rural ou terceiros (cerealista, revenda, agroindústria e 
cooperativas - esses terceiros não possuem rastreabilidade e para a fração elegível não entraram), 
sendo separados por dois sistemas de transporte da matéria-prima: a BUNGE busca na fazenda 
(sigla FOB) ou o proprietário (CIF) leva à Usina de Nova Mutum. Nesses dois processos, os 
caminhões são pesados na entrada, cujas informações são inseridas no Sistema SAP, responsável 
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pelos pesos, descontos por qualidade, e outras informações. Não há compra de terceiro de óleo de 
soja. 

Posteriormente, foi verificado o setor de qualidade dos grãos (impurezas), onde é realizada a 
classificação do grão e umidade. Em seguida foi feita a visita em todos os processos de produção 
de biodiesel, passando pela área de armazenagem do grão, secador, condicionador, extração do 
óleo e farelo, pré-tratamento, transesterificação e produtos acabados. 

Ressalta-se que, todo o detalhamento das solicitações e alterações realizadas estão descritos no 
Anexo III deste relatório, assim como a lista de verificação das evidências. Em seguida, realizou-se 
a conferência de todos os valores imputados nas calculadoras com as memórias de cálculos e 
foram geradas as Notas de Eficiência Energético-Ambiental para a usina. 

Observa-se que todas as atividades realizadas in loco estão descritas no Plano de Auditoria, 
apresentado no Anexo IV deste relatório. Além disso, no Anexo V encontra-se a Lista de Presença 
com todos os participantes das reuniões de abertura, encerramento e visita e os responsáveis 
pelas informações auditadas. 

Obs. Foi realizada a consulta no site da ANP - Consulta Pública de Instalações do SIMP, por meio 
do CNPJ do CLIENTE e consta a situação "Autorizada" para a planta de produção de biodiesel 
desde 17/10/2012 (código i-SIMP 1191776). 

 

B) Elegibilidade 

Conforme descrito no item 5-B, a firma inspetora realizou sua análise de elegibilidade com base no 
escopo e arquivos formato shapefile enviados pela usina. Assim, foram amostrados 13 imóveis 
rurais, totalizando 100% do escopo declarado pela usina. O resultado da análise mostrou que todos 
os CARs contidos no escopo estão elegíveis. 

 

C) 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 e no Anexo I, onde consta o questionamento 
realizado durante o período de consulta pública. 

No Anexo III são apresentadas as descrições das Solicitações de Ações Corretivas (SACs) que 
foram geradas na análise prévia à auditoria, durante o processo de auditoria in loco (incluindo a 
visita à planta industrial), sendo algumas fechadas durante esse período e, outras, posteriormente, 
com um prazo maior, a depender do tipo de correção. 

Desta forma, para os itens pendentes, após o envio das evidências por parte da usina, 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. 

Portanto, a BUNGE ALIMENTOS S/A apresentou 25 SACs no total, considerando a análise prévia 
de documentos enviados antes da auditoria, durante a auditoria in loco e após auditoria para 
alguns ajustes. Além disso, foi incorporada uma alteração referente a um questionamento na 
Consulta Pública, conforme detalhado no item 7 deste Relatório, no Anexo I e Anexo III. 

Para entender o processo de produção de biodiesel desta usina, a Figura 1 apresenta o 
fluxograma juntamente com o balanço de massa, considerando a entrada de matéria-prima, neste 



Rev05 

 

 

13 

 

caso a soja, seus processos, produtos e coprodutos, cujos documentos foram arquivados e 
verificados na auditoria da planta industrial.  

Figura 1. Fluxograma do processo de biodiesel e balanço de massa (Fonte: Bunge, 2021). 

 

 

A usina possui gestão das informações por meio dos sistemas SAP e SIGA, cujo detalhamento 
sobre respectivas versões, data de implantação e os setores estão detalhados no Anexo VIII. 

Desta forma, como as evidências foram extraídas diretamente dos sistemas supracitados, pode-se 
afirmar que as informações de gerenciamento, de estoque e de produção são condizentes com os 
valores inseridos na RenovaCalc. 

A Tabela 1 apresenta a planilha preenchida pela unidade produtora de biodiesel 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 das informações 
verificadas via sistema SAP evidenciado pela firma inspetora. Verifica-se que as informações são 
condizentes umas com as outras. 

Destaca-se que foram verificados os estoques, por meio dos protocolos de aceite da ANP, de 
produção de biodiesel, álcool metílico, glicerina, hexano, óleo de soja e aditivo antioxidante para 
biodiesel. Entretanto, foram comparados com os valores da RenovaCalc somente os produtos 
biodiesel e glicerina. 
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Ressalta-se ainda, que o valor declarado no SIMP para glicerina é de 12.655.840 litros, e para a 
Renovacalc é solicitado em toneladas, cujo valor é de 15.819,79 t (Obs: para chegar na quantidade 
informada no SIMP de 12.655.840 litros, basta dividir a quantidade de 15.819,788 t por 1,25 que é 
a densidade da glicerina). 

Ratifica-se que os documentos foram arquivados e verificados na auditoria in loco juntamante com 
a visita a planta industrial. 
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Tabela 1. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e RenovaCalc (Fonte: Bunge, 2021). 

1. Apresentar os "Protocolos de Aceite" das informações inseridas no i-SIMP / 2. Planilha, preenchida com os valores do SIMP e da Produção. 

Biodiesel 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 (Entrada)        628.407        6.578.885    15.210.857        14.238.321      6.773.444     14.813.783        13.849.428     15.171.211      14.350.244      15.147.775            14.352.826            14.551.696      145.038.470  

Saída NF         13.939.740        14.722.490     13.353.740     13.083.892        14.236.720     15.328.380      13.211.070      15.175.020            12.833.890            14.098.540      139.983.482  

Consumo                                             -    

Perdas                                             -    

Devolução                                             -    

Estoque Final          628.407      7.207.292      8.478.409         7.994.240      1.413.944       3.143.835         2.756.543       2.599.374       3.738.548       3.711.303              5.230.239             5.683.395        52.585.529  

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   

               

Álcool Metílico 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 (Entrada NF)        921.860           753.460  1.551.859 2.086.632        949.876       1.430.002         2.136.004       1.701.074       1.666.104       1.671.982              2.208.884             1.634.427        14.151.813  

Produção Reprocessamento                             

Saída                                             -    

Consumo            803.389  1.905.913        1.725.644         821.490       1.793.147         1.672.537       1.847.086       1.737.400       1.848.840              1.732.234             1.782.305        15.764.072  

Perdas                                             -    

Devolução                                             -    

Estoque final          921.860         871.931         517.877            878.865      1.007.251          644.106         1.107.573          961.561          890.265          713.407              1.190.057             1.042.179        10.746.932  

               

Glicerina 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 (Entrada) - litros     1.337.696           610.469         983.014         1.187.627         583.003       1.410.532         1.178.803       1.301.412       1.320.206       1.378.031              1.336.608             1.366.135        12.655.840  

Produção Reprocessamento                             

Saída          686.768         574.544      1.070.032         1.134.688         976.608          956.096            932.656       1.510.080       1.279.328       1.331.216              1.225.168             1.580.112        13.257.296  

Consumo                                             -    

Perdas                                             -    

Devolução                                             -    

Estoque Final          650.928         686.843         599.825            652.764         259.159          713.595            959.742          751.074          791.952          838.767                950.207                736.230          8.591.086  

file:///C:/Users/Tatiana/Desktop/26.%20BUNGE_Biodiesel/2.%20EVIDENCIAS_AUDITORIA/PASTA%20BIODIESEL_BUNGE/009_DECLARACAO_SIMP/06_SIMP.xlsx%23'01'!A1
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Hexano 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 (Entrada NF)        364.823         132.276          88.489          89.476              89.292                 -             87.953              69.216           43.074            84.929            85.060                  85.205                168.001          1.022.971  

Produção Reprocessamento                             

Saída                                             -    

Consumo           92.099          78.345          78.899              87.211           42.267           74.135              62.782           63.423            87.562            91.262                103.187                104.630            965.802  

Perdas                                             -    

Devolução                                             -    

Estoque Final          405.000         415.144         425.721            427.802         385.535          399.353            405.787          385.438          382.805          376.603                358.621                421.992          4.789.801  

               

Óleo de Soja (Glycine max) 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 (Entrada)                -                   -        6.832.505    15.274.267        13.794.718      6.783.786     14.953.876        13.604.075     15.132.155      14.449.532      14.879.322            14.200.812            14.621.404      144.526.452  

Produção Reprocessamento                  -                            

Saída                  -                                            -    

Consumo                  -        6.377.902    14.749.182        13.911.849      6.563.143     14.399.208        13.425.890     14.710.015      13.913.392      14.690.140            13.917.801            14.014.412      140.672.934  

Perdas                  -           169.475         293.928            254.456         145.799          382.388            386.755          410.930          386.077          380.460                226.271                491.010          3.527.549  

Devolução                  -                                            -    

Estoque Final                  -           285.129         516.287            144.700         219.544          391.824            183.254          194.464          344.527          153.249                209.989                325.971          2.968.938  

               

Aditivo Antioxidante para Biodiesel 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 

 Entrada inicial                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                  183          

Entrada NF                   -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                  926             3.704                    1.852                   1.852                8.334  

Produção Reprocessamento                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -              

Saída                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                              -    

Consumo                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                  554             1.788                    1.191                      839                4.372  

Perdas                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                              -    

Devolução                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                              -    

Estoque Final                  -                   -                   -                      -                   -                    -                      -                    -                  555             2.471                    3.132                   4.145              10.303  
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Figura 2. Parte da RenovaCalc - Fase Industrial Produção de Biodiesel  (Fonte: Bunge, 2021). 

 

 

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 26/02/2021 a 27/03/2021.   

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.  

Destaca-se que, durante o período de consulta pública, houve um questionamento referente ao não 
preenchimento na RenovaCalc da Fase Industrial - Produção de Biodiesel para o tipo de óleo 
processado na unidade produtora de biodiesel. Desta forma, foi verificado junto à unidade, que 
100% do óleo de soja processado é próprio e, não há entrada de outros tipos de óleos e nem de 
terceiros. 

Assim, está informação foi inserida na RenovaCalc alterando a Nota de Eficiência Energético-
Ambiental. 

Obs.: Vide Anexo I para resultados da consulta pública e Anexo III para maiores detalhes. 

 

8. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com base nos resultados avaliados em auditoria por meio de evidências 
primárias, 25 Solicitações de Ação Corretiva (SACs), incluindo um questionamento em Consulta 
Pública e validação das informações inseridas na 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. 
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Biocombustível: Biodiesel 

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

46,38 

Rota: Biodiesel 

Volume elegível (%): 11,61 % 

Massa específica (t/m3): 0,88000 

PCI (MJ/Kg): 37,68 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,785486E-04 

 
 

Ressalta-se que, 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 soja, balança, tombamento, destilaria, 
difusor/moagem, posto de combustíveis, laboratório, cogeração, centros de operação, dentre 
outros. 

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. 
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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 Biodiesel 

Anexo VII – Plano de Amostragem assinado pelo Responsável Técnico 

Anexo VIII – Declaração do Sistema de Gestão da Usina 

  

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


                                                                                                                                                                                                              
 

ANEXO I - RENOVABIO – Consulta Pública 
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Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora LTDA. 

Produtor de 
Biocombustível: 

BUNGE ALIMENTOS S/A 

Endereço: Rodovia BR 163, Km 602, s/nº - Bairro Setor Industrial E - Nova 
Mutum/MT 

Produto a ser 
certificado: 

Biodiesel 

Rota: Biodiesel 

Período da consulta 
pública: 

26/02/2021 a 27/03/2021 

 
Identificação 

Nome:  

Email:  

Telefone:  

Organização: (empresa privada, órgão público, ONG, estudante, etc) 

 
 

I. Comentários 

No Descrição Resposta ao comentário (uso SGS) 

1 

Há uma reportagem questionando os valores na RenovaCalc, especificamente:  

 

“(...) planilha da Bunge está com parte referente à “Processamento e rendimentos” 

Este questionamento foi verificado junto a Unidade 
Produtora de Biocombustível e foi constatado que 
há processamento de óleo de soja para fabricação 



                                                                                                                                                                                                              
 

ANEXO I - RENOVABIO – Consulta Pública 
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I. Comentários 

No Descrição Resposta ao comentário (uso SGS) 

da seção “Fase Industrial – Produção de Biodiesel” está em branco”. 

 

Favor verificar.  

de biodiesel, sendo o óleo de soja produzido na 
própria unidade. 

Não há processamento de outros tipos de óleos ou 
vindos de terceiros. 

Foi evidenciado o valor de óleo de soja processado 
no ano de 2019, por meio do Sistema SAP da 
unidade. 

Desta forma, houve a inserção deste valor na 
RenovaCalc "Óleo de soja próprio". 

   

 
Enviar este formulário por email para fabian.goncalves@sgs.com  

mailto:fabian.goncalves@sgs.com
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Organização: Bunge Alimentos S/A 

Número do Contrato: 44418 

 
 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

1 

Fase 
Industrial - 
Extração do 
óleo de soja 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Item Processamento efetivo - soja: 

Enviar evidência via sistema interno da 
usina contendo os valores mensais do 
processamento de soja e o período 
selecionado. 

09/11/2020 – Bruna 

Verificado in loco a geração do relatório 
via sistema SAP com o valor de soja 
processado. 

 

12/11/20 - TMP 

Confirmar se foi incluso entrada de soja 
por transferência entre filiais, uma vez 
que deve ser inserido o valor de toda 
soja processada. 

 

20/01/2021 - Fernanda 

Sim, incluímos toda a soja processada 
em NMU em 2019, considerando 
entregas na planta e transferência de 
filiais. 

1.227.997,55 t 

 

1.227.997,55 
t 

Encerrada 
29/01/2021 - 
TMP 

2 
Fase 
Industrial - 
Extração do 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Umidade da soja: 

09/11/2020 – Bruna 

Encaminhada evidência para o ano civil 
9,34% 9,15% 

Encerrada 
05/02/2021 - 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

óleo de soja Valor inserido na RenovaCalc está diferente 
do valor calculado na memória de cálculo 
(9,22). 

Apresentar evidência primária via sistema 
da usina com valores mensais no ano de 
2019 para umidade. 

2019, inserido o valor e realizada média 
simples do ano na planilha de memória 
de cálculo. 

 

12/11/20 - TMP 

Da evidência referente a análise de 
umidade da soja, verificar exatamente 
de qual parte do processo foi retirado 
esses valores,uma vez que in loco foram 
verificadas várias partes do processo em 
que há monitoramento da umidade. 

 

04/12 – Fernanda 

Processo de preparação 

 

29/01/21 - TMP 

O Valor inserido na RenovaCalc está 
diferente da memória de cálculo. 

 

01/02/2021 - Bruna 

Alterado para 9,15%. 

TMP 

3 
Fase 
Industrial - 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Para a evidência intitulada "NFs Compra de 

10/11/2020 – Fernanda 

Verificou-se que deveria ser utilizada a 

Relação de 
NF de entrada 

Relação de 
NF de 

Encerrada 
05/02/2021 - 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Extração do 
óleo de soja 

Soja 2019.xls" apresentar o valor total 
comprado de soja para o ano de 2019 e 
algumas notas fiscais de compra. 

Justificar a diferença do somatório do total 
comprado de soja com a quantidade de soja 
processada para o ano civil de 2019. 

Query Recebimentos para geração do 
relatório de NF emitidas para compra, 
por produtor. Encaminhada evidência 
correta. 

 

10/11/2020 – TMP / CNS 

Verificado divergência na quantidade de 
soja comprada na relação de NF (de 
Alfeo Neto, Ângelo Brizot, Guerino 
Ferrarini) com a planilha de produtores.  

 

10/11/2020 – Fernanda 

Havia sido considerada apenas a 
quantidade de soja de área elegível. 
Além disso, no modelo "CIF" a NF é 
emitida com o peso do proprietário, e no 
tipo "FOB" na NF é considerada a 
pesagem da balança da Usina. 

 

Enviar os relatórios de estoque de soja 
de dez/18 e jan/20. 

 

21/01/2021 - Fernanda 

de soja = 
1.100.976,16 t 

entrada de 
soja = 

1.217.274,47 
t 

TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Enviado 

Disponível em 
“004_FASE_INDUSTRIAL”. 

 

29/01/2021 - TMP 

Explicar a diferença de 127.021,39 t de 
soja, entre a soja processada e a 
relação de NFs de entrada de soja. 

Esclarecer na evidência do estoque, o 
que é cada código (várias abas). Foi 
solicitado o estoque de soja somente. 

 

02/02/2021 - Bruna/Fernanda 

Valor do estoque de soja adicionado na 
planilha “Estoque 18 e 19 – SOJA” 

 

A planilha "Query Recebimentos" foi 
corrigida, considerando os seguintes 
motivos (evidências podem ser 
conferidas na planilha “Evidências 
Volume”): 

1- Na base anterior, apresentada 
em auditoria, não estavam 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

incluídos os recebimentos de 
dezembro (ver aba “Diferença 
Filtros” no ítem "Período Data"). 
Esta correção adicionou 
36.333,28 t à base inicial, 
somando um total de 
1.137.309,445t. 

2- Na base anterior não estavam 
incluídas as NFs oriundas de 
transferências entre filiais para 
contratos em que houve inversão 
logística (um contrato comprado 
para ser entregue na filial de 
Lucas do Rio Verde com destino 
exportação e que foi invertido 
para destino planta de NMU, por 
exemplo). Na aba “Transferência 
com inversão” estão listadas 
estas NFs, obtidas através de 
filtro específico no programa 
BEX. 

A planilha consolidada com os volumes 
liquidados para NMU (transferência + 
entrega fábrica) e liquidados para outros 
destinos com inversão para NMU está 
na aba “Consolidado”, e representa o 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

volume total de entrada de soja em NMU 
em 2019 (1.217.274,47t). 

4 

Fase 
Industrial - 
Extração do 
óleo de soja 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Distância de transporte - soja. 

Valores da RenovaCalc e evidência 
(memória de cálculo - 138,0) estão 
diferentes.  

09/11/2020 - Bruna 

Refeita a memória de cálculo com média 
ponderada. 

 

Evidenciar as distâncias dos municípios 
de compra até a Usina de Nova Mutum. 

Enviar a NF de cada um dos 
fornecedores.  

 

21/01/2021 - Fernanda 

Realizado 

“Distância fazendas x NMU.xls” 

Disponível em “002_ELEGIBILIDADE” 

 

29/01/2021 - TMP 

Explicar diferença do total de soja 
comprada (NF) no documento "CARs 
Elegíveis. xls" aba "Query 
Recebimentos" (1.100.976,16 t soja) 
para o documento "Distância fazendas x 
NMU.xls" (1.311.485,412 t soja). Qual a 

184,0 Km 155,26 km 
Encerada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

base correta? 

 

Além disso, no documento "CARs 
Elegíveis. xls" há 40 municípios, e no 
documento "Distância fazendas x 
NMU.xls", 35 municípios. Explicar 
diferença. 

 

02/02/2021 - Bruna/Fernanda 

A planilha correta é a "Query 
Recebimentos" conforme explicamos no 
dia da auditoria. Esta base atualmente 
possui um volume total de 
(1.217.274,47t) (explicação da 
divergência na SAC acima). 

 

Refeita a média ponderada das 
distâncias considerando a versão 
revisada da planilha "Query 
Recebimentos" – Planilha Evidências 
Volume, Aba “Distâncias”. 

5 

Fase 
Industrial - 
Extração do 
óleo de soja 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Processamento e rendimento: 

Apresentar os relatórios via sistema interno 
da usina das entradas de farelo e óleo 

09/11/2020 – Bruna 

Verificado relatório via sistema SAP com 
as entradas de Farelo e óleo por meio 
de NFs. Apresentada a memória de 

Rend Farelo= 
744,64kg/t 

soja 

Rend Oleo= 

Rend 
Farelo= 

744,64kg/t 
soja 

 Encerrada 
17.02.2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

mensais, com a totalização do ano de 2019. 

Evidenciar o valor total das notas fiscais de 
compra para óleo e farelo e, apresentar 
algumas notas fiscais. 

cálculo.  

 

19/11/20 - TMP 

Atualizar a evidência: "NF NMT 2019 - 
Farelo, Oleo e Biodiesel.xls" - não há o 
somatório do total vendido. 

Apresentar os estoques de óleo e farelo 
de dez/18 e jan/20. 

21/01/2021 - Bruna 

Planilha atualizada. 

 

29/01/2021 - TMP 

Identificar na planilha "Estoque 2018 e 
2019 -2442.xls" qual o código do óleo 
degomado. 

Informar o valor do óleo degomado 
convertido em biodiesel. 

 

02/02/2021 – Bruna/Fernanda 

Código óleo degomado: 149151 

Valor de conversão informado. 

215,72kg/t 
soja 

Rend Oleo= 
215,72kg/t 

soja 

6 Fase 06/11/2020 – TMP/ CNS 10/11/2020 – Bruna/Gleison Eletricidade Eletricidade Encerrada 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Industrial - 
Extração do 
óleo de soja 
e Produção 
de Biodiesel 

Eletricidade: 

Apresentar boletim industrial de energia 
gerada por meio de biomassa e consumida. 

Explicar a que se refere cada 
demonstrativo: Energisa, Santa Juliana e 
AES Tietê. 

As NFs de Santa Juliana e AES referem-
se ao consumo verificado nos leitores da 
própria usina, cuja energia vem da rede. 
O demonstrativo da Energisa é o que a 
concessionária mede de consumo e é 
efetivamente pago. 

 

12/11/20 - TMP 

Verificado in loco, na usina, que a 
medição feita pela concessionária é 
mais confiável, em termos de calibração 
de equipamento. 

Assim, considerar os demonstrativos da 
Energisa para contabilizar o consumo 
vindo da rede de energia. Atualizar 
memória de cálculo e pasta de 
evidências. 

 

29/01/2021 - TMP 

Planilha atualizada. 

PCH = 0,89 

Eletricidade – 
Biomassa = 

28,65 

da rede – 
mix médio: 

Eletricidade 
extração do 
óleo: 29,54 
kWh / t soja 

Produção 
biodiesel = 
8.953,64 
Mwh/ano 

 

29/01/2021 - 
TMP 

7 

Fase 
Industrial - 
Produção do 
biodiesel 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Insumos: 

Apresentar as memórias de cálculos de 

10/11/2020 – Bruna 

Encaminhada evidência e memória de 
cálculo, com o metanol, metilato de 
sódio e Hidróxido de sódio. 

Metanol = 
12.323,73 
t/ano 

Metilato de 

Metanol = 
12.323,73 
t/ano 

Metilato de 

Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

conversão de unidade. 

Apresentar controle de estoque do 
almoxarifado. 

Apresentar a relação de NFs de compra de 
insumos do ano de 2019. 

 

19/11/20 - TMP 

Apresentar a relação de NFs de compra 
com somatório do ano 2019 e estoques 
desses insumos de dez/18 e jan/20. 

 

Corrigir a memória de cálculo em 
relação à conversão de unidade para o 
produto metanol. 

 

29/01/2021 - TMP 

Memória de cálculo atualizada. 

Esclarecer se no documento "NOTAS 
INSUMOS 2019.xls" estão todas as NFs 
de compra dos insumos do ano de 2019, 
uma vez que o valor está bem abaixo do 
consumido. 

 

01/02/2021 - Bruna: 

Arquivo excel: Relacao NFS Insumos 
2019. 

Relação com todas as notas fiscais de 
insumos 2019. 

sódio = 
1.988,46 t/ano 

Hidróxido de 
sódio = 28,93 
t/ano 

sódio = 
1.988,46 
t/ano 

Hidróxido de 
sódio = 
28,93 t/ano 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

8 

Fase 
Industrial - 
Produção do 
biodiesel 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Diesel: 

Apresentar o relatório de consumo de diesel 
via sistema da usina por equipamento; 

Apresentar evidências de controle de 
estoque para diesel; 

Apresentar memória de cálculo dos valores 
inseridos na RenovaCalc e conversão de 
unidade;  

Apresentar a relação de NFs de compra de 
diesel do ano de 2019 e algumas notas 
fiscais. 

21/01/2021 - Fernanda/Bruna 

O consumo por equipamento é 
visualizado pelos tipos de movimentos: 
201, 202, 261 e 262 = consumo 
máquinas e caldeira, caldeirinha. O tipo 
de movimento 201 é referente diesel 
utilizado nos equipamentos e o tipo de 
movimento 202 é o estorno, se houver. 
O tipo de movimento 261 é referente ao 
diesel utilizado na caldeira e caldeirinha, 
262 é o estorno se houver. 

Planilha Memória de Cálculo - Indústria - 
04-12-20, aba: Original SAPBase 
Consumo Diesel 

 

29/01/2021 - TMP 

Enviar a relação de NFs de todo o 
período de 2019 (01/01/19 a 
31/12/2019) e os valores de estoques de 
2018 e 2020. 

Apresentar print do sistema com período 
extraído de consumo. 

 

01/02/2021 - Bruna 

B10 = 365,22 
m³/ano 

B11 = 258,99 
m³/ano 

B10 = 
365,22 
m³/ano 
B11 = 
258,99 
m³/ano 

Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Arquivos em excel: RELACAO DE NF 
ÓLEO DIESEL 2019 e Valor estoque 
Oleo diesel 2018-2019. 

Print anexo na planilha: Memória de 
Cálculo - Indústria - 04-12-2020, Aba: 
Original SAPBase Consumo Diesel. 

9 

Fase 
Industrial - 
Extração do 
óleo de soja 
e Produção 
do biodiesel 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Cavaco: 

Apresentar evidência primária do 
quantitativo mensal de cavaco utilizado para 
a extração de óleo e para produção de 
biodiesel. 

10/11/2020 – Bruna 

Encaminhada evidência com 
apontamento, para vapor e secagem da 
biomassa, onde se obtém a quantidade 
de biomassa utilizada. 

Encaminhada evidência da % de 
biomassa para extração do Óleo e 
produção de biodiesel. 

Na memória de cálculo, fez-se a 
porcentagem para cada item para obter 
a quantidade de biomassa usada para 
cada processo. 

 

Evidenciar as distâncias para cada uma 
das biomassas consideradas: cavaco, 
resíduos florestais e bagaço de cana. 

Enviar notas fiscais de cada um dos 
fornecedores. 

Cavaco: 76,17 
kg/t soja 

Cavaco: 
77,90 kg/ t 

soja 
35% 

umidade 
Resíduos 
florestais: 

3,22 / 
umidade: 

45% 
Bagaço de 
cana: 0,09 / 
Umidade: 

50% 

Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Enviar memória de cálculo e 
RenovaCalc atualizadas. 

Explicar: para o consumo do cavaco 
para geração de vapor na fase da 
extração de óleo, foi contabilizado o 
"condicionador"? E foi retirado o vapor 
utilizado para a secagem do farelo? 
Explicar de quais fontes foi contabilizado 
o consumo de cavaco para geração de 
vapor. 

 

21/01/2021 - Bruna/Fernanda 

Foi contabilizado o “condicionador” no 
relatório extraído do SAP e apresentado 
na auditoria em São Paulo. A secagem 
do farelo também foi considerada e 
extraída do SAP e apresentado na 
auditoria. No dia 23/11 foi gerado um 
novo relatório do SAP, considerando os 
consumos por Centro de Custo e 
anexado na planilha excel Memória de 
Cálculo – Indústria a aba OriginalSAP 
Origem Font Biomass, onde são 
apresentadas as fontes de cavaco 
contabilizadas: considerar cavaco 
consumido no Centro de Custo 200945 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Secagem e Centro de Custo 200943 
Caldeira. Atentar para os valores 
anteriormente apresentados estão iguais 
ao novo relatório anexado na planilha de 
evidências. 

 

29/01/2021 - TMP 

Para Cavaco o valor inserido na 
RenovaCalc está diferente da memória 
de cálculo. 

Na memória de cálculo não há o valor 
da distância calculada. Apresentar. 

Apresentar os mapas com as distâncias 
para cada fornecedor. 

 

Na Renovacalc não constam os valores 
para os itens "Resíduos Florestais" e 
"Bagaço de cana", conforme memória 
de cálculo, assim como distâncias e 
mapas. 

 

01/02/2021 - Bruna/Fernanda 

Alterados valores na renovacalc. As 
distâncias e mapas estão no documento: 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Pasta google drive: 004_FASE_ 
INDUSTRIAL > Arquivo word: Distância 
Fornecedor de Biomassa 2019. 

 

05/02/2021 - TMP 

Valores inseridos corretamente na 
RenovaCalc e mapas apresentados. 

10 
Fase de 
distribuição 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Apresenta listagem de todas as NFs 
emitidas no ano de 2019 de venda de 
biodiesel e algumas NFs. 

10/11/2020 – Fernanda 

Encaminhada evidência com NF de 
vendas de Biodiesel= 139.983 m³ 

 

10/11/2020 – TMP/CNS 

Verificada relação de NF e NF 
destacadas no item 26 do Anexo III 

100% 
rodoviário 

100% 
rodoviário 

Encerrada  

10/11/2020 

11 Elegibilidade 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Apresentar a análise de elegibilidade 
realizada pela usina, com apresentação de 
mapas por CAR e declaração de 
responsabilidade técnica, conforme 
solicitado no IT nº 02 V03 da ANP. 

09/11/2020 – Fernanda 

Apresentado a metodologia da 
elegibilidade. Vide item 3, III. Evidências.  

 

09/11/2020 – TMP/CNS 

Em decorrência de nuvens, foram 
utilizadas imagens de satélites de 
agosto 2019, solicitado compor com 
imagens de dezembro de 2019. 

- - 
Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

 

Apresentar a Declaração assinada pelo 
responsável técnico pela análise de 
elegibilidade. 

 

21/01/2021 - Fernanda 

Declaração assinada está anexada em 
todos os slides das avaliações. 

 

29/01/2021 - TMP 

Apresentar declaração de 
responsabilidade técnica, conforme 
solicitado no IT nº 02 V03 da ANP e 
datas das imagens utilizadas. 

 

02/02/2021 - Fernanda 

Declaração anexada a pasta do drive. 
Descrição completa das imagens na 
pasta “Imagens Satélite” 

12 

Fase 
agrícola - 
Dados 
Padrão Soja 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Área total e Produção total: 

Apresentar a evidência primária de onde 
foram retirados os valores de área total e 

09/11/2020 – Fernanda 

Verificado que foram utilizadas somente 
as áreas e produção para áreas 
elegíveis. Foram refeitos os cálculos. 

Área=  

94.805,56 

Produção total 
=  

Área=  

286.439,00 

Produção 
total =  

Encerrada 
10/11/2020 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

produção total por produtor. Encaminhada nova memória de cálculo  

 

10/11/2020 - Fernanda 

Em decorrência da Correção das 
informações de Eucélio no sistema, que 
estava com área de 1 ha, passou para 
área = 2.006,00 ha e Produção total 
6.651,00 t. 

Evidências apresentadas. 

196.455,74 

 

949.831,72 

 

13 

Fase 
agrícola - 
Dados 
Padrão Soja 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Quantidade de soja comprada: 

Apresentar relatório via sistema da usina de 
entrada de soja por produtor. 

Relação de NFs, separar por produtor 
inserido nos dados padrão. 

09/11/2020 – TMP/CNS 

Alterar em função dos ajustes da SAC 
12 os valores de quantidade de soja 
comprada. 

 

09/11/2020 – Fernanda 

Refeitos os cálculos e encaminhada 
nova memória de cálculo. 

10/11/2020 – Fernanda 

Encaminhada relação de NF pelo 
sistema SAP Query Recebimentos, de 
NF emitidas para compra, por produtor.  

 

Enviar as notas fiscais originais de 

Quantidade 
Comprada=  

145.142,80 t 

 

Quantidade 
Comprada= 
163.976,16 t 

 

Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

compra de soja, uma por mês. 

 

02/02/2021 – Bruna/Fernanda 

NFs anexadas na pasta “NFs compra 
Soja” 

14 

Fase 
agrícola - 
Dados 
Padrão Soja 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Não deve haver linhas em branco 
intercaladas com linhas preenchidas na aba 
de dados padrão. Corrigir. 

09/11/2020 – TMP/ CNS 

Verificado erro na RenovaCalc. 
Encaminhado questionamento a ANP. 

 

20/11/20 - TMP 

Resposta da ANP 10/11/20 via e-mail: 
[...] confirmamos o erro identificado, 
porém afirmamos que o problema 
identificado afeta somente no valor do 
impacto da produção de soja, não 
afetando a NEEA a ser calculada. 
Entretanto, iremos disponibilizar ainda 
hoje em nossa página, uma versão com 
este problema corrigido". 
 
Enviar RenovaCalc atualizada. 
 
29/01/2021 - TMP 
RenovaCalc atualizada enviada. 

- - 
Encerrada 
29/01/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

15 
Fração do 
volume 
elegível 

06/11/2020 – TMP/ CNS 

Verificar o resultado do cálculo da fração do 
volume elegível, arredondando para duas 
casas decimais, conforme instruções da 
própria calculadora. 

10/11/2020 – Fernanda 

Em decorrência dos ajustes da aba de 
elegibilidade, foi refeita a fração elegível. 
Encaminhada evidência para 
substituição. 

12% 11,61% 

Encerrada  

10/11/2020 - 
TMP 

16 
Documento 
à parte 

10/11/2020 - TMP/ CNS 

Apresentar a Declaração dos Sistemas de 
Gestão utilizados na usina correspondentes 
aos setores, devidamente assinado. 

29/01/2021 - TMP 

Evidência não enviada. 

 

17/02/2021 - TMP 

Documento evidenciado. 

- - 
Encerrada 
17/02/2021 - 
TMP 

17 i-SIMP 

10/11/2020 - TMP/ CNS 

Apresentar as informações declaradas no i-
SIMP para o ano de 2019 em comparação 
aos dados imputados na RenovaCalc. 

Em caso de divergência, apresentar 
justificativa. 

16/11/20 - TMP 

Enviada a planilha com informações do 
i-SIMP. 

 

20/11/20 - TMP 

Explicar a diferença do valor produzido 
de biodiesel inserida na RenovaCalc 
com o Valor da planilha SIMP (linha 
Produção Própria). O mesmo para 
Glicerina. 

 

21/01/2021 - Fernanda/Bruna 

- - 
Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

Os valores produzidos de biodiesel e 
glicerina foram alterados, com base na 
transação SAP que considera os ajustes 
finos de inventário realizados pelo 
sistema. 

Renovacalc e planilha com memória de 
cálculo corrigidas. 

 

29/01/2021 - TMP 

Na tabela SIMP o valor produzido de 
glicerina está 12.655.840 e na 
Renovacalc está 15.819,79. Justificar. 

Apresentar boletim industrial ou 
documento similar referente ao total 
produzido para os demais produtos. 

 

01/02/2021 – Bruna/Fernanda: 

O valor no SIMP é 12.655.840 Litros 
para a renovacalc é solicitado em 
Toneladas, por isso 15.819,79 
Toneladas. Obs: Para chegar na 
quantidade informada no SIMP de 
12.655.840 litros, basta dividir a 
quantidade de 15.819,788 ton por 1,25 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

que é a densidade da glicerina. 

18 

Fase 
industrial - 
Produção de 
biodiesel 

10/11/2020 - TMP/ CNS 

Produção de biodiesel: 

Apresentar evidência e memória de cálculo 
para a conversão da produção de biodiesel 
a temperatura de 20°C. 

23/11/2020 - Juliano 

Sobre a pendência da Renovabio 
quanto à conversão do biodiesel 
produzido à 20°C, segue meus 
comentários: 

Realizamos a conversão à 20°C de todo 
o volume de biodiesel carregado, ou 
seja, quando carregamos um caminhão, 
é passado pelo operador de expedição 
a temperatura do momento do 
carregamento para o setor de 
faturamento, o qual converte através de 
tabela pré definida o volume dos 
caminhões tanque à temperatura de 
20°C.  

No entanto, na produção, não temos 
esta conversão, pois o biodiesel 
produzido varia de temperatura 
conforme as características da 
produção e, ainda, sofre variações de 
temperatura de acordo com o clima nos 
tanques de armazenamento. Hoje 
produzimos o biodiesel com uma média 

- - 
Encerrada 
29/01/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

de 32°C antes de filtrar, mas até seu 
armazenamento ele sofre influência do 
ambiente externo.  

Sei que a legislação exige essa 
conversão dos carregamentos, mas 
desconheço legislação neste quesito 
quanto à produção.  

19 
Documento 
à parte 

10/11/2020 - TMP/ CNS 

Apresentar o balanço de massa do ano de 
2019, incluindo os valores de massa 
específica das matérias-primas, produtos e 
coprodutos. 

29/01/2021 - TMP 

Documento não enviado 

18/02/2021 - TMP 

Documento evidenciado. 

- - 
Encerrada 
18/02/2021 - 
TMP 

20  
Aba 
Elegibilidade 

09/11/2020 – TMP/CNS 

Verificada divergência da quantidade de 
soja apresentada na evidência com a Aba 
de elegibilidade da RenovaCalc de: 
GUERINO FERRARIN (MT-5105259-
629BFDDD441B468A8024727D66C30D85); 
Lucas do Rio Verde; e ALFEO BOSCOLI 
NETO (MT-5105259-
4A99571AAD564EAF83E56A0519D6153E)  

09/11/2020 – Fernanda 

Ajustado na Planilha Renovacalc. 
Encaminhada a evidência 

10/11/2020 

Refeita a memória de cálculo em 
decorrência do Volume de recebimento 
reajustado. Encaminhada evidência.  

145.142,80 t 142.544,05 t 

Encerrada 
10/11/2020 - 
TMP 

 

21 
Fase 
Industrial - 
Produção do 

20/11/20 - TMP 

Apresentar os estoques em dez/18 e jan/20 
para biodiesel e glicerina 

29/01/2021 - TMP 

Apresentar legenda para os códigos dos 
produtos. 

- - 
Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

biodiesel  

02/02/2021: Bruna/Fernanda 

Legenda inserida na planilha “Estoques 
18 e 19 – 2442”. 

22 

Fase 
Industrial - 
Produção do 
biodiesel 

31/01/2021 - TMP 

O valor inserido na RenovaCalc para 
"Produção de Biodiesel" está diferente da 
memória de cálculo, conforme print de tela 
(aba Original Sistema SAP Biodiesel). 

Ajustar e atualizar. 

01/02/2021: Bruna/Fernanda: 

O valor de Produção de Biodiesel é: 
145.038,47 m³/ano, conforme arquivo: 
Memória de Cálculo Industria 04-
12/2020 Aba: Original SAP-SIMP 
Biodiesel m3. ESSA ABA CONSIDERA 
OS VALORES DE 
INVENTÁRIOS/ESTOQUE QUE 
DEVEM SER IDÊNTICOS AO ENVIADO 
AO SIMP. 

145.038,47 
m³/ano 

145.038,47 
m³/ano 

Encerrada 
18/02/2021 - 
TMP 

23 

Fase 
Industrial - 
Produção do 
biodiesel 

31/01/2021 - TMP 

Na evidência "NF NMT 2019 - Farelo, Oleo 
e Biodiesel.xls" mostra o valor de 
280.020,23 m³ de biodiesel vendido, porém 
produziu menos. Apresentar valores de 
estoques. 

02/02/2021: Bruna/Fernanda 

A planilha “"NF NMT 2019 - Farelo, Oleo 
e Biodiesel.xls" mostra valores 
duplicados para o biodiesel, conforme 
explicado em auditoria (em razão dos 
faturamentos via leilão). A planilha 
correta para verificarmos os valores 
faturados de biodiesel é a “NF NMT 
2019 Bio” 

Valores de estoque inseridos na planilha 

- - 
Encerrada 
05/02/2021 - 
TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável 
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 

responsável) 

“Estoques 18 e 19 – 2442” 

24 

Fase 
Industrial - 
Produção do 
biodiesel 

31/01/2021 - TMP 

O valor inserido na RenovaCalc para 
"Produção de Glicerina Bruta" está diferente 
da memória de cálculo (aba Original 
Sistema SAP Biodiesel). 

Apresentar estoques de 2018 e 2020. 

01/02/2021: Bruna/Fernanda: 

O valor de Produção de Glicerina Bruta 
é 15.819,788 Toneladas, conforme 
arquivo: Memória de Cálculo Industria 
04-12/2020 Aba: Original SAP-SIMP 
GLICERINA 

ESSA ABA CONSIDERA OS VALORES 
DE INVENTÁRIOS/ESTOQUE QUE 
DEVEM SER IDENTICOS AO ENVIADO 
AO SIMP. 

15.787,93 t 15.819,79 t 
Encerrada 
18/02/2021 - 
TMP 

25 

Fase 
Industrial - 
Produção do 
biodiesel 

10/03/2021 - TMP 

Questionamento durante a consulta pública 
sobre a não inserção de valor no item de 
óleo de soja próprio. 

15/03/2021 - Bruna/Fernanda 

Não havia sido inserido esse valor, pois 
em novembro/2020 havia o 
entendimento de que se referia a óleo 
de fornecedor, conforme legenda da 
própria célula na RenovaCalc. Com a 
atualização da calculadora, isso foi 
alterado. 

Inserido o valor na célula específica e 
verificada as evidências. 

- 
132.018,67 t 

óleo/ano 

Encerrada 
17/03/2021 - 
TMP 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 
Denominação "Ano safra" = ano civil (01/01/19 a 31/12/19) 

Denominação "Safra" = ano em que a soja foi colhida 
TMP/CNS 09/11/2020 

2 Utilização do sistema SAP TMP/CNS 09/11/2020 

3 
A Bunge não compra de terceiro óleo de soja, ela mesma produz a 
partir do esmagamento da soja. 

TMP/CNS 09/11/2020 

4 

Identificações no sistema interno da usina como: 

- Cerealistas, cooperativas, revendas e agroindústria = não se 
sabe de onde vem a soja, de qual produtor, uma vez que a soja 
pode entrar em silos de terceiros. 

TMP/CNS 09/11/2020 

5 

Na elegibilidade entrou só o que vem de produtor nos dois 
formatos abaixo, conforme denominação do sistema interno da 
usina: 

- FOB = caminhão fretado pela Bunge coleta e transporta a soja; 

- CIF = produtor quem colhe e entrega a soja na unidade. 

Obs. Na Bunge há silos para armazenagem de soja, onde a soja 
se mistura tanto de produtor quanto de terceiros não rastreáveis. 

TMP/CNS 09/11/2020 

6 

Todos os relatórios gerados in loco por meio do sistema SAP são 
exportados somente em formato excel. Não há formato em pdf. 
Desta forma, as evidências primárias estão em excel com prints de 
tela do sistema SAP. 

TMP/CNS 09/11/2020 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 

Apresentado "Demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no CAR" de 31 CARs. 

Enviado os shapes com os limites do CAR e das áreas produtivas correspondentes. 

Verificados in loco os mapas de todos os CAR e delimitações de áreas produtivas. 

Somente o CAR MT-5107768-CA7B903D684E4AB8B6D983224D6A8633 está com o status pendente, os demais 
CARs possuem status ativo. 

Total elegível: 142.544,05 t 

Evidencia: "CARs elegiveis.xls" aba CARs para verificar a divisão da quantidade comprada por CARs 

 

CARs elegíveis e não elegíveis estão na Planilha "CARs Elegível.xls" Aba "Query Recebimentos" = 1.100.976,16 t 

2 Supressão de vegetação: 

Foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT 08, cujos metadados foram apresentados. Verificado os mapas por 
CAR com os anos de 2017, 2018 e 2019, todos do mês de agosto. 

Vide SAC nº 11 

Evidências: "Análise de elegibilidade - supressão de vegetação nativa.pptx" - mapas 

"2017_LC08_L1TP_226069_20170812_20170824_01_T1.pdf" - metadados das imagens de satélites utilizadas. 

ABIOV contratou a Agrosatélite para realizar estudo sobre área de soja. Foi utilizado o layer da Agrosatélite (estudo 
para o Brasil todo) sobre o mapeamento de áreas de soja em 2018/2019. Foram sobrepostos os limites do CAR, no 
QGIs.  

 

A análise de elegibilidade realizada pela firma inspetora constatou que não houve supressão de vegetação nos anos 
de 2017 a 2020 dentro das delimitações dos 31 CARs apresentados pela usina. 

3 
Quantidade Comprada 
elegível: 

Obs 4 e 5: Cerealista, revenda, agroindústria e cooperativas não entraram no item de elegibilidade, uma vez que 
esses terceiros não têm rastreabilidade. Há dois sistemas para transporte da soja, o primeiro a BUNGE busca na 
fazenda (FOB) por meio de caminhões fretados, e o segundo (CIF) o próprio produtor leva a soja até a Usina de 
Nova Mutum. Nesses dois tipos mencionados, os caminhões são pesados na entrada da usina, alimentando o 
Sistema SAP, responsável pelos pesos, descontos por qualidade, e outras informações. No tipo CIF a NF é emitida 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

com o peso do proprietário. E no FOB a NF é considerada a pesagem da balança da BUNGE. 

 

Evidências: "CARs elegiveis.xls" = aba "Query Recebimentos" (Apropriações) gerado via sistema SAP (BEX - 
visualizador das informações no SAP) e utilizado os valores da coluna "peso balança TO". Para associar qual o 
município referente aquele produtor gerou outro relatório aba "Query Posicao de Ctos" para pegar o município e 
associar com o contrato e verificar a quantidade de soja que entrou. 

Evidência "CARs elegiveis" - aba "CARs" - coluna vermelha mostra os cálculos realizados para saber a quantidade 
elegível de cada produtor com base na % da distribuição do CAR por município (com base na produtividade de soja 
do município - referência IBGE, 2018 - em relação ao valor contratado/comprado pela usina), e a coluna amarela o 
resultado final. 

Aba "Dados padrão produtores" - dados finais consolidados. 

4 
Declaração Técnica de 
Elegibilidade: 

Evidência: "Declaração de Responsabilidade Técnica.pdf". 

ABA "Dados Primários de Produtores - Soja" 

1 Área Total: Não aplicável 

2 
Produção Total (base 
úmida): 

Não aplicável 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Não aplicável 

4 Umidade da soja: Não aplicável 

8 Corretivos: Não aplicável 

9 Sementes: Não aplicável 

10 Fertilizantes sintéticos: Não aplicável 

11 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Não aplicável 

11 Combustível: Não aplicável 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

12 Eletricidade: Não aplicável 

ABA "Dados Padrão de Produtores - Soja" 

1 Área total:  

Gerado relatório in loco do tipo "Query Parceiros" (modelo de visão do perfil de produtor do Sistema SAP) 

Filtros: 2019, somente Soja, somente MT 

Há 13 produtores inseridos em dados padrão. 

 

Evidência: "CARs Elegíveis.xls" - aba "Query Parceiros"- dados primários via sistema onde tem o valor em ha do 
produtor, que é imputado manualmente no sistema por meio da declaração de área do produtor / aba "Dados padrão 
produtores" - valores finais. 

Obs. O valor da área é declarado pelo próprio produtor em contrato, e posteriormente conferido com dados do setor 
de inteligência de mercado da Bunge, para verificar se há discrepância.  

Área total = 286.439,00 ha 

Vide SAC nº 12. 

2 
Produção Total (base 
úmida): 

Relatório gerado in loco "Query Parceiros" via sistema SAP e exportado para excel. 

Evidências: "CARs Elegíveis.xls" aba "Dados padrão produtores" - O valor é uma estimativa, com o valor da área 
(pego da aba Query Parceiros) x a produtividade daquela área (referência IBGE de 2019 por estado MT - 3.316 
kg/ha). 

"IBGE - Produtividade UF.xls". 

Produção total = 949.831,72 t soja 

3 

Quantidade comprada pela 
unidade produtora de 
biocombustível (base 
úmida): 

Gerado relatório in loco Query Recebimentos (Apropriações) no sistema SAP (Bex - visualizador das informações no 
SAP) - pego valores da coluna "peço balança TO - aba Query Recebimentos.  

163.976,16 t soja - total comprado. 

 

Evidência: "Query Recebimento - NMU 2019 com NF.xls" - aba " Original BEX-SAP" = relação extraída diretamente 
do sistema / aba "Compra de soja" = relação de NF de compra de soja por produtor (deve-se realizar o filtro na 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

coluna do nome do produtor, em destaque laranja). 

Verificado o que foi colocado na RenovaCalc com a planilha de emissão de NFs citada acima, por produtor. 

Coluna Q = CIF - produtor é responsável pela entrega da soja e ele emite a NF com o valor pesado na sua fazenda, 
por isso o valor da quantidade na NF tem valor diferente do peso da balança da usina / FOB - a Bunge quem faz a 
colheita/transporte (frete), assim não há divergência de valor da quantidade da NF e da pesagem na balança (aba 
"compra de soja") 

Verificadas algumas notas fiscais de compra no ano de 2019. 

4 Umidade da Soja: Foi adotado o valor padrão da Tabela 6 do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 

ABA "Dados Primários Óleo" 

FASE AGRÍCOLA - DADOS CONSOLIDADOS DE PRODUÇAO DE SOJA 

1 
Volume anual de óleo 
adquirido pela unidade 
produtora de biodiesel: 

Não aplicável 

2 
Distância do transporte do 
óleo adquirido pela unidade 
produtora de biodiesel: 

Não aplicável 

3 Área total: Não aplicável 

4 
Produção Total (base 
úmida): 

Não aplicável 

5 

Quantidade comprada pela 
unidade produtora de 
biocombustível (base 
úmida): 

Não aplicável 

6 Umidade da soja: Não aplicável 

7 Corretivos: Não aplicável 

8 Sementes: Não aplicável 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

9 Fertilizantes Sintéticos: Não aplicável 

10 
Fertilizantes Orgânicos / 
Organominerais: 

Não aplicável 

11 Combustível: Não aplicável 

12 Eletricidade: Não aplicável 

FASE INDUSTRIAL - EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA 

1 
Processamento efetivo - 
soja 

Não aplicável 

2 Umidade da soja Não aplicável 

3 
Distância de transporte - 
soja 

Não aplicável 

4 Rendimento Óleo Não aplicável 

5 Rendimento Farelo Não aplicável 

6 Combustível: Não aplicável 

7 Eletricidade: Não aplicável 

8 

Cavaco de madeira: 

 - Quantidade (base úmida) 

 - Umidade 

 - Distância de transporte 

Não aplicável 

9 

Lenha: 

- Quantidade (base úmida) 

 - Umidade 

 - Distância de transporte 

Não aplicável 

10 
Resíduos Florestais: 

- Quantidade (base úmida) 

Não aplicável 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

 - Umidade 

 - Distância de transporte 

11 

Bagaço de cana: 

- Quantidade (base úmida) 

 - Umidade 

 - Distância de transporte 

Não aplicável 

12 

Palha de cana: 

- Quantidade (base úmida) 

 - Umidade 

 - Distância de transporte 

Não aplicável 

B1. FASE INDUSTRIAL – Extração de Óleo de Soja (RenovaCalc - ABA Biodiesel) 

1 
Processamento efetivo - 
soja e umidade: 

Gerado Boletim Industrial no BEX, tipo ordem (06 códigos referentes a esmagamento soja em grãos, 700079 - Nova 
Mutum Farelo – 46 e 700080 - Nova Mutum Farelo –46; 700076 - Nova Mutum Farelo – 48; 700077 - Nova Mutum 
Farelo – 48; 700083 - Nova Mutum – Degomagem enzimática; 700053 -), do sistema SAP para ano civil de 2019. 
Exportado em excel como Processamento e rendimento.xls. Filtrado Soja esmagamento = 1.227.997,55 t elaborada 
tabela dinâmica, por produto. 

Centro: 2442 = Nova Mutum  

 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls", aba "Original Sistema SAP Extração" mostrando 
print da tela como evidência primária e aba "Memória de Cálc Extração Soja" - PROVC com o valor total de soja 
processada. 

 

Umidade: Extraído relatório in loco via sistema, filtrado por período, lote e tipo (13 que é umidade, material 139024, 
farelo de soja moída 48BR), com valores diários de umidade. Realizada tabela dinâmica, com média simples do ano 
todo = 9,15% 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls", abas "Original Sistema SAP Umidade" (print de tela 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

com data) e " Memória de Cálculo Umidade". 

Vide SAC nº 02. 

 

Query Recebimentos, extraída no BEX, do Sistema SAP, em planilha excel, onde foi filtrada a informação PESO 
BALANCA – TO, para associar o município. Foi gerado a Query Posição de contrato, realizando PROCV do contrato 
para associar o município. Adicionou à variável N. de NF, que tem as NF emitidas para compra, por produtor. 

Foram incluídas também as NFs oriundas de transferências entre filiais para contratos em que houve inversão 
logística (um contrato comprado para ser entregue na filial de Lucas do Rio Verde com destino exportação e que foi 
invertido para destino planta de NMU, por exemplo). Na aba “Transferência com inversão” está listada estas NFs, 
obtidas através de filtro específico no programa BEX. 

Evidência = "Evidências Volume. xls" aba "Consolidado Volume 2019" - consolidada com os volumes liquidados para 
NMU (transferência + entrega fábrica) e liquidados para outros destinos com inversão para NMU. 

Relação de NF = 1.217.274,47 t soja 

Vide SAC nº 03. 

 

Verificado o estoque de 2018 e 2019 de soja: "Estoque 2018 e 2019 SOJA - 2442.xls" - print do sistema. 

2 
Distância de Transporte – 
soja: 

Query Recebimentos, extraída no BEX, do Sistema SAP, em planilha excel " Evidências Volume.xls", onde foi filtrado 
a informação PESO BALANCA – TO, para associar ao município - aba " Consolidado Volume 2019". 

Realizou-se a somatória dos pesos por Município e fez-se a média ponderada.  

Evidência: "Evidências Volume.xls" - aba " Distância" - memória de cálculo com base nas NFs aba " Consolidado 
Volume 2019". 

Evidenciado os mapas pelo Google Maps com as distâncias dos respectivos municípios até a Usina de Nova Mutum 
(39 municípios). 

Vide SAC nº 4. 

3 Rendimento Óleo: 
Gerado Boletim Industrial no BEX, tipo ordem (06 códigos referentes a esmagamento soja em grãos, 700079 - Nova 
Mutum Farelo – 46 e 700080 - Nova Mutum Farelo –46; 700076 - Nova Mutum Farelo – 48; 700077 - Nova Mutum 
Farelo – 48; 700083 - Nova Mutum – Degomagem enzimática), do sistema SAP para ano civil de 2019. Exportado 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

em excel. 

Foi elaborada tabela dinâmica, por produto e calculado a soma de óleo de biodiesel degomado + óleo de soja 
degomado (kg) =264.909,44 t. (OBS. o sinal negativo é referente a produção, o número está correto). 

 Rendimento = 215,72kg/t soja. 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba " Original Sistema SAP Extração" - dados 
primários; aba " Dinâmica Extração Óleo Soja" somatório por meio de tabela dinâmica e aba " Memória de Cálc 
Extração Soja" = memória de cálculo final.  

 

Relação de NF dos produtos vendidos, feita tabela dinâmica para obter somatórias das NF por produto 

Óleo degomado = 129.181.379,00 kg (uma parte foi para produção de biodiesel e outra parte vendida) 

Parte do óleo degomado convertido em biodiesel (densidade de 0,88) 

Evidência: "NF NMT 2019 - Farelo, Oleo e Biodiesel.xls". 

 

Verificado relação de NF e respectivas NF nºs:  

046801, 10/01/2019, 33320 kg 

049879, 08/02/2019, 33860 kg 

053926, 18/03/2019, 34020 kg 

058856, 30/04/2019, 33540 kg 

060128, 13/05/2019, 32740 kg 

061711, 10/062019, 14343 kg 

064938, 10/07/2019, 33500 kg 

068041, 15/08/2019, 33740 kg 

070261, 09/09/2019, 35320 kg 

073836, 11/10/2019, 33920 kg 

078299, 20/11/2019, 34260 kg 

082949, 31/12/2019, 29920 kg 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

 

Produção = 264.909.438,28 kg óleo degomado 

Utilizado no biodiesel = 132.018,674 t / Evidência: "Óleo degomado convert. Biodiesel.xls". 

Notas de venda = 129.181.379,00 kg 

Estoque = 3.779,842 t 

Evidência: "Estoque 2018 e 2019 -2442.xls". 

4 Rendimento Farelo: 

Gerado Boletim Industrial no BEX, tipo ordem (06 códigos referentes a esmagamento soja em grãos, 700079 - Nova 
Mutum Farelo – 46 e 700080 - Nova Mutum Farelo –46; 700076 - Nova Mutum Farelo – 48; 700077 - Nova Mutum 
Farelo – 48; 700083 - Nova Mutum – Degomagem enzimática), do sistema SAP para ano civil de 2019. Exportado 
em excel e elaborada tabela dinâmica, por produto. Na aba Memória de cálculo realizada a soma Farelo 46 + Farelo 
48 = 914.417.470 kg. Rendimento = 744,64kg/t soja 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba "Original Sistema SAP Extração" - dados 
primários; aba "Dinâmica Extração Óleo Soja" somatório por meio de tabela dinâmica e aba "Memória de Cálc 
Extração Soja" = memória de cálculo final. 

 

Relação de NF dos produtos vendidos, feita tabela dinâmica para obter somatórias das NF por produto "NF NMT 
2019 - Farelo, Oleo e Biodiesel.xls". 

Farelo = 917.693.498,54 kg 

Farelo 46 - Verificado relação de NF e respectivas NFs nºs:  

046637, 08/1/209, 26180 kg 

063948, 01/07/2019, 21540 kg 

081656, 19/12/2019, 11860 kg 

 

Farelo 48 - Verificado relação de NF e respectivas NFs nºs: 

053356, 13/03/2019, 30120 kg 

063004, 20/07/2019, 30260 kg 



Rev02 
 
 

 Anexo III – Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

  

 

 

Page 35 of 46 

III. Evidências 

Nº Item Descrição 

079233, 28/11/2019, 29820 kg 

 

Total de venda farelo NFs: 917.693.498,54 kg 

Total produzido = 914.417.470,00 kg 

Verificado estoque 

5 
Eletricidade da rede – mix 
médio: 

Foi verificado in loco que as NFs emitidas para a AES e para a Faz. Santa Juliana, os consumos ali inseridos são 
medidos em relógios da própria indústria, não sendo tão confiáveis, em termos de calibração do equipamento, 
quanto aos valores inseridos nos demonstrativos da Concessionária Energisa, sendo estes a evidência primária. 

Além disso, há medidores instalados nas produções, uma na extração de óleo e outro na produção de biodiesel. Por 
este motivo é possível fazer a separação de consumo de energia por processo e tais informações constam no 
sistema SAP módulo QOB1 - ordens partidas individuais reais - Tipo de ordem = RM01 - para ver dados reais da 
produção. 

Filtros: Selecionar processos: Código 700081 - pré-tratamento biodiesel 

700082 = transesterificação biodiesel 

700147 = transesterificação biodiesel m³ 

Inserido a data 01/01 a 31/12/19 

 

Via sistema foram retirados os valores de consumo de energia por extração de óleo e produção de biodiesel 
denominado "G energia elétrica" - vide excel com os prints de tela do sistema SAP. Consumo extração = 
36.273.073,97kwh ("Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls"). 

 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba " Original Sistema SAP Extração" = consumo 
de energia para extração de óleo de soja;  aba "Original Sistema SAP Biodiesel" = consumo de energia para 
produção de biodiesel; aba " Memória de Cálculo Energia " = memória de cálculo final.   

Verificado os demonstrativos da Energisa do ano de 2019.  Vide SAC nº 06.  

6 
Eletricidade – PCH, 
Biomassa, Eólica, solar: 

Não aplicável 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

7 Consumo de Diesel: Não aplicável 

8 
Consumo de óleo 
combustível: 

Não aplicável 

9 Biogás de terceiros: Não aplicável 

10 Biogás próprio: Não aplicável 

11 Gás Natural: Não aplicável 

12 

Cavaco de Madeira - 
Quantidade adquirida, 
umidade e distância de 
transporte: 

Gerado novo relatório via sistema SAP com a Transação MB51 - Lista Docs Material (filtrar Cavaco – cod vide print).  
tipo de movimento: 201 = apontamento (consumo) até 202 = estorno de apontamento, para vapor e secagem da 
biomassa. 

Verificado na planilha de Emissões de CO2 (interno BUNGE), o fator de conversão por unidade de medida para cada 
tipo de produto.  

SAP: Query PQSE – Consumo Energia, para saber o quanto foi queimado na caldeira por % de biomassa para 
extração do Óleo e produção de biodiesel (aba "Original Sistema BI Porcentagem"): 

% soja = 80,45 

% biodiesel =19,55 

Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a quantidade de biomassa usada para cada 
processo. 

Total cavaco utilizado para vapor/ secagem = 77,90 kg/t soja 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020.xls" - aba "OriginalSAP Origem Font Biomass" - dados 
primários e fator de conversão / aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" = memória de cálculo. 

Umidade: Adotado valor padrão estabelecido na Tabela 6 do Informe Técnico nº02 SBQ/v.3 da ANP. 

Distância: A partir da relação de NF de biomassa adquirida, extraído do SAP (aba "Original SAP NF e Forn 
Biomassa") foi feita uma tabela dinâmica na Aba " Dinâmica Vapor e Dist Biomassa". Os endereços das NF foram 
verificados no Google Maps para saber a distância para Usina Nova Mutum. Essas informações foram compiladas 
em arquivo excel para o cálculo da distância a partir da média ponderada. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020.xls"  - aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa". 

 

"Distância Fornecedor de Biomassa 2019.word." - mapas do google maps comprovando a distância entre os 
fornecedores. 

13 
Lenha - Quantidade 
adquirida, umidade e 
distância de transporte: 

Não aplicável. 

14 

Resíduos Florestais - 
Quantidade adquirida, 
umidade e distância de 
transporte: 

Gerado novo relatório via sistema SAP com a Transação MB51 - Lista Docs Material (filtrar Cavaco – cod vide print).  
tipo de movimento: 201 = apontamento (consumo) até 202 = estorno de apontamento, para vapor e secagem da 
biomassa. 

Verificado na planilha de Emissões de CO2 (interno BUNGE), o fator de conversão por unidade de medida para cada 
tipo de produto.  

SAP: Query PQSE – Consumo Energia, para saber o quanto foi queimado na caldeira por % de biomassa para 
extração do Óleo e produção de biodiesel (aba "Original Sistema BI Porcentagem": 

% soja = 80,45 

% biodiesel =19,55 

Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a quantidade de biomassa usada para cada 
processo. 

Resíduos = 3,22 kg/t soja 

Umidade: Adotado valor padrão estabelecido na Tabela 6 do Informe Técnico nº02 SBQ/v.3 da ANP. 

 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls " - aba "Original Sist SAP Vapor Biomass" - dados 
primários e fator de conversão / aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" = memória de cálculo. 

Distância mapas: "Distância Fornecedor de Biomassa 2019.doc" - prints Google Maps. 

Vide SAC nº 09 

15 
Bagaço de Cana - 
Quantidade adquirida, 

Gerado novo relatório via sistema SAP com a Transação MB51 - Lista Docs Material (filtrar Cavaco – cod vide print).  
tipo de movimento: 201 = apontamento (consumo) até 202 = estorno de apontamento, para vapor e secagem da 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

umidade e distância de 
transporte: 

biomassa. 

Verificado na planilha de Emissões de CO2 (interno BUNGE), o fator de conversão por unidade de medida para cada 
tipo de produto.  

SAP: Query PQSE – Consumo Energia, para saber o quanto foi queimado na caldeira por % de biomassa para 
extração do Óleo e produção de biodiesel (aba "Original Sistema BI Porcentagem": 

% soja = 80,45 

% biodiesel =19,55 

Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a quantidade de biomassa usada para cada 
processo. 

Total bagaço de cana: 0,09 kg/t soja 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba "Original Sist SAP Vapor Biomass" - dados 
primários e fator de conversão / aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" = memória de cálculo. 

Umidade: Adotado valor padrão estabelecido na Tabela 6 do Informe Técnico nº02 SBQ/v.3 da ANP. 

Distância mapas: "Distância Fornecedor de Biomassa 2019.doc" - prints Google Maps. 

Vide SAC nº 09 

16 
Palha de Cana - Quantidade 
adquirida, umidade e 
distância de transporte: 

Não aplicável. 

B2. FASE INDUSTRIAL – Produção de Biodiesel (RenovaCalc - ABA Biodiesel) 

1 

Óleo de soja próprio – 
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Evidência: "Memória de Cálculo - oleo biod. 23032021.xls" - aba " OriginalSAP ÓLEO SOJA PROCESSAD" 

Valores retirados do sistema SAP para o ano de 2019. 

Não há distância, uma vez que o óleo de soja é processado na própria unidade. 

E alguma fração dessa matéria-prima é elegível, uma vez que essa soja se insere no escopo da certificação. 

Esta informação foi inserida durante o período de consulta pública. Vide SAC nº 25 e Anexo I do Relatório Final. 

2 
Óleo de soja terceiros-
Quantidade, Distância e 

Não aplicável. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

fração de matéria-prima 
elegível: 

3 

Óleo de Palma - 
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Não aplicável. 

4 

Óleo de Algodão -
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Não aplicável. 

5 

Outros óleos vegetais -
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Não aplicável. 

6 

Óleo de fritura usado -
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Não aplicável. 

7 

Gordura animal - 
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Não aplicável. 

8 

Outros óleos residuais - 
Quantidade, Distância e 
fração de matéria-prima 
elegível: 

Não aplicável. 

9 Rota de produção: Utiliza somente a rota Metílica 

10 Produção de Biodiesel: Relatório gerado via sistema SAP por meio da Transação MB 51, ordem 700081; 70082; 700147; tipo RM01;  
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Biodiesel B100 BR = 145.038,47 m³/ano 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba "Original SAP-SIMP Biodiesel m3 " - print da 
tela do sistema e listagem. 

"NF NMT 2019 Bio.xls" - relação de nota fiscal biodiesel - total vendido = 139.983 m³  

SAC nº 23 

Verificada algumas notas fiscais de venda. 

11 
Produção de glicerina 
purificada: 

Não aplicável. 

12 
Produção de glicerina 
bruta: 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba " Original SAP-SIMP GLICERINA" = dados 
primários do sistema. 

Produto especificado como Glicerina MIN 80% BR = 15.819,79 t 

Evidência: "Relatório de Venda Glicerina 2019.xls" - relação das notas fiscais de venda de glicerina bruta - total 
vendido = 13.065.020 kg 

Verificada algumas notas fiscais de venda: nºs 51185 / 54949 / 72792, etc. 

13 Insumos: 

Evidência verificada in loco por meio do sistema SAP - Transação MB 51, ordem 700081; 70082; 700147; tipo RM01 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1)" - aba "Original sistema SAP Biodiesel " - print de tela 
com período = consumo dos insumos para produção de biodiesel;  aba " Memória de Cálculo Insumos" = memória de 
cálculo, destaque em amarelo. 

Vide SAC nº 07. 

 

Metanol = 12.323,73 t/ano 

Metilato de sódio = 1.988,46 t/ano 

Hidróxido de sódio = 28,93 t/ano 

 

NFs de compra: "Relacao NFS Insumos 2019.xls" (deve-se realizar o filtro por insumo). 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Metanol = 12.416,46 t 

Metilato de sódio = 1.996.851 t 

Hidróxido de sódio = 88.909 t 

Evidenciadas algumas notas fiscais de compra para cada um dos insumos. 

14 
Eletricidade da rede – mix 
médio: 

Há medidores de consumo de energia instalados nas produções, uma na extração de óleo e outro na produção de 
biodiesel. Por este motivo é possível fazer a separação de consumo de energia por processo e tais informações 
constam no sistema SAP módulo QOB1 - ordens partidas individuais reais - Tipo de ordem = RM01 - para ver dados 
reais da produção. 

Filtros: Selecionar processos: Código 700081 - pré tratamento biodiesel 

700082 = transesterificação biodiesel 

700147 = transesterificação biodiesel m³ 

Inserido a data 01/01 a 31/12/19 

 

Via sistema foram retirados os valores de consumo de energia por extração de óleo e produção de biodiesel 
denominado "G energia elétrica" - vide excel com os prints de tela do sistema SAP. Consumo extração = 
36.273.073,97kwh 

 

Consumo produção do biodiesel: 8.953,64 MWh 

 

Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria.xls" - aba " Original Sistema SAP Extração" = consumo de energia para 
extração de óleo de soja;  aba "Original Sistema SAP Biodiesel" = consumo de energia para produção de biodiesel; 
aba " Memória de Cálculo Energia " = memória de cálculo.   

15 
Eletricidade – PCH, 
Biomassa, Eólica, solar: 

Não aplicável 

16 Consumo de Diesel: 
Evidência: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020 (1).xls" - aba "Original SAPBase Consumo Diesel" - relação 
de consumo de diesel pelo tipo de movimento (261 e 262) referente a caldeira e caldeirinha, do período de 31/01/19 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

a 31/12/19 - total = 624.204 m³  (Vide SAC nº 08). Print da tela. 

Aba: "Consumos Diesel B10 e B11" - divisão do que consumiu como B10 e B11 com o total consumido (valor final). 

 

Evidência: "RELACAO DE NF ÓLEO DIESEL 2019.xls" - relação de NFs de compra de diesel = 623.000 L. 

Verificados os estoques "Valor estoque Oleo diesel 2018-2019.xls". 

17 
Consumo de óleo 
combustível: 

Não aplicável. 

18 Biogás de terceiros: Não aplicável. 

19 Biogás próprio: Não aplicável. 

20 Gás Natural: Não aplicável. 

21 

Cavaco de Madeira - 
Quantidade adquirida, 
umidade e distância de 
transporte: 

Gerado novo relatório via sistema SAP com a Transação MB51 - Lista Docs Material (filtrar Cavaco – cod vide print).  
tipo de movimento: 201 = apontamento (consumo) até 202 = estorno de apontamento, para vapor e secagem da 
biomassa. 

Verificado na planilha de Emissões de CO2 (interno BUNGE), o fator de conversão por unidade de medida para cada 
tipo de produto.  

SAP: Query PQSE – Consumo Energia, para saber o quanto foi queimado na caldeira por % de biomassa para 
extração do Óleo e produção de biodiesel (aba "Original Sistema BI Porcentagem"): 

% soja = 80,45 

% biodiesel =19,55 

Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a quantidade de biomassa usada para cada 
processo. 

Total cavaco utilizado = 23.243,06 t 

 

Evidências: " Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020.xls" - aba "Original Sist SAP Vapor Biomass" - dados 
primários e fator de conversão / aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" = memória de cálculo. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

Umidade: Adotado valor padrão estabelecido na Tabela 6 do Informe Técnico nº02 SBQ/v.3 da ANP. 

 

Distância: a partir da relação de NF de biomassa adquirida, extraído do SAP (aba "Original SAP NF e Forn 
Biomassa") foi feita uma tabela dinâmica na Aba " Dinâmica Vapor e Dist Biomassa". Os endereços das NF foram 
verificados no Google Maps para saber a distância para Usina Nova Mutum. Essas informações foram compiladas 
em arquivo excel para o cálculo da distância a partir da média ponderada. 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020.xls" aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" - valor final. 

Distância e mapas: "Distância Fornecedor de Biomassa 2019.doc". 

 

22 
Lenha - Quantidade 
adquirida, umidade e 
distância de transporte: 

Não aplicável. 

23 

Resíduos Florestais - 
Quantidade adquirida, 
umidade e distância de 
transporte: 

Gerado novo relatório via sistema SAP com a Transação MB51 - Lista Docs Material (filtrar Cavaco – cod vide print).  
tipo de movimento: 201 = apontamento (consumo) até 202 = estorno de apontamento, para vapor e secagem da 
biomassa. 

Verificado na planilha de Emissões de CO2 (interno BUNGE), o fator de conversão por unidade de medida para cada 
tipo de produto.  

SAP: Query PQSE – Consumo Energia, para saber o quanto foi queimado na caldeira por % de biomassa para 
extração do Óleo e produção de biodiesel (aba "Original Sistema BI Porcentagem"): 

% soja = 80,45 

% biodiesel =19,55 

Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a quantidade de biomassa usada para cada 
processo. 

Resíduos = 960,38 t/ano 

Umidade: Adotado valor padrão estabelecido na Tabela 6 do Informe Técnico nº02 SBQ/v.3 da ANP. 

 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020.xls" - aba "Original Sist SAP Vapor Biomass" - dados 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

primários e fator de conversão / aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" = memória de cálculo. 

 

Distância e mapas: "Distância Fornecedor de Biomassa 2019.doc". 

24 

Bagaço de Cana - 
Quantidade adquirida, 
umidade e distância de 
transporte: 

Gerado novo relatório via sistema SAP com a Transação MB51 - Lista Docs Material (filtrar Cavaco – cod vide print).  
tipo de movimento: 201 = apontamento (consumo) até 202 = estorno de apontamento, para vapor e secagem da 
biomassa. 

Verificado na planilha de Emissões de CO2 (interno BUNGE), o fator de conversão por unidade de medida para cada 
tipo de produto.  

SAP: Query PQSE – Consumo Energia, para saber o quanto foi queimado na caldeira por % de biomassa para 
extração do Óleo e produção de biodiesel (aba "Original Sistema BI Porcentagem"): 

% soja = 80,45 

% biodiesel =19,55 

Na memória de cálculo, fez-se a porcentagem para cada item para obter a quantidade de biomassa usada para cada 
processo. 

Total bagaço de cana: 26,39 t/ano 

 

Evidências: "Memória de Cálculo - Indústria - 04-12-2020.xls" - aba "Original Sist SAP Vapor Biomass" - dados 
primários e fator de conversão / aba "Dinâmica Vapor e Dist Biomassa" = memória de cálculo. 

Umidade: Adotado valor padrão estabelecido na Tabela 6 do Informe Técnico nº02 SBQ/v.3 da ANP. 

 

Distância e mapas: "Distância Fornecedor de Biomassa 2019.doc". 

25 
Palha de Cana - Quantidade 
adquirida, umidade e 
distância de transporte: 

Não aplicável. 

26 Fase de distribuição: 
100% rodoviário 

Gerado relatório in loco via sistema SAP por meio da Query LOG NF, das Vendas de Biodiesel, com os nomes do 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

cliente. 

Total vendido de biodiesel = 139.983 m³ 

Verificado relação de NF e respectivas NFs nºs : 
- 052058, 01/03/2019, Petrobras, 61,72 m3 

- 55727, 02/04/2019, Distribuidora Equador de Produtos,  24,81m3 

- 59398, 06/05/2019, Petróleo Sabba SA, 61,52m3 

- 74209, 15/10/2019, Petrobras, 47,63m3 

 

Evidência: "NF NMT 2019 Bio.xls". 

C. OUTROS 

27 Licença de Operação: 
Verificada a Licença de Operação nº 316944/2018 emitida em 02/04/2018 válida até 01/04/2021 para Bunge 
Alimentos S.A, na fabricação de Biocombustíveis e Produção de óleos vegetais em bruto - Nova Mutum/MT 

28 Fluxograma de Produção: Evidência: "Fluxograma Biodiesel.pdf". 

29 Balanço de Massa ART: Verificado in loco balanço de massa. Evidência: "Fluxograma do Processo e Balanço de Massa 2019.pdf". 

30 Descrição do Processo: Evidência: "Fluxograma detalhado Biodiesel_18.02.21.pdf". 

31 Fração Elegível: 
Evidência: "CARs Elegíveis.xls" - aba "Fração do volume elegível" - verificado o cálculo da fração do volume elegível. 

= 11,61% 

32 
Declaração do Sistema de 
Gestão: 

Vide SAC nº 16 

Evidência: "Declaração_assinada.pdf" 

33 i-SIMP: 

Evidência: "06_SIMP.xls". 

Verificado os estoques, por meio dos protocolos de aceite da ANP, de produção de Biodiesel, álcool metílico, 
glicerina, hexano, óleo de soja e aditivo antioxidante para biodiesel. 

Entretanto, foram comparados com os valores da RenovaCalc somente os produtos biodiesel e glicerina. 

Vide SAC nº 17 
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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°: 44418 Tipo de Visita: SPA Visita n°: 1 

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

 

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

Organização (razão 
social): 

BUNGE ALIMENTOS S/A - Nova Mutum 

Endereço: 

Rua Diogo Moreira, 184, Pinheiros - São Paulo/SP (auditoria documental) 

Rodovia BR 163, Km 602, s/nº - Bairro Setor Industrial E - Nova Mutum/MT (visita à 
indústria) 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 09 a 13/11/2020 

Auditor-Líder: Tatiana M. Parizotto - TMP 

Membro(s) de Equipe: Claudia Nagako Shida - CNS 

Participantes 
Adicionais – Funções 
envolvidas: 

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: Versão 7.0 de 14/09/2020 

Idioma: Português 

Biocombustível: Biodiesel de soja 

Rota de Produção: Biodiesel 

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 das Unidades, 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 

 

09/11 

09:00 - 9:30 

TMP/CNS 

Reunião de abertura:  

- Confirmação do escopo;  

- Alinhamento do plano de auditoria. 

 

9:30 - 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 referente a 
RenovaCalc enviada previamente (se 
houver). 

 

12:00 - 13:00 Almoço  

13:00 - 17:30 
- Verificação das informações e dados da 
Fase Agrícola - dados primários e/ou dados 
padrão com base nas evidências primárias. 
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Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 
Processos e Atividades 

Observações 

17:30 - 18:00 Reunião privativa da Equipe Auditora  

18:00 - 18:30 Deslocamento para o hotel.  

 

10/11 

8:30 - 9:00 

TMP/CNS 

- Deslocamento dos auditores até o 
escritório 

 

9:00 - 12:00 

- Continuação da verificação da Fase 
Agrícola, caso necessário. 

- Verificação da Fase industrial - extração do 
óleo de soja (processamento e rendimentos, 
combustíveis e eletricidade) 

 

12:00 - 13:00 - Almoço  

13:00 - 16:30 

- Continuação da verificação da Fase 
Industrial - produção do biodiesel 
(processamento e rendimentos, insumos, 
combustíveis e eletricidade). 

- Verificação dos dados da fase de 
distribuição. 

 

16:30 - 17:00 
- Revisão final da calculadora, memória de 
cálculos e fechamento do pacote de 
evidências. 

 

17:00 - 17:30 
- Reunião interna dos auditores, caso 
necessário. 

 

17:30 - 18:00 
- Reunião de encerramento com todos os 
envolvidos. 

 

 

10/11 08:00 - 17:00 TMP 
Deslocamento de São Paulo/SP até Nova 
Mutum/MT 

 

 

12/11 

7:30 - 11:00 

TMP 

Visita de campo à indústria: Posto de 
Combustíveis; Laboratórios; e toda a 
rota/processos de produção do biodiesel 
com objetivo de verificar a rastreabilidade 
dos dados (registros). 

Caso necessário, será solicitada evidências 
a serem geradas in loco via sistema interno 
da usina. 

 

11:00 - 12:00 Almoço  

12:00 - 17:00 Deslocamento até Cuiabá/MT  

13/11 Dia todo 
Deslocamento de Nova Mutum/MT até 
Ribeirão Preto 

 

 

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (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, parcerias ou fornecedores;  

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

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

ingredientes ativos e porcentagens (NF e FISPQ/Bula); 
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 Consumo de combustível (máquinas agrícolas, transporte de pessoal, colheita e transporte de soja, 
consumo na usina);

 Consumo e geração de eletricidade (agrícola e indústria);

 Área queimada;

 Quantidades de soja processada;

 Rendimento dos produtos finais;

 Consumo de biocombustíveis;

 Licença de operação;

 Boletins do ano civil;

 Estoques de combustíveis, insumos e outros

 Obs.: a auditoria deve verificar os dados de origem das informações da Renovacalc e Planilha de

Produtores, como notas fiscais, relatórios, dados de sistema, análises, etc. e que deverão ser

disponibilizados arquivos referentes a essas evidências

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

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

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

 Seu contrato com a SGS é parte integrante deste plano de auditoria, e detalha os acordos de confidencialidade, escopo de auditoria,
informação para atividades de follow-up e qualquer requisito especial de relatório. 
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 JRS/jrs 15/12/11 

BUNGE BRASIL 

www.bunge.com.br 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 7275544 - sac@bunge.com 

FICHA TÉCNICA 

PRODUTO CÓDIGO 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO - BIODIESEL Z1d - 2 (11) / 00 

FLUXOGRAMA DE  PROCESSO 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

ÓLEO DEGOMADO DESACIDIFICADO: Este óleo 

contem as características de qualidade essenciais para um 

bom procedimento de transesterificação, como baixa 

acidez e umidade e torna-se o principal reagente no 

processo do biodiesel. 

METANOL: O metanol é pesado de forma a obter um 

excesso desse reagente com o objetivo de forçar a 

formação de produto na reação de transesterificação.  

METÓXIDO DE SÓDIO 30% EM METANOL: O 

metilato é adicionado com o intuito de catalisar a reação 

de transesterificação, e portanto promover a formação de 

Biodiesel. 

TRANSESTERIFICAÇÃO (REATOR 1): Os três 

componentes acima são adicionados em quantidades pré-

determinadas, e dá-se inicio a reação, até o 

estabelecimento do equilíbrio reacional. A reação obedece 

a seguinte estequiometria: 

1 Óleo + 3 Metanol <=> 3 Biodiesel + 1 Glicerol 

DECANTER 1: Esta etapa tem o intuito de remover o 

glicerol formado no primeiro equilíbrio da reação. É o 

glicerol formado que inibe a reação de ir até a sua 

totalidade Este também é o principal contaminante do 

Biodiesel.  

TRANSESTERIFICAÇÃO (REATOR 2):  Depois de 

retirado o glicerol, são novamente adicionados outra 

quantidade de metanol e metóxido, com o intuito de 

transformar todo o óleo restante em biodiesel. Esta é 

ultima etapa reacional de transformação de óleo em 

biodiesel.  

NEUTRALIZAÇÃO: Devido a natureza caustica do 

catalisador e com o intuito de finalizar a reação, é 

adicionado acido até a neutralização (pH=7) da mistura 

reacional nesta etapa. 

DECANTER 2: O decanter 2 é projetado para a remoção 

do residual de glicerina proveniente do reator 2, assim 

como o sal formado durante a neutralização da mistura 

reacional do biodiesel 

REATOR DE LAVAGEM: Com intuito de assegurar  a 

mínima contaminação de biodiesel, nesta etapa ele é 

lavado com água, removendo traços de sabão, 

monoglicerideos e quaisquer outro sal que porventura 

tenham ficado no biodiesel. 

DECANTER / SECAGEM: Nesta etapa a água de 

lavagem é decantada e separada, e o produto recebe vácuo 

a fim de retirar trações de água e metanol do biodiesel 

STRIPPER DE METANOL: Nesta etapa o Biodiesel 

recebe um vácuo alto e aquecimento a fim de deixar o 

mínimo possível de metanol e assegurar a integridade 

físico dos motores e dos recursos humanos envolvidos na 

distribuição de biodiesel 

ÓLEO 

DEGOMADO E 

DESACIDIFICADO 

TRANSESTERIFICAÇÂO (REATOR 1) 

DECANTER 1 

TRANSESTERIFICAÇÂO (REATOR 2) 

NEUTRALIZAÇÃO 

METANOL 

METÓXIDO DE SÓDIO 30% 

EM METANOL 

DECANTER 2 

REATOR DE LAVAGEM 

DECANTER 3 / SECAGEM 

STRIPPER DE METANOL 

ADSORÇÂO 

TANCAGEM / EXPEDIÇÃO 

ANEXO VI



 

ADSORÇÂO: Esta é a ultima etapa no processo de 

produção do biodiesel antes da armazenagem do produto 

e a partir deste ponto o produto deve atender todos os 

requisitos de qualidade exigidos pela ANP. A adsorção 

visa garantir a máxima qualidade do biodiesel retirando 

quaisquer resquícios de contaminantes que tenham 

permanecido no biodiesel. 

 

TANCAGEM EXPEDIÇÂO: Nesta etapa o Biodiesel 

aguarda para ser remetido ao cliente e é armazenado em 

tanques visando assegurar todos os pontos de qualidade 

especificados. Nesta etapa também é adicionado o 

antioxidante, quando necessário. 

 

REAGENTES 

 

Óleos: Reagente 

Metanol: Reagente  

Metóxido de sódio: Catalisador 

Acido: reagente de neutralização 

BHT: Antioxidante 

Silica: Coadjuvante de processo 

 

 

 

 

Este produto atende a regulamentação aplicável na condição em que se apresenta. Informações detalhadas sobre o 

atendimento às regulamentações, estão disponíveis, se requisitadas. De acordo com seu uso, outras regulamentações 

podem ser aplicáveis, cabendo ao usuário a responsabilidade de identificá-las e atendê-las. A Bunge Brasil reserva-se ao 

direito de modificar as especificações do produto." 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As informações contidas neste documento seguem os parâmetros estabelecidos pelo nosso Sistema da Qualidade. 

Solicitamos mantê-lo atualizado contatando a área comercial da Bunge Brasil.” 



 

ANEXO VII 
 

Plano de Amostragem da BUNGE ALIMENTOS S/A 

 

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
). 

O arbouço metodológico adotado baseou-se na NBC T 11.11 – Amostragem, aprovada pela 
RESOLUÇÃO CFC Nº 1.012/053, no livro Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: 
propostas para otimizar procedimentos e reduzir riscos (DE MACEDO RIBEIRO e DIAS FILHO, 
20074) e na margem de erro definida no Informe Técnico nº 02/2018/SBQ. 

Assim, foram utilizadas duas técnicas de seleção das amostras: a) segundo o Informe Técnico 
nº 02/2018/SBQ, que considera os 10 CARs com os maiores valores de biomassa; b) e 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, 20075). 

Portanto, 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 (Informe Técnico nº 
02/2018/SBQ). 

Destaca-se que, toda vez que for encontrada alguma divergência ou erro nas informações 
durante a auditoria dos dados amostrados, será registrada como uma ação corretiva e a 
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informação será corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência 
apresentada e auditada. Além disso, o número de amostras aumentará em função da 
quantidade de erros encontrados. 

Para a certificação da BUNGE ALIMENTOS S/A, no período de 2019, a auditoria foi conduzida 
conforme ISO 19011, e abaixo seguem as amostragens verificadas: 

 

B.1. Elegibilidade 

O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à unidade 
produtora de biocombustível a ser certificada, consideraram: 

 100% do escopo declarado pela usina, uma vez que é composto por 31 imóveis rurais 
(CAR).  

 

B.2. RenovaCalc - Fase Agrícola 

Os dados oriundos da Fase Agrícola foram auditados conforme plano de amostragem abaixo: 

 Dados primários: não foram inseridos produtores de biomassa em dados primários. 

 Dados padrão: 100% do escopo declarado pela usina, uma vez que é composto por 13 
produtores com diferentes CPFs/CNPJs.  

 

B.3. RenovaCalc - Fases Industrial e de Distribuição 

Todos os dados de entrada inseridos na RenovaCalc tanto na Fase Industrial quanto na de 
Distribuição foram auditados em sua totalidade. 

 

 

 

Responsável Técnico  

Fabian Peres Gonçalves 
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