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1. APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

2. EQUIPE DE CERTIFICAÇÃO  

A equipe 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: Caio César de Faria  

Profissional graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária e em Gestão Ambiental. Experiência 
na área de licenciamento ambiental, plano de remediação e monitoramento de áreas 
contaminadas, assim como na inspeção de fontes de poluição, áreas degradadas e aterros 
sanitários e tratamento de efluentes. Auditor líder ISO14064, Bonsucro, GRI, Asbestos, RenovaBio. 

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

Auditor: João Luiz de Almeida Plicas 

Profissional sênior (reconhecido pelo IRCA) com background em implementação de Sistema de 
Gestão Integrada, de acordo com as normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 e ISO 50001, 
contribuindo para o aprimoramento da gestão do negócio, por meio de atividades coordenadas e 
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ferramentas de suporte para o alcance dos resultados (objetivos e metas) e a melhoria contínua. 
Sólida experiência em processo de auditoria adquirida em organizações nacionais e multinacionais 
de médio e grande porte, atuantes principalmente nos segmentos: Óleo & Gás; Geração e 
Distribuição de Energia Elétrica; e, Alimentos. Experiência em processos de Verificação de 
Inventário de Gases de Efeito Estufa, conforme ISO 14064 / GHG Protocol; GRI; e, RenovaBio 
para os segmentos de Energia Elétrica e Produção de Cimentos. 

Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações apresentadas pelo auditado 
em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; auxiliar no 
preenchimento do Relatório de Resultados e Lista de Presença e acompanhar o líder na visita a 
campo. 

Especialista: Aline Santos Lopes 
Engenheira Ambiental e Urbana formada pela Universidade Federal do ABC, possui vasta 
experiência em infraestrutura de dados espaciais, geoprocessamento, sensoriamento remoto e 
integração de dados, assim como banco de dados espaciais, serviços padrão OGC e sistemas 
WebGIS. Atualmente é consultora em projetos geoespaciais para a All Maps, empresa especializda 
em fornecimento de serviços de consultoria em dados geoespaciais. 

Responsabilidades: sintetizar as análises de elegibilidade do produtor de biomassa para o 
RenovaBio, de acordo com os critérios definidos pela Resolução nº758/2018 e Informe Técnico 
nº02/SBQ. 

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: responsável pelo plano de amostragem, auxiliar em qualquer necessidade os 
auditores in loco e revisar todo o processo auditado e respectivos relatórios, confirmando a Nota de 
Eficiência Energético-Ambiental.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

O cliente é responsável pelo sistema de informação de dados; da organização, desenvolvimento e 
manutenção dos registros; e procedimentos utilizados para alimentar a RenovaCalc da ANP 
(Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível) que determina os resultados da 
Nota de Eficiência Energético-Ambiental. 

As informações da RenovaCalc, Planilha de Produtores e elegibilidade dos produtores de biomassa 
e sua apresentação são de exclusiva responsabilidade das estruturas de gestão do CLIENTE. A 
SGS não fez parte da preparação de nenhum dado ou material apresentado pelo CLIENTE. Nossa 
responsabilidade foi a de auditar os dados dentro do escopo de certificação, detalhado a seguir. 

É de responsabilidade da SGS expressar uma opinião independente de verificação dos dados 
inseridos no RenovaCalc, Planilha de Produtores de Cana e elegibilidade dos produtores de 
biomassa. 
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Ratificando, a SGS conduziu uma verificação de terceira parte da RenovaCalc em atendimento aos 
requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018 no período de 2018. A auditoria 
foi baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre Cliente e a SGS. 

 

4. ESCOPO 

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

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

▪ Volume elegível: (4.448.880,80 / 4.652.829,81)*100 = 95,62% 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pautou-se em uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar as 
conformidades e não conformidades do processo de certificação, de acordo com as etapas 
descritas no item “A) Etapas do Processo de Certificação”. 

Após a etapa de notificação à ANP, através do Formulário E - Comunicado de Contratação de 
Certificação de Biocombustíveis, é elaborado e encaminhado à Usina o Plano de Auditoria (Anexo 
IV). Em paralelo inicia-se as análises de elegibilidade pela firma inspetora.  



Rev04 

 

 

5 

 

 

A) Etapas do Processo de Certificação 
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B) Plano de Amostragem 

Conforme Informe Técnico nº 02/2018/SBQ, a amostragem foi definida para assegurar uma 
margem de erro estatística não superior a 10% dentro de um intervalo de confiança estatístico 
mínimo de 95%, considerando a aleatoriedade, não correlação entre erros e independência das 
amostras. Toda vez que for encontrada alguma divergência ou erro nas informações durante a 
auditoria dos dados amostrados, foi registrada como uma ação corretiva e a informação foi 
corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência apresentada e auditada. 

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

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

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

Para a certificação da Cerradinho Bioenergia S.A. no período de 2018, foram consideradas 49 
unidades de 49 inseridas na aba Elegibilidade e agrupadas nos “Dados Primários e Padrão”. Todos 
os produtores foram auditados.   
 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 49         

  Amostra corrigida pela população 49    Considere este tamanho de amostra. 

 

C) Análise de Elegibilidade 

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

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

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

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

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

O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à unidade 
produtora de biocombustível a ser certificada, foram auditados em sua totalidade. 
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C.1. Análise do imóvel (CAR) 

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

 

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

 

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

 

C.3. Análise de supressão de vegetação nativa 

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

São utilizadas imagens da constelação de satélites Sentinel-2 de três períodos: 2017, 2018 e 2019. 
O objetivo é verificar possíveis mudanças na cobertura da vegetação dentro das áreas produtivas, 
indicando supressão de vegetação nativa. Para esta análise é gerado o Índice de Vegetação 
Normalizado (NDVI) nestes dois períodos, e utilizado uma composição entre os resultados obtidos 
para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação. 

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). 

 

D) Validação das Planilhas 

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

6. RESULTADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADAS 

Histórico de Auditoria in Loco 

A usina Cerradinho Bioenergia S.A., foi auditada entre os dias 26 e 27 de junho de 2019 com o 
intuito de obter a certificação do Programa Brasileiro de Biocombustíveis – Renovabio. Durante os 
dias de trabalho foram auditados todos os dados, memoriais de cálculos e informações inseridas 
nas Planilhas de Produtores de cana-de-açúcar e a RenovaCalc. A auditoria de dados da unidade 
ocorreu na própria usina Cerradinho, localizada em Chapadão do Céu/GO e também ocorreu a 
visita a indústria.  
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O auditor Caio Cesar de Faria, foi o auditor líder do processo da Usina Cerradinho.  

Estiveram presentes durante todo o tempo de auditoria, acompanhando o andamento do processo, 
especialista em preservação ambiental e responsável pelo preenchimento dos dados Andre Luiz 
Queiroz de Souza e Rafael Queiroz. Além disso, todos os nomes citados na lista de presença no 
Anexo V, acompanharam o andamento da auditoria, inclusive dando suporte técnico de suas 
respectivas áreas.   

Conforme evidenciado nas planilhas de produtores, a Usina Cerradinho declarou produtores de 
biomassa em dados primários e padrão, e a equipe auditora realizou a validação dos relatórios 
emitidos pelo sistema gerencial da Usina Cerradinho, notas fiscais de compra e de venda, 
apresentados como evidência primária, confirmando os valores da base do memorial de cálculos. 
Foram verificados ainda, a rastreabilidade e confiabilidade dos dados e os cálculos de 
transformação para atendimento ao formato determinado pela RenovaCalc e salvos no memorial 
de cálculos agrícola e industrial.   

Foram verificados também, a metodologia adotada e os resultados das análises de elegibilidade 
realizada pela usina, de forma a validar que as usinas analisaram 100% das áreas do escopo de 
certificação e que todas as áreas declaradas estavam elegíveis, de acordo com os requisitos de 
elegibilidade do Renovabio. Contudo, fica declarado que a verificação destes indicativos in loco não 
substituiu a validação dos dados de elegibilidade realizada pela SGS em 100% das áreas 
declaradas.  

No dia 27/06 foi realizada a visita industrial na Usina Cerradinho, a visita objetivou realizar 
entrevistas com os colaboradores dos setores visitados e entender o sistema de gestão e como 
são inseridos os dados no sistema para os indicadores do programa.  

Foram visitados o posto de combustíveis, balança de entrada de cana e saída de produtos, 
Laboratório PCTS, responsável pela realização das análises de impurezas vegetais e minerais, 
tombamento de cana, moenda e destilaria.  

 

Planilha de Produtores e RenovaCalc: 

Os resultados e registros de ações corretivas, observações e lista de verificação, além da 
averiguação dos dados preenchidos na RenovaCalc, estão descritos no Anexo III deste relatório. 
Com o intuito de evitar a ocorrência de dados não declarados, foi realizada uma auditoria com base 
nos dados e evidências apresentadas, os erros identificados, foram registrados como ação 
corretiva, esse processo de correção das informações ocorre durante todo o processo, desde o 
início com a análise dos documentos, visita de auditoria até a revisão e emissão do relatório final. 
Essa verificação foi realizada através da checagem do dado apresentado na RenovaCalc e sua 
respectiva evidência, fonte da informação. 

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

Desta forma, para os itens pendentes, após o envio das evidências por parte do Cliente, são 
aferidos novamente as informações e, estando correta, a SAC é encerrada, caso contrário, ficará 
pendente até a solicitação ser atendida. No item de "Lista de Verificação" deste mesmo documento, 
apresenta-se toda as documentações e as memórias de cálculos verificados em campo, como 
também posteriormente, se necessário. 
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Observa-se que durante o processo de auditoria in loco, não foi gerada uma ata de reunião, uma 
vez que no Plano de Auditoria, apresentado no Anexo IV deste relatório, está descrita todas as 
atividades realizadas. Além disso, o Anexo V apresenta a Lista de Presença de todos os 
participantes das reuniões de abertura e encerramento e os responsáveis pelas informações 
auditadas. 

A usina possui gestão das informações através do sistema SAP (versão EHP4 FOR SAP ERP 
6.0/NW7.01, implantado em 01/06/2011) e sistema corporativo desenvolvido pela própria usina, 
implantado em 12/04/2000. O controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, 
planos da qualidade, entre outros) é feito na plataforma da SoftExpert Suite versão 2.0, onde esse 
módulo de documentos começou a ser utilizado em junho de 2018 e fica sob a gestão do Analista 
da Garantia da Qualidade. Todos os documentos passam por aprovação via SESuite seguindo a 
hierarquia definida no controle de documentos da Cerradinho. Toda cana que entra na usina passa 
pela balança, é feito a pesagem e registrado no sistema Corporativo pelos analistas 
fiscais/balança. Depois passa pelo laboratório PCTS onde é colhida amostra e realizada análises 
da qualidade da cana e impurezas. Todas as NFs de insumos são lançadas no SAP pelos analistas 
fiscais. As cargas de etanol ao ser expedida, passa pela balança onde é conferido o volume e 
emitido a NF e anexada ao laudo do produto e entregue ao motorista, assim como o envelope com 
a Ficha de Emergência do Produto Químico. As notas fiscais se comunicam com os demais 
sistemas: Corporativo (Sistema de pesagens), GRC (Mensageria de NFe) e 
Guepardo (Apuração e entrega das obrigações acessórias). Nos sistemas utilizados, os processos 
definidos como de maior importância (críticos) das áreas, possuem trilhas de auditoria. 

O balanço de massa do fechamento de 2018 do processo de produção, foi apresentado e auditado, 
considerando desde a matéria-prima cana de açúcar, produção de etanol. A usina só produz etanol 
hidratado: 

Cana

3591 Cana kg 4.652.829.806,00                        

113 PCC % 12,5318                                          

823 AR % 0,5987                                            

851 ART Entrado - PCTS kg 641.609.199,4217                       

Álcool 100% 357.993.526,3656                       

ART Álcool % 553.565.389,8192                       

128 Eficiência % 86,28                                              

Balanço de Massa - Fechamento 2018

 

Processo de produção do etanol: 
 
Ao receber a cana na usina, as cargas passam pela balança onde são pesadas sendo que parte 
são analisadas no laboratório PCTS para quantificação dos açúcares, impurezas e fibra, seguindo 
ao pátio onde aguardará seu processamento que se inicia pelo descarregamento dos caminhões 
através dos hillos seguindo pela trituração e esmagamento (moenda). 
Da etapa de moagem temos: o bagaço que segue queima nas caldeiras produzindo vapor o qual 
alimenta o processo ou as turbinas gerando energia elétrica (parte consumida e parte 
comercializada).  
O caldo misto que segue para tratamento de caldo (térmico e químico) objetivando a retirada de 
impurezas, redução da contaminação e concentração dos açúcares. Vapor vegetal é gerado neste 
processo sendo utilizado em etapas de aquecimento e destilação. 
O caldo tratado e concentrado segue para a etapa de fermentação onde é colocado em contato 
com as leveduras objetivando a produção do etanol obtendo o vinho levedurado sendo direcionado 
para centrifugas objetivando a separação da levedura do vinho. 



Rev04 

 

 

10 

 

O levedo segue para tratamento químico e o vinho para a destilação onde temos o etanol dentro 
dos parâmetros necessários para comercialização. A estocagem do etanol e realizado em tanques 
metálicos.   

Todo o processo produtivo é monitorado pelo laboratório para garantir a qualidade e eficiência de 
todos processos. 

 

 

 

Elegibilidade: 

▪ Área analisada: 70.452,84 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

▪ Quantidade de imóveis rurais analisados: 86, sendo:  

▪ 86 elegíveis. 

▪ 0 não elegíveis. 

 

7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da proposta de certificação teve o prazo de 30 dias de divulgação no site 
www.sgssustentabilidade.com.br. O período de consulta ocorreu de 25/07/2019 a 24/08/2019.  

A consulta pública disponibilizou os seguintes documentos: 

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

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

III – Relatório parcial sobre o processo de certificação.  

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

 

8. CONCLUSÃO 

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

 

Biocombustível: Etanol Hidratado 

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

63,80 
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Biocombustível: Etanol Hidratado 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 95,62 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,301945E-03 

 
 

A abordagem da SGS é baseada na compreensão dos riscos associados com a comunicação de 
informações dos dados e os controles para mitigar os mesmos. Nossa análise incluiu a avaliação 
de evidências relevantes, relacionadas às quantidades e as informações relatadas pela 
organização, bem como visita nos seguintes locais: entrada de cana, balança, tombamento, 
destilaria, moagem, posto de combustíveis, laboratório, cogeração, COE, etc. 

O certificado de Verificação da Produção Eficiente de Biocombustível terá validade de três anos, 
contados a partir da data de aprovação pela ANP.  

Na opinião da SGS os dados apresentados durante a Verificação da Produção Eficiente de 
Biocombustível:  

▪ É uma representação justa dos dados e informação no RenovaCalc  

▪ Foi preparado de acordo com a ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da 
Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018. 

 

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

 
 

Anexo I – Resultado Consulta Pública 
Anexo II – Metodologia de Análise de Elegibilidade 

Anexo III – Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 
Anexo IV – Relatório de Auditoria in Loco - Plano de auditoria 

Anexo V – Relatório de Auditoria in Loco - Lista de Presença e Participantes 
 

  

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


 

                                                                                                                                                                                                              
 

RENOVABIO – Relatório Consulta Pública 

 

Page 1 of 1 

Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora Ltda. 

Produtor de 
Biocombustível: 

Cerradinho Bioenergia S.A.  

Endereço: Rodovia GO 050, km11 + 900, Chapadão do Céu/GO, Brasil 

Produto a ser 
certificado: 

Etanol Hidratado 

Rota: E1GC 

Período da consulta 
pública: 

25/07/2019 a 24/08/2019 

Documentos 
disponibilizados na 

consulta: 

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

Endereço eletrônico 
da consulta pública: 

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

 
I. Comentários 

No Descrição Resposta ao comentário (uso SGS) 

1 Não houve nenhum comentário durante o período de consulta pública. Não aplicável. 

   

 

https://sgssustentabilidade.com.br/consulta-publica/
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Análise de elegibilidade de produtores de cana-de-açúcar para o RenovaBio
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m
MopS SÊ§

3ódigo do projeto 2019_001_PÀM SGS

3ódigo da usina (AL[ Maps) AOI_CERRADINHO

Iódigo da usina (SGS) sG§_007001

Jsina Cerradínho

Data dê entrega t8íxtl20L9

Versão I

satélitê Tile Data

Sentinel 2A T22KCt lslfp.l2Aú
Sentinel 28 T22KBE 0/.l08l20t7
Sêntinel 2A T22RCE L8ls9l2O11
Sentinel 2A T22r(DE L8lç9120fi
Sêntinel 2A rz2xcF 23lmla0tg
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§êntinêl 28 TZZKCF a5l§/2oL9
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Sentinel 28 T22KDE 0,§,lwlzols

Responsável técnico Aline Santos Lopes
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AOI Usina Número do CAR
IMÓVEL RURAL

Elegibilidade

CAR
Área do imóvel 

(há)

CAR 
Informado

CAR
Situação

Código IBGE
Município do Imovel no SICAR 

Federal
CAR

Condição
CAR

Elegibilidade
CAR

Observações

ZAE Cana
Município consta no 

Decreto?

ZAE Cana
Área consolidada de 

cana em 2009?

ZAE Cana 
Elegibilidade

ZAE Cana
Observações

VEGETAÇÃO
Houve supressão de 
vegetação nativa?

VEGETAÇÃO
Elegibilidade

VEGETAÇÃO
Observações

AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-0595A258A552416FA3762DE63E5BB840 Elegível 800 Federal Pendente 5201504 AporéAnalisado com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentosElegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-05A5DDFAE03B4E07A9FA57D26BA07EA3 Elegível 1.346 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-27FFF92D7E3447FA94895F375963025A Elegível 2.632 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-30847E7A7168435BA49BBAB7FF876E1F Elegível 972 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-329271D805CD49FDBD7BA998F744C5BE Elegível 2.675 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-385C06F564F2492DA057B0B68C1352EF Elegível 547 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-39E5B7C9418846A9A1532E94DAAA5903 Elegível 96 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-3DA0DBE240C140A580E425DAABBBA5E4 Elegível 2.221 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-50158A3C3B19426990A421FD68F307FE Elegível 710 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-52C1C719ECCC478DB741AF2B98B2CC56 Elegível 3.738 Federal Pendente 5201504 AporéAnalisado com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentosElegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-52FFC178C7FB4DA18935264FA056BC10 Elegível 1.537 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-5D4927BBC89F474A8D2B93DF774776D0 Elegível 1.157 Federal Pendente 5201504 AporéAnalisado com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentosElegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-69D53AD1F23C44529F3DEDCABA7B82CE Elegível 1.755 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-6E5C6BE798CD4FBB96A5CB599ECBEE90 Elegível 724 Federal Pendente 5201504 AporéAnalisado com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentosElegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-7387CD6C09374515B90ED2CE3F24B9D4 Elegível 3.883 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-806442AB6A774070A20E11EF20EED757 Elegível 2.873 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-883FC69D600442578C7EE4DE84FC89E7 Elegível 238 Federal Pendente 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-959CEB511BCC40FA963E7E518F79E5FA Elegível 1.249 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-95B1078F186F4CE5BAA2C8E6E68F8739 Elegível 382 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-9739A8BDBBFF4C0A9F55416F657D1E35 Elegível 1.117 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-9A10A31B0A104B41A34BCD42CA466AE2 Elegível 387 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-9E215E48D18342AA9B760964190ACB5A Elegível 1.668 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-AD4ACC5B08C64427940692CDB4AEF496 Elegível 1.106 Federal Pendente 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-B1584E3888464021B71C82E259662C49 Elegível 928 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-B21BBFB4D1424B0991D37ADD6162CA1F Elegível 1.050 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-B50D872C7EDE4484A5E54A4ADFD9C89A Elegível 4.064 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-BA88294FC2F14D8E8D212AE0BAC3CD26 Elegível 665 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-D1CD50C3A9AF49EC98BEFEF50275ABCD Elegível 1.034 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-D502F855EEF04195944E7486CEC4AF1F Elegível 352 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-D594B0244E704A4EBA9804C2A2D215DA Elegível 265 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-DBA7886667ED484AB3E1AF3CB315D269 Elegível 750 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-E2ADAFEB7EBD4D4DBDAA418BFFC6B972 Elegível 1.724 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-EA7E3B5F67764DEB97DEBB46D7344546 Elegível 4.699 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -

AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-EA8B7FF99AE34D8FB3C399EB0F2318CE Elegível 3.160 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível
Houve supressão de vegetação nativa entre 
2018 e 2019 sem conversão para cana-de-

açúcar.
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-EADFDD1BF38140F084A72468086A89D3 Elegível 413 Federal Pendente 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-F56CCC23941B4FD3A82F3B9D22D59B41 Elegível 412 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5201504-F7D707D9D6174E6B8A4A797D6D402039 Elegível 188 Federal Ativo 5201504 Aporé Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-01AB69D9D0B7432295794F6F4D2B3810 Elegível 7.230 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-05915842D7DB4E389314CFD919FDCD39 Elegível 31.062 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-1948772DC5574C78B743C7064BCC269A Elegível 11.460 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-2D20D0729EF8495D8AAB854C264D1AC7 Elegível 209 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-3D2E2E3CC3264D8AA93BBB9F834F036E Elegível 563 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-52422E9F39E449F9AE2280F29BD44482 Elegível 818 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-5573B6053ECF4CFCB1401E214FC10FE6 Elegível 2.189 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-569904EB93B547AA8F05708C2380CF71 Elegível 452 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-5ACBDFFB929D4BA5ADA32256C2F7CD1A Elegível 774 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-61CBE8F18D0E4F78AC4F2AB5EE6A49B7 Elegível 241 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-639C17A44B7D40DCAD202807BA88F8BD Elegível 233 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-7C31FE53A49E4FF6A98B261E73D7DA74 Elegível 5.839 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-81C524E1379A45E385574A199B599FC9 Elegível 529 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-82FC6509FE1E40CB9C3E6908AE88985F Elegível 570 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-859E590E2D2E4061A1CD75EC61D5C296 Elegível 867 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-8D48BA89F84640C0B3A8137F0C9BC7DE Elegível 573 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-8FA98E2694E143EEB62C9C282433FF23 Elegível 119 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-93B6FDCF8597431282CF3A7B82ADCB17 Elegível 330 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-AA201FF1FA244711BC417440217D5E27 Elegível 6.306 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-B72949FC9D6F48FCA875437A59B65E7F Elegível 3.426 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-C0378121BAEF4BA98AA470BA77B5AE6B Elegível 3.099 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-C10056FB0B064F099DB5FCD774BB656D Elegível 7.653 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-C7EEB764614A437793E28026A59EE3D4 Elegível 1.152 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-CE661FEE63CF4AD7ACBC0C8F57CD4C90 Elegível 505 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-D6278C6446DE4B7EBCFD9B1D0F9E9163 Elegível 3.390 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-DA22D469A76D4A98857D43B772062552 Elegível 4.295 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-DB7A29266BDF48F4A903752325CE3DEC Elegível 603 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-DDB87810FB954667A4610C54F9F49565 Elegível 4.215 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-DFC71D2CC23448C6B2EECAA772B6A28F Elegível 716 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-F90651221B6544CD9D5B574E78A593FB Elegível 401 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-FB1ED86886B946908154A572CB981706 Elegível 1.222 Federal Ativo 5205471 Chapadão do Céu Aguardando análise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5205471-FD60790CA2D2432CBD1657E88B041523 Elegível 1.152 Federal Pendente 5205471 Chapadão do CéuAnalisado com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentosElegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5213103-459B7A318BBA4A63B4AFAB7087AECB26 Elegível 2.447 Federal Pendente 5213103 Mineiros Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5213103-E652AEC050FB4D5CA2E406932FC4B6F3 Elegível 827 Federal Ativo 5213103 Mineiros Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5220504-195C034B984E424FBFDC527971A9A7FC Elegível 3.064 Federal Ativo 5220504 SerranópolisAnalisado com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentosElegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5220504-4F9D374E26A54E879E4426D56989008C Elegível 1.002 Federal Ativo 5220504 Serranópolis Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5220504-A548745838B14EEDBCEE6D423BDAC695 Elegível 12.083 Federal Ativo 5220504 Serranópolis Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5220504-AC06E6D33086467AA93DBD4E9BC32105 Elegível 5.134 Federal Ativo 5220504 Serranópolis Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5220504-B2F0B9A061C34080B403677D1CA60AB5 Elegível 14.146 Federal Ativo 5220504 Serranópolis Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho GO-5220504-F624DB693F45464BA60D9CFBBE5AD72A Elegível 406 Federal Ativo 5220504 Serranópolis Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5002951-FC4F692A7DC242E6B98D8140A14FE8D2 Elegível 1.595 Federal Ativo 5002951 Chapadão do Sul Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-162D6721DA7E4E35904A05C19C742E2D Elegível 972 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-1F39B7617F1B433ABF3231DE1E356CCE Elegível 333 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-28A1AC071C3F4A32B17FDF86EA6E77A8 Elegível 1.225 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-351C0025B5804702A6CCB121E42C1E0E Elegível 1.084 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-B2637C9A46A64514B2191961B21ADAB5 Elegível 1.028 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-B5563B1771214FDE9CD2976F6C395301 Elegível 69 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-E7CC76DF6A594643B718CC74AC55A684 Elegível 811 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
AOI_CERRADINHO Usina Cerradinho MS-5003256-FBB26D96EE814378AE4AB9384E299653 Elegível 5.202 Federal Ativo 5003256 Costa Rica Aguardando analise Elegível - Sim N/A Elegível - Não Elegível -
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Organização: Cerradinho Bioenergia S.A. 

Número do Contrato: 42534 

 
 
I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  
No Tipo Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) Encerramento (Data e responsável) 

1 SAC 26/06/19: 
Alterar a distância de cavaco de 
madeira, pois deve ser realizada a 
média ponderada e não aritmética. 

André Souza (26/06/19): 
Realizado o cálculo de média ponderada e 
alterado o documento – RenovaCalc. 

16/12/19 – CCF 
Conforme versão final da renovacalc, 
verificada a distância de 205,38 Km. 

2 SAC 26/06/19: 
Excluir os dados de combustível – 
óleo diesel do transporte de Etanol 
para o terminal ferroviário da soma 
total do consumo de combustível da 
Fase Agrícola, bem como alterar o 
valor de consumo de diesel na Fase 
Agrícola. 

André Souza (26/06/19): 
Realizado os cálculos e adequações no 
documento – RenovaCalc. 

16/12/19 – CCF 
Dados de combustível foram corrigidos. 

3 SAC 27/06/2019: 
Alterar a nomenclatura de fornecedor: 
Maria Raquel de Freitas Nóbrega no 
documento – Planilha de Produtor de 
cana-de-açúcar. 

André Souza (27/06/19): 
Realizada a alteração no referido documento. 

16/12/19 – CCF 
Nomenclatura do fornecedor foi corrigida. 

4 SAC 27/06/2019: 
Proprietário Thomas David Taylor 
Peixoto possui uma das fazendas 
como parceria e deve ser verificado se 
será considerado como primário ou 
padrão na Planilha de Produtor de 
cana-de-açúcar. 

André Souza (27/06/19): 
Realizada a alteração no referido documento. 

16/12/19 – CCF 
Informação do proprietário considerado nos 
campos corretos. 

5 SAC 27/06/2019: André Souza (27/06/19): 16/12/19 – CCF 
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Corrigir o valor de queimada de palha 
e cana para a Fazenda Kazushi 
Shinye no documento Produtores de 
Cana-de-açúcar. 
Revisar todos os dados de área 
queimada. 

Realizada a alteração no referido documento. Revisado os dados de área queimada. 
Área total queimada de 19.790,28 hectares. 
 

6 SAC 27/06/2019: 
Corrigir na planilha de produtores a 
quantidade de gesso aplicado 
conforme evidência verificada. 

André Souza (27/06/19): 
Realizado o cálculo correto consolidando os 
consumos para cada perfil do produtor. 

16/12/19 – CCF 
Quantidade de gesso foi revisada. 
Valor final de 5,90 kg/tcana 

7 SAC 27/06/2019: 
Revisar todos os dados de fertilizantes 
sintéticos inserido na planilha de 
produtores para refletir os dados 
conforme evidência verificada (Ureia, 
Nitrato de Amônio, SSP, TSP, KCL e 
outros e também especificar). 

André Souza (27/06/19): 
Realizado o cálculo correto consolidando os 
consumos para cada perfil do produtor. 

16/12/19 – CCF 
Os dados de fertilizantes sintéticos foram 
revisados. 

8 SAC 27/06/2019: 
Revisar os dados dos fertilizantes 
orgânicos vinhaça, torta de filtro, 
cinzas e fuligem e outros (também 
especificar o tipo) para refletir os 
dados conforme evidência verificada, 
também considerando suas 
concentrações de N. 

André Souza (27/06/19): 
Realizado o cálculo correto consolidando os 
consumos para cada perfil do produtor. 

16/12/19 – CCF 
Os dados de fertilizantes orgânicos foram 
revisados. 

9 SAC 27/06/2019: 
Os volumes em L/tcana do diesel B10, 
BX e Etanol hidratado apresentado 
não correspondem com a evidência 
apresentada. Corrigir os valores na 
planilha de produtores. 

André Souza (27/06/19): 
Corrigido os valores incluindo o consumo 
utilizado no transporte de colaboradores. 

16/12/19 – CCF 
Os volumes foram corrigidos na planilha de 
produtores. 

10 SAC 14/11/2019 
Apresentar a justificativa para redução 

André Souza (14/11/19): 
Foi retirado do escopo as duas áreas que não 

16/12/19 – CCF, FPG 
Área em hectares foi corrigida para refletir 
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da área total em hectares. possuem o CAR e feito pequenas correções 
de outras áreas considerando shape mais 
precisos. 

todos os produtores, incluindo área de 
reforma, etc. 
Área total de 70.452,84 hectares. 

11 SAC 14/11/2019 
Apresentar a justificativa para redução 
do volume de produção total e 
quantidade comprada de biomassa 
pela unidade produtora. 

André Souza (14/11/19): 
Foi retirado do escopo as duas áreas que não 
possuem o CAR e seus volumes de biomassa. 

16/12/19 – CCF, FPG 
As áreas sem CAR foram retiradas do 
escopo, alterando o volume total e 
comprado. 

12 SAC 14/11/2019 
Em complemento as SACs 5, 6, 7, 8 e 
9, apresentar as evidências da 
alteração dos dados como 
consequência da alteração da área e 
produção total de biomassa. 

André Souza (14/11/19): 
As correções foram realizadas após a 
exclusão de duas áreas do escopo, por não 
possuir o CAR e corrigido o cálculo da 
somatória do Cloreto de potássio (KCl) - (kg 
K₂O/ton) e outros fertilizantes. 

16/12/19 – CCF, FPG 
Com a exclusão das áreas sem CAR, foi 
corrigido os dados da planilha de 
produtores. 

 

13 SAC 14/11/2019 
Apresentar a memória de cálculo da 
fração do volume elegível. 

André Souza (14/11/19): 
A memória de cálculo foi apresentada através 
da evidência planilhas Memória de Cálculo 
Volume Elegível e Dados_certificação 
renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018 de 
acordo com estabelecido na Resolução 758 e 
informe técnico nº2. 

16/12/19 – CCF, FPG 
O cálculo da fração do volume elegível foi 
apresentado e registrado como evidência. 
Valor corrigido de acordo com a biomassa 
do escopo, 95,62%. 

14 SAC 14/11/2019 
Apresentar a descrição do sistema de 
gestão existente na unidade, 
responsáveis pelos dados, sistemas e 
controles. 

André Souza (14/11/19): 
A empresa conta com gestão das informações 
através do sistema SAP (versão EHP4 FOR 
SAP ERP 6.0/NW7.01, implantado em 
01/06/2011) e sistema Corporativo (Legado) 
desenvolvido pela própria Cerradinho 
Bioenergia S.A. implantado em 12/04/2000.  
O controle de documentos (procedimentos, 
instruções de trabalho, planos da qualidade, 
entre outros) é controlado na plataforma da 
SoftExpert Suite versão 2.0, onde esse 
módulo de documentos começou a ser 

16/12/19 – CCF, FPG 
O detalhamento dos sistemas utilizados foi 
apresentado. 
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utilizado em junho de 2018 e fica sob a gestão 
do Analista da Garantia da Qualidade. Todos 
os documentos passam por aprovação via 
SESuite seguindo a hierarquia definida no 
controle de documentos da Cerradinho. 
Toda cana que entra na usina passa pela 
balança, é feito a pesagem e registrado no 
sistema Corporativo pelos analistas 
fiscais/balança. Depois passa pelo laboratório 
PCTS onde é colhido amostra e realizado 
análises da qualidade da cana e impurezas. 
Todas as NFs de insumos são lançadas no 
SAP pelos analistas fiscais.  
A cargas de etanol ao ser expedida, passa 
pela balança onde é conferido o volume e 
emitido a NF e anexada ao laudo do produto e 
entregue ao motorista, assim como o 
envelope com a Ficha de Emergência do 
Produto Químico.  
As notas fiscais se comunicam com os demais 
sistemas: 
Corporativo (Sistema de pesagens) - 
desenvolvido pela própria Cerradinho 
Bioenergia S.A. implantado em 12/04/2000; 
GRC (Mensageria de NFe) – Fabricante: SAP 
– Versão: SLL-NFE (Release 900 / SP-Level 
0032) Versão componentes SAP NetWeaver 
7.40 – Implantado em novembro/2014; 
Guepardo (Apuração e entrega das 
obrigações acessórias) – Fabricante: FH – 
Versão: Versão 125 (Release 116_740) – 
Implantado em dezembro/2017. 

15 SAC 14/11/2019: André Souza (14/11/19): 16/12/19 – CCF, FPG 
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Corrigir na planilha de produtores o 
teor de impurezas vegetais e minerais 
conforme evidência verificada. 

Corrigido o cálculo da %de impurezas 
multiplicando pelo volume de cana. 

Versão final da planilha de produtores 
apresenta o valor correto das impurezas. 

16 SAC 14/11/2019 
Apresentar os dados apresentados no 
sistema SIMP em comparação com os 
dados da RenovaCalc. 

André Souza (14/11/19): 
Moagem: Diferença 0,03% (insignificante). 
Consumo interno: Diferença de 0,29% em 
relação a produção assumida como inventário 
- perda por evaporação. Não contabilizado 
nos dados do Renovacalc. 
Os demais indicadores ok. 
Evidenciado na Tabela comparativa 
RenovaCalc e SIMP. 

16/12/19 – CCF, FPG 
Apresentada a evidência dos dados do 
SIMP e dados da RenovaCalc. 

17 SAC 14/11/2019 
Em relação aos três registros sem 
CAR, apresentar a informação que 
comprove a elegibilidade da área ou 
sua retirada do escopo de certificação. 

André Souza (14/11/19): 
Duas áreas foram retiradas do escopo por não 
estar com o CAR registrado. 
A outra área já possui o CAR sob o nº GO-
5220504-
4F9D.374E.26A5.4E87.9E44.26D5.6989.008C  

16/12/19 – CCF, FPG 
Os registros sem CAR foram retirados do 
escopo. 

18 SAC 14/11/2019 
Apresentar o responsável e 
competência do profissional que 
realizou a análise das imagens do 
escopo da usina; e também a análise 
de imagens considerando desde a 
data de 26/12/2017, data da Lei 
13576. 

André Souza (14/11/19): 
Foi apresentado o certificado do responsável 
que realizou a análise de imagens Franklin 
Januário da Silva, evidenciando qualificação 
de conclusão do curso de Processamento 
Digital de Imagens, ministrado pelo INPE e as 
análises das imagens desde 26/11/2018. 

16/12/19 – CCF, FPG 
Apresentado o relatório e responsável pela 
análise de elegibilidade da usina. 

19 SAC 14/11/2019 
Na fase industrial da Renovacalc, o 
dado de combustíveis e eletricidade, o 
item eletricidade de biomassa, não foi 
identificado esse tipo de compra de 
energia da rede. Foi identificado 
somente a eletricidade mix médio. 

André Souza (14/11/19): 
Enviada a renovacalc corrigida sem 
considerar o item de eletricidade biomassa, o 
bagaço próprio já foi considerado na 
renovacalc. 

16/12/19 – CCF, FPG 
O dado de eletricidade de biomassa que 
estava errado foi retirado da Renovacalc. 
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Também na fase agrícola não foi 
identificado o consumo de 
eletricidade. 

20 SAC 12/12/2019 
Verificando com a relação total de 
áreas, existem mais quatro áreas, as 
quais não haviam sido incluídas no 
perfil do produtor primário ou padrão. 

André Souza (13/12/19): 
Foi corrigido e inseridas essas quatro áreas 
nos perfis dos produtores conforme 
esclarecimento e base de cálculo disponível 
no relatório Doc. 5 - “Dados certificação 
renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018, na aba 
Base “Fertilizantes escopo”. 

16/12/19 - CCF, FPG 
A planilha de produtores foi revisada para 
considerar duas áreas no perfil do produtor, 
eram áreas de reforma e cana bisada. 

 
I. Observações 
No Descrição Aberta por Data 
1    

    

 
 

III. Evidências 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 
Foi auditado através dos Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018, o qual apresenta os proprietários 
com elegibilidades (além de CNPJ/CPF e CAR). Também foi realizada a análise de elegibilidade pela SGS, o 
resultado consta do Anexo II do relatório de certificação. 

2 ZAE: 

Foi verificado o Caderno de Mapas – Estudo de aptidão agroecológica das áreas de cana-de-açúcar da Cerradinho 
Bioenergia S.A., conforme critérios de certificação: Apresenta todas as áreas aptas e inaptas de todos os 
empreendimentos do ZAE Cana. Análise de Supressão Vegetal de todos os produtores (imagens), conforme ZAE 
Cana. Também foi realizada a análise de elegibilidade pela SGS, o resultado consta do Anexo II do relatório de 
certificação. 

3 Supressão de vegetação: Verificado o Caderno de Mapas, com a análise de supressão de vegetação realizada em 2017 e 2019. Também foi 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

realizada a análise de elegibilidade pela SGS, o resultado consta do Anexo II do relatório de certificação. 

4 Área por CAR: 

A lista das áreas de cana foi extraída do sistema corporativo onde está o cadastro de todas as fazendas que 
entregaram cana em 2018. Esse é o dado real da usina e base da informação auditada, originadas dos shapes de 
mapeamento das áreas de produção de cana. “Doc. 6 – Lista Geral das Fazendas e CARs 2018 – Cerradinho”. Esse 
documento consolida os dados das áreas elegíveis do escopo, considerando as áreas com dados padrão, primário, 
área de reforma, cana bisada – sem colheita, expansão. 
 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: 

Verificado através do documento do sistema: “Área contratada/Shape” e dados do sistema de controle interno. Com 
base na informação apresentada, foi possível auditar 100% da área total do escopo. 

A lista das áreas de cana foi extraída do sistema corporativo onde está o cadastro de todas as fazendas que 
entregaram cana em 2018. Esse é o dado real da usina e base da informação auditada, originadas dos shapes de 
mapeamento das áreas de produção de cana. Todo esse controle de áreas e quantidade de cana, são dados 
registrados nos sistemas internos. 

A linha da fazenda 6003 do Doc. 5 - “Dados certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018” que não possui o CAR 
foi contabilizada para informar o perfil do produtor conforme estabelece o Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3, Item 4.4, 
pág.7, 2º parágrafo, fórmula 1. No item j) está o detalhamento da base de cálculo. 

A lista de todos os CAR e as informações solicitadas estão no anexo Doc. 6 – Lista Geral das Fazendas e CARs 
2018 - Cerradinho Bioenergia S.A. Foi verificado que algumas áreas que não entraram cana fazem parte de 
produtores que entraram no processo de elegibilidade e foi corrigido o perfil do produtor conforme detalhamento e 
base de cálculo informado na legenda do relatório  Doc. 6 – Lista Geral das Fazendas e CARs 2018 - Cerradinho 
Bioenergia S.A. e na legenda da aba “Base Fertilizantes escopo” do relatório Doc. 5 - “Dados certificação 
renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018. 

2 
Produção Total colhida para 
moagem: 

Foi verificado através do Relatório Produção - Extraido do Sistema Corporativo. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Foi verificado através do documento do sistema “Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018”. 

4 Teor de impurezas vegetais e Verificado através dos dados do sistema “Impurezas 01-01-2018 a 31-12-2018 - Extraido do sistema Corporativo 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

umidade: (UCCOL052)”. As informações de impurezas vegetais e minerais foram originadas do sistema corporativo que gerou 
o relatório Doc. 10 - Impurezas 01-01-2018 a 31-12-2018, que alimentou a aba “Impurezas” da base de dados Doc. 5 
- “Dados certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018”.  A base de cálculo está nessa mesma planilha nas 
colunas L e N da aba “Base Fertilizantes escopo”. Na aba “Primário ou Padrão” nas colunas G e I está o consolidado 
do perfil de cada produtor, que alimentou a planilha Doc. 7 - Produtores de Cana-de-Acucar (v.5) - Cerradinho 
Bioenergia S.A. 

5 Teor de impurezas minerais: 
Verificado pelos dados do boletim de produção “Boletim RenovaBio 2018 - Extraido do sistema Corporativo 
(UCEVI060)”. Verificado as telas do sistema e a planilha extraída com os dados de impurezas minerais, Doc. 10 - 
Impurezas 01-01-2018 a 31-12-2018. 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

7 Área queimada: 

Verificado com base nos dados “UCCTC084 - Extraido do sistema Corporativo (UCCTC084)”. 

As informações de área queimada foram originadas do relatório Doc. 9 - Banco de dados Incêndio_RBIO e da do 
relatório do sistema corporativo Doc. 11 - UCCTC084, os quais alimentaram a coluna AM na aba “Base Fertilizantes 
escopo” da base de dados Doc. 5 - “Dados certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018”.  Nessa mesma base de 
dados na aba “Primário ou Padrão”, na coluna J esta o consolidado (com as fórmulas) do perfil de cada produtor, que 
alimentou a planilha Doc. 7 - Produtores de Cana-de-Acucar (v.5) - Cerradinho Bioenergia S.A. 

8 Corretivos: 
Verificado com base nos dados extraídos do sistema corporativo, “Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 
31.12.2018 - Extraido do sistema Corporatio (UCAGR210)”. 

9 Fertilizantes sintéticos: 

Verificado com base nos dados extraídos do sistema corporativo, “Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 
31.12.2018 - Extraido do sistema Corporatio (UCAGR210) - Conferido concentração de NPK em NFs, Ficha de 
informação do produto”. 

As informações de Fertilizantes originaram do sistema corporativo que gerou o relatório aba “G (UCAGR210)” que 
está no Doc. 5 - “Dados certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018”.  Nesse mesmo relatório nas colunas BA, 
BE e BI estão as quantidades de NPK aplicados por área. Informações essas que alimentaram as colunas de R até 
AG na aba “Base Fertilizantes escopo”. Nas células estão as formulas somando toda quantidade aplicada. 

Na mesma base de dados na aba “Primário ou Padrão” nas colunas N até AC estão o consolidado (com as fórmulas) 
de cada perfil do produtor, que alimentou a planilha Doc. 7 - Produtores de Cana-de-Açúcar (v.5) - Cerradinho 
Bioenergia S.A. 



Rev0 
 
 

  RENOVABIO – Resultados, Ações Corretivas, Lista de Evidências e informações de auditoria  

 

Page 9 of 15 

III. Evidências 

Nº Item Descrição 

O consumo de fertilizantes das fazendas do fornecedor de biomassa Claudio Joao Gorgen, está disponível no 
relatório Doc. 14 - Informações Consumo 2018 - Cláudio Gorgen, o qual os consumos foram extraídos de todas as 
NFs de compra. 

O consumo de fertilizantes das fazendo do fornecedor de biomassa Renato Burgel, está disponível no relatório Doc. 
15 - Consumo Renato Burgel 2018, o qual os consumos foram extraídos de todas as NFs de compra. 

As informações de Ureia foram originadas do sistema corporativo que gerou o relatório aba “G (UCAGR210)” que 
está no Doc. 5 - “Dados certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018”.  Nesse mesmo relatório nas colunas AY e 
BA, estão as quantidades de ureia aplicada por área. Informações essas que alimentaram as colunas de R na aba 
“Base Fertilizantes escopo”. Nas células estão as formulas somando toda quantidade aplicada por área. 

Na mesma base de dados na aba “Primário ou Padrão” na coluna N está o consolidado (com as fórmulas) de cada 
perfil do produtor, que alimentou a planilha Doc. 7 - Produtores de Cana-de-Acucar (v.5) - Cerradinho Bioenergia S.A. 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Verificado com base nos dados extraídos do sistema corporativo: 

“Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018 - Extraido do Controle Aplicação Vinhaça – 2018” 

“Laudo de Nitrogênio Vinhaça” 

“Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018 - Extraido do sistema Corporatio (UCIND062)” 

“Laudo de Nitrogênio Torta” 

“Laudo de Nitrogênio Cinzas” 

“Laudo de Nitrogênio Cama de Aves”. 

11 Combustível: 

Verificado com base nos dados monitorados pelo sistema interno corporativo: “Consumo Combustiveis 01-01-2018 a 
31-12-2018 - Extraido do sistema SAP (MB51)” e “Nota Fiscal/Laudo/FISPQ”. 

O canavial e toda operação é de gestão da Cerradinho Bioenergia. Foi gerado do sistema o relatório de consumo de 
combustíveis, disponível na aba “Consumo comb. extraído Sistema” no relatório Doc. 13 - Consumo Combustiveis 
01-01-2018 a 31-12-2018. Os consumos de combustíveis das fazendas, são a média do consumo geral da agrícola 
para cada tipo de operação, conforme a base de cálculo que está disponível no mesmo relatório na aba 
“Detalhamento”. 

O consumo de combustíveis das fazendas do fornecedor de biomassa Claudio Joao Gorgen, está disponível no 
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relatório Doc. 14 - Informacoes Consumo 2018 - Cláudio Gorgen, o qual os consumos foram extraídos de todas as 
NFs de compra. 

O consumo de combustíveis das fazendo do fornecedor de biomassa Renato Burgel, está disponível no relatório 
Doc. 15 - Consumo Renato Burgel 2018, o qual os consumos foram extraídos de todas as NFs de compra. 

O consumo de combustíveis das fazendas do fornecedor de biomassa Nardini Agroindustrial Ltda, está disponível no 
relatório Doc. 16 - Consumo de combustíveis 2018 Nardini, o qual os consumos foram extraídos de todas as NFs de 
compra. 

12 Eletricidade: Não aplicável. 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  Verificado através do documento do sistema: “Área contratada/Shape”. 

2 
Produção Total colhida para 
moagem: 

Verificado através do Relatório Produção - Extraido do Sistema Corporativo. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Verificado através do documento do sistema “Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018”. 

4 
Teor de impurezas vegetais e 
umidade: 

Verificado através dos dados do sistema “Impurezas 01-01-2018 a 31-12-2018 - Extraido do sistema Corporativo 
(UCCOL052)”. 

5 Teor de impurezas minerais: 
Verificado pelos dados do boletim de produção “Boletim RenovaBio 2018 - Extraido do sistema Corporativo 
(UCEVI060)”. 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Soma de toda cana processada em 2018 na unidade produtora. A quantidade de cana processada foi verificada pelo 
boletim de produção 2018: “Boletim RenovaBio 2018 - Extraido do sistema Corporativo (UCEVI060)”. 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

Não aplicável. 

3 Rendimento etanol anidro: Não aplicável. 
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4 Rendimento etanol hidratado: 
Soma de todo etanol produzido em 2018 na unidade produtora. A quantidade de etanol hidratado e seu rendimento 
foi verificado pelo boletim de produção 2018: “Boletim RenovaBio 2018 - Extraído do sistema Corporativo 
(UCEVI060)”. 

5 Rendimento açúcar: Não aplicável. 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Soma de toda energia comercializada em 2018, conforme memória de cálculo disponível na evidência apresentada. 
A quantidade de energia produzida e o rendimento foi verificado pelos dados do sistema SAP: “Energia 
Comercializada 2018 - Extraído do sistema SAP (ZESRLES063 - Tipo de OV: ZVEL)”. 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Não aplicável. 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Soma de todo bagaço queimado em 2018 na unidade produtora. A quantidade de bagaço produzido e umidade foi 
verificado pelos dados do boletim de produção 2018: “Boletim RenovaBio 2018 - Extraído do sistema Corporativo 
(UCEVI060)”. A umidade é a média do bagaço, conforme informação do Doc.12 – Boletim RenovaBio 2018, o qual foi 
extraído do sistema Corporativo (UCEVI060). 

9 Palha própria e umidade: Não aplicável. 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

Não aplicável. 

11 
Distância transporte bagaço 
terceiros: 

Não aplicável. 

12 Palha de terceiros e umidade: Não aplicável. 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

Não aplicável. 

14 
Cavado de madeira e 
umidade:  

Soma de todo cavaco queimado em 2018 na unidade produtora. A quantidade de cavaco de madeira utilizado e 
umidade foi verificado pelos dados do boletim de produção 2018: “Boletim RenovaBio 2018 - Extraido do sistema 
Corporativo (UCEVI060)”; e Doc. 12 – Boletim RenovaBio 2018. 

15 
Distância transporte cavado 
de madeira terceiros: 

A distância foi verificada pelos dados de NF lançadas no sistema SAP: “Relatório NFs compra (Cavaco, 
Combustíveis, Cama Aves e Fertilizantes) 2018 - Extraido do sistema SAP (ENF001)”. 
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16 Lenha e umidade: 

Soma das quantidades de lenha comprada em 2018. A quantidade de lenha foi verificada por nota e dados do 
sistema corporativo: “NF compra de lenha -e52180128888044000119550010000003731267092900, NF compra de 
lenha -e52180128888044000119550010000003741267092907 e Peso da lenha comprada UCIND062 extraido do 
sistema Corporativo (UCIND062)”. 

A umidade foi utilizada o valor padrão definido na tabela 6 do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3 – ANP. 

17 Distância transporte lenha: 

A distância foi verificada com base nos dados das notas fiscais e dados do google maps: “NF compra de lenha -
e52180128888044000119550010000003731267092900, NF compra de lenha -
e52180128888044000119550010000003741267092907 e jogado a rota no google maps”. 

Doc 20 – NF compra de lenha e UCIND062. 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

Não aplicável. 

19 
Distância transporte resíduos 
florestais: 

Não aplicável. 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

Foi somado todo óleo combustível utilizado em 2018 e dividido pelo total de cana processada. O consumo de óleo 
combustível foi verificado com base em relatório dos dados do sistema SAP: “Consumo Combustiveis 01-01-2018 a 
31-12-2018 - Extraido do sistema SAP (MB51)”. 

21 
Consumo de etanol anidro ou 
hidratado próprio: 

Representa o consumo de etanol utilizado nas caldeiras, mais o volume de combustível utilizado nos veículos, 
dividido pela cana processada. O consumo de etanol hidratado foi verificado com base em relatório dos dados do 
sistema SAP: “Consumo de Etanol nas Caldeiras Extraído do Sistema Corporativo - 01-01-2018 a 31-12-2018 - 
Estraido do sistema SAP (MB51)”, etanol dos veículos está na célula D4. O consumo de etanol nas caldeiras está 
evidenciado no Doc.21 – Consumo de Etanol nas Caldeiras 2018, extraído do sistema SAP (MB51). 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 

23 Eletricidade da rede:  

A eletricidade da rede utilizada pela usina foi verificada com base nas “NFs de compra de energia (companhias)”. 

Foi verificado que as NFs emitidas são referentes ao mês anterior e que o consumo de dezembro a NF foi emitido no 
início de 2019. O detalhamento e a base de cálculo está disponível no relatório anexado Doc. 17 - Consumo de 
Energia Comprada (mix) 2018 bem como o relatório de consumo do mês de janeiro no arquivo Doc. 17.1 - 2018 01 – 
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Medição e as NFs disponíveis no arquivo Doc. 16 - NFs de compra de energia 2018. Foi multiplicado por 1000 para 
transformar em kWh/tcana. 

24 
Eletricidade PCH, biomassa, 
eólica, solar: 

Não aplicável. 

25 Fase de distribuição: 

Representa a soma do volume total vendido transportado por modal rodoviário, dividido pelo total vendido em todos 
os modais, multiplicado por 100, representando 24,13% para rodoviário e 75,87% para ferroviário. A distribuição do 
etanol hidratado via rodoviário e ferroviário, foi verificado com base nos dados extraídos do sistema SAP: “Relatório 
Venda Etanol 2018 - Extraido do sistema SAP (ZESRLES063 - Tipo de OV: ZVPE e ZVFR)”. 

26 RenovaCalc 
RenovaCalc na versão 3. 

RenovaCalc na versão 5. 

27 Planilha de produtores 
Planilha de produtores na versão 3. 

Planilha de produtores na versão 5. 

28 Licença de funcionamento 
Licença de Funcionamento – nº 320/2016 e processo: 14727/2014, em 24/02/2016 e validade 24/02/2020, para o 
empreendimento: Fazenda Âncora. 

29 Licença de funcionamento 
Licença de Funcionamento – nº 331/2017 e processo: 5746/2016, em 15/03/2017 e validade 15/03/2021, para a 
propriedade rural: Fazenda Âncora – Barra Bonita.  

30 Bagaço e cavaco 
Estoque de bagaço e Cavaco (Dezembro 2018): Evidenciado os dados de bagaço consumido e vapor produzido na 
Caldeira 1 para os meses de Agosto a Dezembro/2018. 

31 Venda de etanol Relatório de Venda de Etanol 2018: evidenciada as NF nº133590; NF nº139051; NF nº128861. 

32 Venda de energia 
Energia elétrica vendida, conforme documento – Energia 2018. Evidenciada as NF nº 131214; 133391; 135013; 
138443; 141469. 

33 Ata 
Ata de Assembleia (12/06/2018) – a qual apresenta a relação dos Membros do Conselho de Administração da 
Cerradinho Bioenergia S.A.  

34 Ata Ata de Assembleia (12/06/2018), a qual apresenta a eleição dos Diretores da Cerradinho Bioenergia S.A.  

35 Fertilizantes 
Contabilização de Fertilizantes com os respectivos componentes químicos: conforme documento – 
Dados_certificação renovabio_01.01.2018 a 31.12.2018 – aba G (UCAGR210) e aba Base fertilizantes escopo, os 
quais foram extraídos do sistema Legado (SAP – transação MB5B). Evidenciado os seguintes registros para todas as 
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fazendas primárias: a) Calcário dolomítico; b) Nitrogênio; c) Fósforo; d) Potássio; e) Uréia; f) Torta; g) Cinza; h) cama 
de aves; i) Torta + cinzas; j) vinhaça; k) gesso; l) nitrato de amônio; m) cana + palha queimada; n)  nitrato de amônio 
e cálcio; o) fosfato mono-amônico. 

36 Dados agrícola 

Agricola: Controle de Tráfego (por meio do Sistema Corporativo – Legado) para queimados, por meio do relatório de 
cana por fazenda/quadra/talha, além do documento banco de dados incêndio e Boletim de Incêndio (ex.: 
propriedade: Bonanza – cód. 6069, em 17/07/2018, cuja queima = palha). Evidenciado os controles de fazendas que 
tiveram queimadas: a) Fazenda Roberto Rodrigues da Cunha Filho e outros (cód. 6004); b) Sociedade Agropecuaria 
Garcia Ltda (cód. 6008); c) Fazenda Agropecuaria Água Amarela (6023); d) Fazenda Osvaldo Cunha Cesar (cód. 
6024); e) Fazenda Ronan Rodrigues da Cunha (cód. 6031); f) Kazushi Shinye (cód. 6069); g) Fazenda José de 
Laurentiz Neto (cód. 6074); h) Fazenda Eusébio Ferreira Freitas (cód. 6072). 

37 Outros fertilizantes 

Outros Fertilizantes Nitrogenados: evidenciado em FISPQ, rótulo ou ficha técnica dos seguintes produtos: Fertilizante 
Mineral Complexo – TAG 1091875 (Yara); Fertilizante Mineral Complexo – TAG 10 (Tocantins); Fertilizante Mineral 
Complexo – TAG 1060954 (Tocantins); Fertilizante Mineral Complexo – TAG 280649 (Tocantins); Fertilizante Mineral 
Complexo – TAG 1096842 (Topmix); Fertilizante Mineral Complexo – TAG 10977687 (ureia). 

38 Contratos parceiros 
Contratos de parcerias (Cerradinho é proprietário da cana-de-açúcar): conforme documento Relação de Contratos. 
Evidenciado os seguintes contratos: a) FA-6002_1.3. Thomas D. T. Peixoto (contrato nº 883057); b) FA-6055_2.2. 
Evandro Peixoto (contrato nº1826178). 

39 Contratos fornecedores 

Contratos de fornecedores (Cerradinho é compradora da cana-de-açúcar). Evidenciado os seguintes contratos: a) 
FA-7080_1.1 Thomas D. T. Peixoto (contrato nº 2436367); b) FA-7088_1.2775729. Evandro Peixoto (contrato 
nº2775729); c) Contrato com a empresa Nardini Agroindustrial Ltda, 10/12/2015 para as safras 2106/2017; 
2017/2018; e, 2018/2019. 

40 Consumos – fertilizantes 
Consumo de Fertilizantes, conforme Notas Fiscais: nº 18997, em 07/06/2018; nº 216319, em 18/05/2018; nº 216955, 
em 12/06/2018; nº 2839, em 14/06/2018; nº 28683, em 17/05/2018. 

41 Gesso Compra de gesso agrícola, conforme NF nº 342702, em 02/08/2018. 

42 Diesel – consumo 

Consumo de Diesel no transporte de colaboradores: conforme NF nº 67408, em 05/01/2018 e quantidade = 4.000,00 
L; NF nº 67442, em 11/01/2018 e quantidade = 4.000,00 L; NF nº 67467, em 16/01/2018 e quantidade = 4.000,00 L; 
NF nº 67515, em 19/01/2018 e quantidade = 4.000,00 L; NF nº 67536, em 22/01/2018 e quantidade = 4.000,00 L; NF 
nº 67611, em 29/01/2018 e quantidade = 4.000,00 L;  
NF nº 9012, em 03/02/2018 e quantidade = 2.000,00 L. 
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43 Diesel – consumo 
Consumo de Diesel no transporte de Torta-composto: conforme NF nº 8909, em 20/12/2017 e quantidade = 6.000,00 
L; NF nº 8943, em 03/01/2018 e quantidade = 6.000,00 L; NF nº 8959, em 15/01/2018 e quantidade = 6.000,00 L; NF 
nº 9057, em 09/02/2018 e quantidade = 3.000,00 L; NF nº 10037, em 23/10/2018 e quantidade = 3.000,00 L. 

44 Energia – consumo 
Consumo de Energia Elétrica próprio, conforme sistema Legado, para moagem; exportada civil 2018; gerada civil 
2018. 

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

https://pt.surveymonkey.com/r/PesqSatisCBE
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PPllaannoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  
  

Organização (razão 
social): 

Cerradinho Bioenergia S.A 

Endereço: Rodovia GO 050 km 11 + 900m s/n, CEP: 75828-000 – Chapadão Do Céu - GO 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 26 e 27 de junho de 2019 

Auditor-Líder: Caio César de Faria – CCF 

Membro(s) de Equipe: João Luiz de Almeida Plicas - JAP 

Participantes Adicionais 
– Funções envolvidas:  

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V3 de 03/06/2019 

Idioma: Português 

Escopo da Auditoria: Fabricação de etanol e cana de açúcar 

Plano de Amostragem 100% das fazendas 

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

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

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

e identificar como áreas aplicáveis para potencial melhoria. 

 

Data  Horário Auditor Unidades organizacionais e funcionais / 
Processos e Atividades 

Contato 

 

25/06 15:10 CCF/JAP 
Deslocamento dos auditores Aeroporto RVD ao 
Hotel 

- 

 

26/06 

 

7:30  

CCF/JAP 

 

Deslocamento para a Usina Cerradinho - 

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

Rafael, André 

8:30-12:00 Dados da Indústria (processamento da cana e 
produção do etanol);  

Eletricidade 

Rafael, André 

12:00-13:00 Almoço - 

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

Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE) 

Rafael, André 

16-30- 17:00 Reunião interna dos auditores - 

17:00 Deslocamento para o hotel - 

 

27/06 

 

 

 

7:30 

CCF/JAP 

 

Deslocamento para a Usina - 

8:00-12:00 Visita de campo: 

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

Rafael, André 

12:00-13:00 Almoço - 

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

Rafael, André 

16:00-16:30 Reunião interna dos auditores - 

16:30 17:00 Reunião de encerramento Rafael, André 

17:00 CCF/JAP Deslocamento para o hotel - 
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28/06 12:00 
CCF/JAP 

 

Deslocamento dos auditores do Hotel ao 
Aeroporto RVD. 

- 

 

  

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

 

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

próprias, arrendadas ou parcerias;  

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

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

comunidades locais etc);  

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

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

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

consumo na usina);  

▪ Consumo e geração de eletricidade (usina);  

▪ Área queimada; 

▪ Quantidades de cana processada, palha processada; 

▪ Rendimento dos produtos (etanol e açúcar); 

▪ Bagaço comercializado; 

▪ Consumo de biocombustíveis; 

▪ Licença de operação; 

▪ Boletins de safra; 

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

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

referentes a essas evidências 

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

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

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

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

  






