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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela Onda Verde Agrocomercial S.A (aqui denominada como “CLIENTE”), 
para a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2020.  

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 2020. 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: Danilo Fernandes Soares 

Graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mais de 
cinco anos de experiência em inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE). Realização de projetos 
de cálculo e neutralização de carbono de eventos, feiras, congressos e afins. Coidealizador de 
projeto que calcula pegada de carbono via aplicativo de celular - ganhador de menção honrosa do 
Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental. Possui artigos científicos publicados em revistas e apresentados 
em workshops internacionais sobre Pegada de Carbono. Consultor ambiental e Auditor Líder 
Integrado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001, atua desde 2019 como auditor no 
programa Renovabio.  

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: Mariana Cristina Ramos Faceto 

Engenheira Ambiental e Urbana e Bacharela em Ciência e Tecnologia formada pela Universidade 
Federal do ABC. Ao longo de sua trajetória acumula experiências profissionais e acadêmicas em 
instituições públicas e privadas nas áreas de geoprocessamento, licenciamento e gerenciamento 
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ambiental de usinas, levantamento de aspectos e análises socioambientais, cartografia social, 
inovação, políticas públicas e gerenciamento de projetos. 

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 2020. 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 do Brasil Ltda dos dados e cálculos 
da RenovaCalc dentro do escopo de verificação como indicado abaixo.  
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▪ Diretório de Rotas de Produção de Biocombustíveis: Etanol hidratado de cana-de-açúcar 
(Rota E1GC). 

▪ Volume elegível (2020): Biomassa elegível 963.019,27 t cana / Quantidade de cana 
processada 1.064.492,86 t * 100 = 90,47% 

 

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 referentes 
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, 2020). 
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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 a análise prévia da documentação, e poderão ser 
geradas Solicitações de Ações Corretivas (SACs), a serem fechadas durante este período ou 
posteriormente. 

Ao verificar que a documentação está minimamente organizada, o auditor autoriza o agendamento 
da auditoria, elabora o Plano de Auditoria e o envia ao cliente.  

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 de auditoria são definidos quantos 
dias serão necessários para auditar cada Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível e 
quantos auditores serão alocados. 

 

Etapa 03: Análise de Elegibilidade 

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: 

▪ B1. 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; 

▪ B2. Se a biomassa energética utilizada pela unidade produtora é oriunda de área onde não 
tenha ocorrido supressão de vegetação nativa após 26 de dezembro de 2017. 

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

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

Destaca-se que, 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 
"C) Plano de Amostragem". 

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

 

B.1. Análise do imóvel (CAR) 

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

 

B.2. Análise de supressão de vegetação nativa  

Esta análise consiste na verificação da ocorrência de supressão de vegetação dentro dos imóveis 
rurais e que foram convertidas para cana-de-açúcar após a data de promulgação da Lei 13.576, de 
26 de dezembro de 2017, conforme definido pela legislação do programa RenovaBio. O processo 
consiste na identificação de objetos por meio 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 2021 (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, ZAE e CAR, conforme preconiza o Informe Técnico nº 2 da ANP. A partir dessa 
validação in loco, que ocorre por meio de amostragem, soma-se a análise realizada pela equipe 
interna da firma inspetora em 100% das áreas declaradas pela usina, validando assim se todo o 
escopo está elegível (Etapa 03). Caso haja divergência, estas são questionadas in loco. 

Em seguida, parte-se para a verificação dos dados inseridos na Planilha de Produtores, abas 
"Dados Primários" e "Dados Padrão", com a análise de cada um dos itens, solicitando as 
respectivas evidências (fontes primárias de informação e memórias de cálculo) de modo a obter a 
rastreabilidade desse dado. Dentre as evidências solicitadas, pode-se citar: mapas agrícolas, notas 
fiscais de venda e/ou compra, relatórios do sistema interno da usina, controles de estoque, etc. 
Destaca-se que durante esse processo são solicitadas as gerações in loco de diversos relatórios 
via sistema interno da usina, de modo a comprovar a veracidade e a não omissão da informação. 

Após validar as informações da fase agrícola, iniciam-se as fases industrial e de distribuição, com a 
validação dos dados inseridos na RenovaCalc. Para isso, parte-se do mesmo princípio utilizado na 
validação dos dados da fase agrícola, ou seja, geração de relatórios in loco via sistema da usina e 
validação dos dados verificados em Boletins Industriais do ano civil em questão. Nos casos em que 
não haja integração automática dos dados via sistema, são solicitadas as evidências referentes aos 
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dois sistemas (ou mais, caso tenha), de modo a confrontar os valores, juntamente com dados do 
setor fiscal (emissão de notas de compra e venda, por ex.). 

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

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

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

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

Complementarmente a esta Etapa, após findar a auditoria presencial, podem ocorrer pendências 
que exijam um tempo maior de resolução. Nesses casos, o processo de certificação fica em aberto 
até a usina atender ao que foi solicitado.   

 

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) Dados preenchidos pelo produtor ou importador de biocombustível na RenovaCalc e 
validados pela firma inspetora;  

(ii) Proposta de Certificado da Produção Eficiente de Biocombustível com indicação expressa 
da Nota de Eficiência Energético Ambiental e da fração do volume de biocombustível 
elegível, conforme modelo disponível no sítio eletrônico da ANP; e 

(iii) Relatório parcial sobre o processo de certificação. 

 

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

 

Etapa 07: Consolidação dos Resultados para ANP 
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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 
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 em que 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, 20132). 

O arcabouço 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). 

 
1 CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view. Acesso em 08.11.2019. 
2 UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Manual De Auditoria Interna Auditoria-GERAL DA UFMG 2ª Versão. 
Disponível em: https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf. Acesso. 
13.12.2019 
3 Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade: auditoria e perícia/ Conselho Federal de Contabilidade. – 
3. ed. -- Brasília: CFC, 2008. 
4 DE MACEDO RIBEIRO, Joselito; DIAS FILHO, Jose Maria. Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: propostas 
para otimizar procedimentos e reduzir riscos. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 43-59, 2007 
5 DE MACEDO RIBEIRO, Joselito; DIAS FILHO, Jose Maria. Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: propostas 
para otimizar procedimentos e reduzir riscos. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 43-59, 2007 

https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
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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 Onda Verde Agrocomercial S/A, no ano de 2020, a auditoria foi conduzida 
conforme ISO 19011, e abaixo seguem as amostragens verificadas: 

 

C.1. Elegibilidade 

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

▪ Os 10 imóveis rurais (CAR) com os maiores valores de biomassa; 

▪ Dos 356 imóveis rurais (CAR) restantes, 77 produtores de biomassa foram selecionados 
aleatoriamente, conforme tabela abaixo. 

 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 356         

  Amostra corrigida pela população 77    Considere este tamanho de amostra. 

 

C.2. Planilha de Produtores 

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

▪ Dados primários: não aplicável. Todo o perfil de produção foi inserido em dados padrão. 

▪ Dados padrão: foram considerados 100% dos produtores de biomassa inseridos no escopo, 
todos os parâmetros declarados foram auditados.  

C.3. RenovaCalc 

Todos os dados de entrada inseridos na RenovaCalc foram auditados em sua totalidade. 

 

D) Validação das Planilhas 

A verificação das informações inseridas em cada um dos 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 
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industrial da usina e são verificadas as atividades de todos os setores incluídos na rota deste 
escopo.  

 

6. RESULTADOS  

Neste item serão apresentados os resultados obtidos em função das validações da Planilha de 
Produtores e RenovaCalc, da condução da auditoria in loco e da análise de elegibilidade. 

A) Histórico de Auditoria in Loco 

Preliminarmente à auditoria, realizou-se uma consulta do CNPJ da usina Onda Verde Agropecuária 
S.A para validação do cadastro junto à ANP, no site Central do Sistema ANP6 (CSA) em relação à 
situação do SIMP e no Cadastro de Produtor de Etanol – SIMP web 7. Ainda durante a etapa 
preliminar foi elaborado e enviado o Plano de Auditoria (Anexo IV) para a usina. Também foi 
realizada uma análise dos documentos enviados pela usina, a fim de verificar o grau de 
organização dos dados para a realização da auditoria in loco, como resultado desta análise 
documental foram geradas e enviadas à usina treze SACs (Solicitação de Ação Corretiva). Todos 
os documentos enviados e recebidos, antes, durante e depois da auditoria, tiveram como ponto 
focal a Coordenadora de Meio Ambiente, Renata Furukawa Crespilho, responsável pelo 
preenchimento da Renovacalc. 

O processo de auditoria in loco ocorreu na prórpria usina Onda Verde Agrocomercial S.A, em Onda 
Verde/SP. Teve início na manhã do dia 23 de novembro de 2021, com a realização da reunião de 
abertura, em uma sala de reuniões equipada com computador e projetor de imagens. Foi realizada 
uma breve apresentação com alguns requisitos do programa Renovabio e as etapas do processo 
de auditoria para obtenção do certificado. Também neste momento foi discutido o Plano de 
Auditoria com os responsáveis pelas áreas que participariam diretamente da auditoria, a fim de 
definir eventuais ajustes de horários em função da disponibilidade dos participantes, uma vez que o 
processo ocorreria de forma totalmente presencial. Participaram da reunião de abertura os 
seguintes colaboradores: Renata Crespilho (Coord. Meio Ambiente), Yasmin Ramos (Coord. 
Planejamento), Regiani Oliveira (Coord. PCM), Marcelo Santim (Contabilidade), Gisele Nascimento 
(Faturamento/Balança), Marcelo Silva (Informática), Antonio Carlos Silva (Supervisor de Produção), 
Angélica Martins (Encarregada de Almoxarifado), Sebastião dos Santos (Diretor Industrial) e 
Ronaldo Marani (Consultor Ambiental) da empresa Ambium Consultoria e Gestão Ambiental. Todos 
os participantes das reuniões de abertura e encerramento e os responsáveis pelas informações 
auditadas registraram presença no Registro de Realização da Auditoria (Anexo V). 

Formalizada abertura das atividades, teve início a verificação das evidências e dados inseridos na 
planilha de Produtores/Renovacalc, partindo das informações sobre elegibilidade. A análise de 
elegbilidade apresentada foi realizada por uma consultoria terceira, contratada pela usina. Foram 
apresentados e anexados às evidências os mapas e demonstrativo da situação de cada CAR, bem 
como o histórico de comparação de imagens dos CARs e um memorial de cálculo consolidando 
dados como produção, área e identificação do produtor de biomassa. Baseado nesses documentos 
apresentados foram confrontados os valores informados na planilha de produtores/renovacalc, 
escolhendo os dez maiores produtores e outros aleatoriamente. Na análise de elegibilidade 
realizada pela firma inspetora foi constatado que todos os 87 (10 maiores produtores mais 77 
aleatórios) imóveis amostrados  foram considerados elegíveis. 

Após a verificação das informações sobre elegibilidade, ainda no primeiro dia de auditoria in loco, 
no período vespertino, foi realizada a visita técnica nas áreas da usina, iniciando pelo posto de 
abastecimento. São utilizados dois tipos de combustíveis, etanol e diesel (S10 e S500) que ficam 
armazenados em quatro tanques com as seguintes capacidades: 15 e 60 m³ de disel-S500, 30 m³ 
de diesel-S10 e 15 m³ de etanol. O procedimento de abastecimento dos veículos é realizado de 

 
6https://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-instalacao/consulta.xhtml 
7http://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/etanol/consulta-produtores/consulta.xhtml 

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


Rev05 

 

 

12 

 

maneira informatizada, através do sistma Korth Guardian, onde algumas informações são inseridas 
via tablet, tais como número da frota, horímetro, frentista, motorista, operação e número do bico da 
bomba de abastecimento. Todas as informações de abastecimento vão para o sistema CS 
Compusoftware, onde é possível verificar o gerenciamento dos abastecimentos, pelo código do 
combustível, por exemplo, sendo os códigos 5313 do diesel S10, 12932 do diesel S500 e 13203 de 
etanol hidratado. Verificado que não há no sistema qualquer código ou controle similar para 
discriminar os veículos ou equipamentos entre industrial ou agrícola. No setor de balança, foi 
verificado que há duas balanças, sendo uma somente para entrada de cana e outra para entradas 
e saídas de todos os outros produtos. O controle de entrada de cana é realizado através da leitura 
de etiquetas com código de barras que, que possuem informações como: número do caminhão, 
nome do motorista, fazenda, colhedora e transbordo. Essas etiquetas são inseridas no formulário 
“Controle de corte e carregamento e transporte”. Toda informação de entrada de cana da balança 
vai para o sistema CS - Entrada de Colheita. Para entrada de outros produtos, exceto cana-de-
açúcar, é necessário apresentar a nota fiscal para liberar a pesagem e emitir a OCI (Ordem de 
Compra Imediata) e  o setor de almoxarifado lançar a informação no sistema. Já para saída de 
produtos é necessário apresentar na balança uma Ordem de Retirada que tem as informações 
conferidas pelo operador da balança antes da liberação e após a conferência as informações de 
saída são lançadas no sistema CS. Adentrando a área industrial, cabe destacar que a usina estava 
no período de entressafra e, por não cogerar energia elétrica para venda, a operação industrial 
encontrava-se em parada total, realizando somente atividades de manutenção de máquinas e 
equipamentos. Entretanto a visita nas áreas e processos industriais foi realizada normalmente, 
acompanhada do Supervisor de Produção e da Coordenadora de Meio Ambiente. Os laboratórios 
PCTS e industrial, estavam praticamente vazios, pois segundo o Supervisor de Produção, os 
equipamentos haviam sido enviados para calibração. Entretanto, o mesmo explicou como e quais 
são os procedimentos para as análises do PCTS (Impureza vegetal, Impureza mineral, Pbu, Brix e 
pol), as quais dependem da geração do Boletim de Análise ainda na balança, através de sorteio. Já 
no laboratório industrial são realizadas análises de controle de processo e de produto acabado, 
como açúcar cristal e etanol hidratado produzido. Também fez parte do roteiro da visita industrial o 
centro de controle da cogeração, onde foi verificado como é monitorado o quantitativo de energia 
gerada. 

No segundo dia de auditoria in loco, 24 de novembro de 2021, teve início a verificação dos dados 
dos produtores agrícolas, iniciando pelo requisito área total. Para tal, foram verificados os mapas 
agrícolas e relatórios gerados no sistema CompuSoftware, confrontando-os com os valores 
inseridos no memorial de cálculo e na renovacalc. Durante a verificação por amostragem foram 
encontradas algumas divergências entre ambos e solicitadas as devidas correções, conforme 
Anexo III. Para a verificar a Produção Total Colhida para Moagem foi gerado o Relatório de 
Colheita – Form 7658, onde foi verificada toda a produção colhida pela usina no ano de 2020. 
Entretanto, devido a impossibilidade de inserir filtros neste relatório no sistema, foi utilizado como 
evidência o Relatório das Análises – Form 7710, onde constam somente os produtores que 
compõem o escopo. Deste último relatório também foram verificados os valores de impurezas 
vegetais e minerais. Por fim, para evidenciar a quantidade de cana comprada daqueles produtores 
que compõe o escopo foi verificado o relatório fiscal gerado no sistema CompuSoftware e 
exportado para formato excel (.xlsx). Deste foram solicitadas, verificadas e anexadas às evidências 
algumas notas fiscais, descritas no Anexo III. Destaca-se que todo o perfil de produção foi 
considerado em dados padrão, portanto não foram verificados requisitos como consumo de 
fertilizantes, área queimada e consumo de combustíveis e energia elétrica na fase agrícola. 

No terceiro e último dia de auditoria in loco, 25 de novembro de 2021, foram verificados os dados e 
evidências relativas à fase industrial na planilha Renovacalc, tendo como base o Relatório 
Gerencial – Form 1364, gerado no sistema CompuSoftware, e o memorial de cálculo “FOR 004.03-
Memorial Calculo_ Indicadores Industriais (2020).xlsx”. Para evidenciar as entradas (cana-de-
açúcar, lenha, diesel e etanol hidratado próprio) e saídas (etanol hidratado, açúcar e bagaço) foram 
gerados e verificados os relatórios fiscais e algumas notas fiscais de cada um dos produtos citados 
acima. Para o etanol hidratado também foram verificados os “protocolos de aceite” das informações 
inseridas no i-SIMP, os quais foram apresentados na planilha “Relatório SIMP (cana)2020 - USINA 
VALE.xlsx”. Com relação aos combustíveis (etanol hidratado e diesel), além dos relatórios fiscais de 
entradas e saídas, também foram verificados o quantitativo de estoques inicial e final, além do 
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próprio consumo destes no posto de abastecimento, a fim de checar se todos esses controles 
conferem entre si. Também foi verificado que a usina não realiza venda de energia elétrica, 
portanto o consumo de energia se dá através de geração prórpia e, quando não está cogerando, da 
rede da concessionária de energia, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), desta foram 
anexados as faturas mensais de 2020. Quanto a geração de energia elétrica, foi verificado que na 
alimentação das caldeiras houve consumo de bagaço próprio e lenha, os cálculos destes consumos 
também foram apresentados no memorial de cálculo “FOR 004.03-Memorial Calculo_ Indicadores 
Industriais (2020).xlsx”. Por fim foi verificado através do relatório fiscal que o modal de distribuição 
do etanol hidratado produzido é 100% rodoviário. Alguns documentos que não influenciam 
diretamente no preenchimento da Renovacalc mas que também fazem parte do escopo Renovabio 
foram solicitados e verificados durante a auditoria, tais como o Balanço de Massa (em % ART), 
declaração do sistema de gestão da usina, fluxograma e descritivo do processo industrial e a 
Licença de Operação (LO) da usina, n°14008494 e validade vencida em 05/06/2021. Entretanto foi 
apresentado protocolo do pedido de renovação da LO, datado de 19/01/2021. Ao consultar o sítio 
eletrônico da CETESB(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) verificou-se que o processo 
de renovação ainda encontra-se “em análise”. Por fim, foi verificado o cálculo da fração do volume 
elegível.  

Como última etapa do processo de auditoria in loco, foi realizada uma Reunião de Encerramento, a 
fim de apresentar as SACs geradas, 25 até esta etapa, e alinhar prazos para correção das 
mesmas. 

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. 

 

B) Planilha de Produtores e RenovaCalc 

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

Neste Anexo são apresentadas as descrições das Solicitações de Ações Corretivas (SACs) que 
foram geradas na análise prévia à auditoria, durante o processo de auditoria in loco, 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 "Evidências" deste mesmo documento, apresenta-se toda 
as documentações e as memórias de cálculos verificados em campo, como também 
posteriormente, se necessário. 

Portanto, a Onda Verde Agrocomercial S/A apresentou 13 SACs iniciais durante a análise 
documental e que foram corrigidas ainda antes da auditoria in loco. Já durante a auditoria in loco 
foram geradas mais 12 SACs. Na revalidação das documentações acrescentou-se mais 4 SACs, 
totalizando 29 SACs.  

Para entender o processo de produção de etanol desta usina, a Figura 1 apresenta o fluxograma, 
desde a matéria-prima, neste caso a cana-de-açúcar, seus processos, produtos e coprodutos.  
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Figura 1. Fluxograma do processo de Etanol (Fonte: Onda Verde Agrocomercial S/A, 2021). 
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A usina possui gestão das informações através sistema CS – CompuSoftware, conforme citado 
anteriormente e detalhado na Figura 2. 

Figura 2. Informações referentes ao Sistema de gerenciamento de dados (Fonte: Onda Verde 
Agrocomercial S/A, 2021). 

 

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

Foram realizadas comparações entre as informações declaradas no i-SIMP, evidenciado no 
processo de certificação pela Usina (Figuras 3), e na RenovaCalc. Ainda durante a fase de análise 
documental foi verificado divergência no i-SIMP, SAC 5. Ao realizar as devidas correções, pode-se 
notar que a quantidade evidenciada pela Usina no I-SIMP é a mesma presente no Boletim 
industrial (Figura 4), exceto os itens Saída e Consumo, que tiveram movimentação em janeiro e 
fevereiro de 2020, período de entressafra que não é contabilizado no Boletim Gerencial. Portanto, 
para justificar e evidenciar essa diferença nestes dois meses, foram apresentados os Livros de 
Produção Diária (LPD) que são contabilizados quinzenalmente (Figuras 5 a 8). 
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Figura 3. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e na RenovaCalc. 

 

 

Figura 4. Boletim Industrial da usina Onda Verde Agrocomercial S/A do ano de 2020 
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Figura 5. Livro de Produção Diária – Alcool Hidratado, referente a primeira quinzena de janeiro de 
2020. 

 

 

Figura 6. Livro de Produção Diária – Alcool Hidratado, referente a segunda quinzena de janeiro de 
2020. 
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Figura 7. Livro de Produção Diária – Alcool Hidratado, referente a primeira quinzena de fevereiro 
de 2020. 

 

 

Figura 8. Livro de Produção Diária – Alcool Hidratado, referente a segunda quinzena de fevereiro 
de 2020. 

 

O balanço de massa detalhado de todo o processo de produção do etanol, desde a matéria-prima, 
neste caso a cana-de-açúcar, seus processos, produtos e coprodutos está apresentado na Tabela 
1. Ratifica-se que os documentos foram arquivados e verificados durante a auditoria. 
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Tabela 1. Balanço de Massa (ART) de 2020 (Fonte: Onda Verde Agrocomercial S/A, 2021) 

 

Usina: Onda Verde Agrocomercial S.A.   

Período:  01/01/2020 à 31/12/2020 
  

   

BALANÇO ART  

   

CANA MOÍDA 1.064.492,86  

ART % CANA 15,74  

   

MATÉRIA PRIMA ART (t) Total (%) 

CANA MOÍDA 167.551,176 100 

TOTAL DISPONÍVEL 167.551,176 100 

   

PRODUTOS ART (t) Total (%) 

AÇÚCAR 80.842,048 48,25 

ETANOL 72.552,738 43,30 

TOTAL RECUPERADO 153.394,786 91,55 

   

PERDAS  ART (t) Total (%) 

ART ÁGUAS RESIDUAIS 145,00 0,09 

PERDA DE ART BAGAÇO   3.658,00 2,18 

PERDA DE ART NA TORTA   689,00 0,41 

PERDA ART VINHAÇA 358,00 0,21 

PERDA ART FERMENTAÇÃO 7.850,00 4,69 

PERDAS INDETERMINADAS 1.456,39 0,87 

TOTAL PERDAS 14.156,39 8,45 

   

*** Não medimos a perda de ART na evaporação  
*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar  
*** Não medimos a perda de ART nos Multijatos  
*** Não possuimos mel remanescente   

 

O processo produtivo do etanol encontra-se no Anexo VI, que contempla as etapas de pesagem, 
descarregamento e alimentação de cana; preparo de cana; extração do caldo; fermentação; 
destilação; centrifugação; armazenamento de álcool; geração de vapor; geração de energia elétrica 
e tratamento de água. 

 

C) Elegibilidade 

Conforme descrito nos itens 5-B e C, a firma inspetora realizou sua análise de elegibilidade com 
base no escopo e arquivos formato shapefile enviados pela usina. Assim, foram amostrados 87 
imóveis rurais de 367 enviados pela usina. Dentre esses imóveis, encontram-se aqueles com os 10 
maiores valores de biomassa. A análise de elegibilidade realizada pela firma inspetora não 
encontrou imóveis rurais com supressão de vegetação.  
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7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da proposta de certificação teve o prazo de 30 dias de divulgação no site 
www.sgssustentabilidade.com.br. O período de consulta ocorreu de 10/02/2022 a 11/03/2022.  

A consulta pública disponibilizou os seguintes documentos: 

I – Dados preenchidos pela unidade produtora 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 
primárias, 28 Solicitações de Ação Corretiva (SACs) 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. 

 

Biocombustível: Etanol Hidratado 

Nota de Eficiência Energético – 
Ambiental (gCO2eq/MJ):  

53,66 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 90,47 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,0360452E-03 

 

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 cana, balança, tombamento, destilaria, 
difusor/moagem, posto de combustíveis, laboratório, cogeração, centros de operação, etc. 

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

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

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

 
 

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

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

Anexo V – Relatório de Auditoria in Loco - Lista de Presença e Participantes 
Anexo VI –Descrição do Processo Produtivo do Etanol  

Anexo VII – Plano de Amostragem assinado pelo Responsável Técnico 
 

http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
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Firma Inspetora: SGS do Brasil Ltda 

Produtor de 
Biocombustível: 

Onda Verde Agrocomercial S/A 

Endereço: Estância Vale do Rio Turvo, s/n – Zona Rural – Onda Verde/SP – CEP: 15.450-000 

Produto a ser 
certificado: 

Etanol Hidratado de cana-de-açúcar 

Rota: E1GC 

Período da consulta 
pública: 

10/02/2022 a 11/03/2022 

Documentos 
disponibilizados na 

consulta: 

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

Endereço eletrônico 
da consulta pública: 

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

 
I. Comentários 

No Descrição Resposta ao comentário (uso SGS) 

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

   

 
 
Este formulário deverá ser enviado para SGS no e-mail: fabian.goncalves@sgs.com 

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


 

Responsável Técnico: Aline Santos Lopes - CREA: 5070267426 

Anexo II - Metodologia da Análise de Elegibilidade 
  
Introdução 
 

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

considera duas partes, sendo: 

1 - Análise do imóvel (CAR); 

2 - Análise de Supressão de Vegetação Nativa. 

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

e a base vetorial de imóveis do CAR. Os resultados são entregues em formato digital à contratante. 
 

2. Análise do imóvel (CAR) 
 

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

utilizando como referência o número de CAR informado pelo produtor, considerando a situação do 

cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são consideradas elegíveis ou não de acordo com o 

estabelecido na Resolução 758 e Informe Técnico 02. 
 

 

3. Análise de supressão de vegetação nativa 
 

 A segunda 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.  

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

data mais recente em relação à data de execução da análise de elegibilidade. 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 

períodos e utilizada uma composição entre os resultados obtidos para realçar áreas de ganho ou perda 

de vegetação. 

Para a realização da interpretação visual foi utilizada 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). 

 

Referências: 

  

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

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

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

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



Metodologia de Análise de Elegibilidade 

 

 

 
 

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

www.allmaps.com.br     1 

  

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

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

de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento. 

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

  

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

(RenovaBio) e dá outras providências. 

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

  

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

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

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

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

2018 

  

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

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

Eficiente de Biocombustíveis. 

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

tecnico-02.docx 

  

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

2017. 

  

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

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

da Terra e Florestas, 2015. 

Link: 

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

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

  

SATVeg - Embrapa. 

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

  

SICAR Federal - Governo Federal. Link: http://www.car.gov.br/#/ 

 

 

Responsável técnico 
 
Aline Santos Lopes                                  Assinatura:  
Engenheira Ambiental 
CREA: 5070267426-SP  

http://www.car.gov.br/#/
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Organização: Onda Verde Agrocomercial S/A 

Número do Contrato: C46155 

 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item da 
Calculadora 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  
Valor 

Original 
Valor 

Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

1 Elegibilidade 

18/11/2021 – Danilo Soares: 

Verificado que na base vetorial 
(arquivos shapefiles) apresentada não 
estão todas as fazendas listadas na aba 
elegibilidade. 

- Os polígonos das fazendas 30824-3, 
30824-4 e 30824-6, por exemplo, não 
constam nos arquivos apresentados. 
Verificar e reenviar todos os shapefiles 
completos. 

19/11/2021 e 22/11/21 - Renata F. 
Crespilho:  

– Reenviado e-mail em 18/11/2021 
com verificação (mosaico agrícola), e 
inclusão dos polígonos das fazendas 
30824-3, 30824-4, e 30824-6. 

- Reenviado e-mail em 22/11/21: com 
todos os arquivos shapefiles 
completos (Ambium). 

N/A N/A 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 

2 
Dados_Agrícol
as_Padrão 

18/11/2021 - Danilo Soares: Apresentar 
mapas agrícolas, ou evidências 
equivalentes, com a área total 
(considerar áreas de plantio de muda, 
reforma, etc.) individual de cada fazenda 
dos produtores listados em dados 
padrão. 

 

31/12/2021 – Danilo Soares: 

Foi apresentado relatório de área total 
de todas as propriedades (escopo e fora 

- 22/11/21 – Renata F. Crespilho: 

 

- Apresentada evidencia por meio de 
relatório do sistema CompuSoftware 
– CS com a área total, considerando 
áreas de plantio, mudas, reforma, 
dentre outros, individualmente de 
cada propriedade rural de 
responsabilidade (parceria agrícola) 
da Usina Vale. 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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do escopo), entretanto faz-se 
necessário evidenciar também o 
relatório do sistema com a área total 
somente dos produtores listados em 
dados padrão. 

Área total: 23.295,01 ha 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

Destacado no relatório do sistema a 
área total (somente dos produtores 
listados em dados padrão, 
totalizando uma área total de 
23.295,01 hectares. 

 

3 
Dados_Agrícol
as_Padrão 

18/11/2021 - Danilo Soares: Apresentar 
relatório gerado em sistema, constando 
a quantidade de cana comprada dos 
produtores que compõem o escopo e 
daqueles que ficaram fora devido a 
inelegibilidade, separadamente; 

 

31/12/2021 – Danilo Soares:  

Destacar no relatório fiscal a quantidade 
de cana comprada dos produtores que 
compõem o escopo. 

22/11/21 – Renata F. Crespilho:  

 

- Apresentada evidencia por meio de 
relatório do sistema CompuSoftware 
– CS, por meio do relatório 
constando a quantidade de cana-de-
açúcar comprada (moagem), 
constando apenas as áreas elegíveis. 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

Destacado no relatório fiscal a 
quantidade de cana comprada dos 
produtores que compõem o escopo. 

 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 

4 
Balanço de 
Massa 

18/11/2021 - Danilo Soares: Verificado 
que o valor da (%) de ART cana 
informado no balanço de massa diverge 
do apresentado no relatório gerencial da 
usina. Corrigir e apresentar evidências 
dos demais valores informados no 
balanço de massa. 

 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Corrigido valor da (%) ART cana no 
balanço de massa que 
equivocadamente foi apresentado 
anteriormente, visto que divergia do 
relatório gerencial obtido por meio do 
sistema CompuSoftware – CS. 

15,73 15,74 
20/01/2022 – 
Danilo Soares 
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29/12/2021 – Danilo Soares: 

Verificado que os valores do balanço de 
massa continuam divergentes daqueles 
apresentados nas evidências. 

 

- Apresentada evidencias obtidas 
pelo sistema CS dos valores 
informados no balanço de massa.  

 

05/01/2022: Renata F. Crespilho 

- Corrigido os valores informados no 
balança de massa apresentado (FOR 
005.01), e anexado boletim CS do 
balanço de massa para conferencia 
(pdf). 

- Devida a necessidade do projeto 
Renovabio em apresentar evidencias 
via sistema do balanço da ART foi 
solicitada à CS a habilitação do 
relatório citado e apresentado, porem 
cabe ressaltar que o mesmo nunca 
havia sido utilizado, sendo verificadas 
algumas inconsistências no referido 
relatório, estas serão sanadas após o 
ajuste junto a CS, para a 
apresentação de tais evidencias nos 
anos subseqüentes. 

 

20/01/2022: Renata F. Crespilho:  

 

- Corrigido os valores informados no 
balanço de massa apresentado (FOR 
005.01), e anexado evidencia por 
meio do boletim CS do balanço de 
massa ART para conferência (pdf). 
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- Após verificação das divergências 
existentes entre o memorial de 
calculo do balanço de massa (FOR 
005.01), confrontado com o relatório 
extraído do sistema CS, verificaram-
se divergências entre os valores, 
devido a isto, após analises 
minuciosas do sistema CS, referente 
à habilitação do relatório 13 que se 
refere ao “Balanço de ART”, foram 
realizadas conferencias dos valores 
disponibilizados no sistema CS 
confrontando-os com os valores 
apresentados no memorial de calculo 
de balanço de massa (FOR 005.01), 
realizou-se também a padronização 
das casas decimais do sistema, e 
ajustaram-se os arredondamentos 
feitos anteriormente automaticamente 
pelo sistema CS. 

Após essa analise da padronização e 
arredondamento dos valores 
existentes dentro do sistema, foi 
solicitado a CS a desabilitação dos 
parâmetros por setores, como fabrica 
de açúcar, destilaria, moenda, dentre 
outros, e verificou-se que quando se 
rehabilitou-se novamente, o sistema 
CS apresentou as informações 
corretas quando comparadas ao 
memorial de calculo do balanço de 
massa (FOR 005.01). 
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Cabe informar também que a 
divergência estava nas perdas de 
ART fermentação que anteriormente 
apresentava o valor da ART (t) de 
7.852,00 t, e que após os ajustes 
elencados acima apresentou o valor 
de 7.850,00 t.  

Outro parâmetro que se observou 
alteração após os ajustes descritos 
acima foram as casas decimais das 
perdas indeterminadas que 
apresentavam o valor de 1.456,99 t, 
e posterior aos ajustes apresentou 
valor de 1.456,39, sendo que o total 
das perdas indeterminadas passou 
de 14.158,99 t para 14.156,39 t.  

Vale ressaltar que mesmo após os 
ajustes descritos acima total (%) 
apresentado no memorial de calculo 
FOR 005.01 não tiveram nenhuma 
alteração nos valores apresentados 
inicialmente, sendo sanada tal 
divergência observada no inicio. 

 

 

5 
Documentos a 
parte 

18/11/2021 - Danilo Soares: 

Verificar as seguintes informações 
inseridas na planilha do SIMP: 

- No mês de outubro foi informado um 
valor de devolução de 30.000 L de 
etanol hidratado, gerando divergência 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Verificado no SIMP que a devolução 
de 30.000 L de etanol hidratado foi 
equivocadamente lançada  no mês 
de outubro, quando o correto é a 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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com o valor de estoque calculado para 
este mês.  

- Valores de entrada de cana no SIMP, 
pois divergem do relatório gerencial.  

- Anexar os relatórios gerenciais e/ou 
fiscais, mês a mês, a fim de evidenciar 
as informações que compõem o 
preenchimento do SIMP. 

 

21/12/2021 – Danilo Soares: 

Segue pendente o envio dos relatórios 
gerenciais de fechamento de cada mês 
de safra/20. 

devolução constar no mês de 
novembro. 

- Corrigido os valores de entrada de 
cana-de-açúcar no SIMP, conforme 
evidencia (LPD) apresentado com os 
valores corretos. 

- Enviado relatório LPD mensal para 
evidenciar as informações que 
compõe o SIMP já apresentado. 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

Anexado relatórios gerenciais mês 
a mês, referente à safra/20, para 
conferencia da entrada de cana 
mês a mês junto ao SIMP. 

6 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 – Danilo Soares: Evidenciar 
como é realizado o controle da 
quantidade de energia elétrica gerada 
pela usina e da quantidade que é 
consumida pela própria.  

 

21/12/2021: - Danilo Soares: 

- Apresentar declaração assinada, 
documentando a informação de que não 
é realizada venda de energia elétrica. 

- Solicitar assinatura do responsável 
pela declaração do controle de energia 
elétrica. 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

- Enviado documento de como é 
realizado o controle de energia 
elétrica gerada, isto é, por meio de 
leituras de hora em hora, as quais 
são lançados os valores adquiridos 
por meio do Boletim de Controle da 
Casa de Força da usina. 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

- Apresentada declaração 
assinada de não comercialização 
de energia elétrica. 

-Declaração de controle de 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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energia elétrica devidamente 
assinada. 

7 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Evidenciar 
como é realizado cálculo da quantidade 
de bagaço próprio utilizado na geração 
de vapor/eletricidade. 

Apresentar relatório gerado em sistema, 
ou evidência equivalente, apontando o 
período exato de início e término da 
queima de bagaço no ano de 2020, 
também considerando as paradas das 
caldeiras. 

Apresentar dados de controle de 
estoque inicial e final de bagaço do ano 
de 2020. 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Conforme fórmula inserida no 
sistema Compusoftware - CS onde 
evidencia-se o calculo da quantidade 
de bagaço próprio utilizada na 
geração de vapor/eletricidade. 

- Apresentado relatório do sistema 
CS com apontamento do período 
exato de início e término da queima 
de bagaço no ano de 2020, bem 
como o relatório de paradas das 
caldeiras. 

- Apresentado dados de estoque 
inicial e final de bagaço do ano 2020 
por meio do relatório gerencial. 

N/A N/A 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 

8 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Verificado 
que para o rendimento de bagaço 
próprio, há divergência entre os valores 
apresentados em relatório gerencial e 
memorial de cálculo (0,18 kg/t cana) e o 
valor informado na Renovacalcc (183,60 
kg/t cana).  

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Verificado equívoco na unidade de 
medida, no momento do 
preenchimento do memorial de 
calculo industrial no que concerne ao 
rendimento do bagaço, conforme 
FOR 004.03. 

0,18 183,60 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 

9 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Lenha 

- Apresentar evidência do cálculo da 
média ponderada para a distância 
percorrida da lenha até a usina. 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Foi apresentada evidencia do 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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- Apresentar evidência das informações 
técnicas que constam no memorial de 
cálculo do uso de lenha; 

- Apresentar documentos que 
evidenciam a realização de testes da 
caldeira no período anterior ao início da 
safra; 

 

21/12/2021 - Danilo Soares: 

Providenciar assinatura do responsável 
no próprio memorial descritivo 
apresentado. 

cálculo da lenha utilizando-se a 
distância maior (459 metros), sendo 
esta, arredondada para 500 metros, 
visto que a lenha utilizada foi retirada 
da Reserva Legal da indústria que foi 
averbada anteriormente por meio de 
Sistema Agroflorestal – SAF com 
utilização de eucaliptos. Devido a 
isto, não utilizou-se calculo da media 
ponderada para distancia percorrida 
da lenha ate a usina; 

- Apresentadas informações técnicas 
evidenciadas no memorial de calculo 
do uso da lenha, como as medidas 
construtivas das fornalhas das 
caldeiras (01 e 02) existentes na 
usina, bem como a cubicagem das 
mesmas para a inserção de tais 
valores no referido documento; 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

 

-Memorial descritivo do consumo 
de lenha devidamente assinado 
pelo responsável. 

 

  

10 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Apresentar 
todas as notas fiscais/contas de energia 
elétrica referente ao consumo de 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 
0,88 0,89 

17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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energia elétrica durante todo o ano de 
2020. 

- Na pasta de evidências não constam 
as contas de novembro e dezembro de 
2020. 

- Verificar os valores preenchidos e 
corrigi-los, se necessário. 

 

21/12/2021 - Danilo Soares: 

Corrigir o valor informado em 
Eletricidade da rede – mix médio, uma 
vez que foi verificado que há erro de 
arredondamento. Valor correto: 0,886 

- Apresentada todas as contas de 
energias pertinentes ao ano 2020, 
com a inclusão das contas de 
novembro/2020 e dezembro/2020. 

- Verificado e corrigido os valores que 
foram equivocadamente inseridos no 
local errado no memorial de calculo 
(FOR 004.03 - Memorial de 
Calculo_indicadores industriais). 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

 

-Corrigido o valor para 0,89, visto que 
no memorial de cálculo FOR 004 
aceita 3 casas decimais, e na 
Renovacalc apenas 2 casas 
decimais. Devido a isto, arredondou-
se o valor de 0,886 para 0,89, como 
pode ser visualizado tanto no 
memorial de calculo FOR 004.03 
quanto na Renovacalc. 

 

11 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Evidenciar 
quais são os equipamentos que 
utilizaram diesel na fase industrial.  

Apresentar dados do controle de 
estoque de diesel, considerando 
estoque inicial e final, entradas e saídas, 
processos agrícolas e industriais 

 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Evidenciado quais são os 
equipamentos movidos a diesel 
utilizados tanto no setor industrial 
quanto administrativa. 

- Apresentado dados de controle de 
estoque de diesel por meio de 

B10: 
38.928,00 L 

 

B11: 
33.751,08 L 

 

B12: 

B10: 
38.447,16L 

 

B11: 
32.698,52 L 

 

B12: 

17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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21/12/2021 - Danilo Soares: 

- Verificado que no no memorial de 
cálculo (FOR 004.03 – Memorial 
Cálculo_Indicadores Industriais.xlsx – 
aba 27) apresentado, não está listado o 
equipamento 31017 embora esteja 
sendo contabilizado. Verificar e corrigir. 

 

- Corrigir os valores informados neste 
memorial para o consumo de Diesel 
B10, B11 e B12. 

relatório do sistema CompuSoftware 
– CS, considerando os estoques 
inicial e final, bem como as entradas 
e saídas de diesel. 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

 

-Incluso o equipamento 31017 no 
memorial de cálculo (FOR 004.03-
aba 27). 

 

-Corrigido os valores informados 
neste memorial para o consumo 
de Diesel B10, B11 e B12. 

91.574,41 L 91.501,04L 

12 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Remover o 
valor informado de Diesel – B15 (0,09) , 
uma vez que não foi evidenciado 
utilização de diesel com essa 
porcentagem de biodiesel na mistura, 
durante o ano de 2020. 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Removido o valor de Diesel – B15 
informado inicialmente, visto que no 
ano de 2020 não foi utilizado diesel 
com o referido percentual de 
biodiesel na mistura. Valor informado 
equivocadamente no local errado. 

N/A N/A 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 

13 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

18/11/2021 - Danilo Soares: Inserir o 
valor do Diesel – BX, conforme 
evidências e memorial de cálculo. 

19/11/21: Renata F. Crespilho 

 

- Inserido o valor do Diesel BX (B12) 
no local correto, e conforme 
apresentado no memorial de calculo 
apresentado. 

N/A N/A 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 
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14 Elegibilidade 

23/11/2021 - Danilo Soares: 

Evidenciar no memorial de cálculo como 
foi realizada proporção de área e 
produção por CAR, uma vez que essas 
informações são gerenciadas por 
fazenda e não por CAR, pela usina. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

- Apresentado novo memorial de 
calculo com a inserção de colunas 
(cor salmão) onde evidencia-se o 
calculo das proporção de áreas e 
produção por CAR. 

N/A N/A 
31/12/2021 – 
Danilo Soares 

15 Elegibilidade 

24/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: Anexar às evidências os mapas 
dos CARs da fazenda 30824, bem como 
o comparativo de imagens e 
demonstrativo do SICAR, conforme 
Informe Técnico n°02 SBQ /v.4. 

 

21/12/2021 – Danilo Soares: 

Verificado que no mapa com o 
comparativo de imagens do CAR 
abaixo, há uma parte da propriedade 
que em 2017 aparentemente havia 
vegetação que não era de cana-de-
açúcar e que em 2021 passou a ser. 
Verificar e apresentar justificativa 
documentada. 

 

CAR: SP-3533007-
97ED7D4A5BD04FD69FBF51917876A7
4A 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

- Anexadas, apresentadas e enviadas 
evidencias dos mapas dos CARs da 
fazenda 30824. 

- Apresentado também o comparativo 
de imagens, bem como 
demosntrativo do SICAR da fazenda 
30824, seguindo orientações 
contidas no Informe tecnico nº. 02 
SBQ/v.4. 

 

03/01/2022: Renata F. Crespilho: 

 

A AMBIUM avaliou a propriedade 
previamente, e assim como a usina 
destacou, também observamos que 
se trata de uma área de sede 
agrícola que foi desmoronada. Além 
disso, a coloração da vegetação se 
difere muito da coloração da 
vegetação nativa do entorno, 
conforme mapa em anexo. A 
AMBIUM ressalta mais uma vez que 
a área do respectivo CAR NÃO se 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 
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enquadra como supressão de 
vegetação nativa. 

16 
Renovacalc – 
Dados Padrão 

24/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Corrigir valores de impureza vegetal 
informado na Renovacalcc, pois o valor 
informado (86,13 kg/t cana) não é o 
mesmo evidenciado em relatório: 86,26 
kg/t cana. Anexar às evidências o 
relatório gerado no sistema, 
considerando apenas os produtores que 
compõem o escopo. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Corrigido os valores de impureza 
vegetal informado anteriormente na 
Renovacalcc, sendo o correto 86,26 
kg/t cana. 

- Anexada também relatório gerado 
por meio do sistema 
ComnpuSoftware – CS levando em 
consideração apenas os produtores 
(parceiros agrícolas) que compõe o 
escopo. 

86,13 86,26 
31/12/2021 – 
Danilo Soares 

17 
Renovacalc – 
Dados Padrão 

24/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Anexar às evidências o relatório de 
impurezas minerais que consideram 
somente as fazendas que compõem o 
escopo. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Anexado relatório de impurezas 
minerais considerando apenas as 
propriedade rurais que compõem o 
escopo das áreas elegíveis. 

N/A N/A 
31/12/2021 – 
Danilo Soares 

18 
Renovacalc – 
Dados Padrão 

24/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Identificado que a fazenda 30824 está 
apresentando divergência na área total, 
nos mapas agrícolas consta 752,01 ha. 
Entretanto o somatório das áreas dos 
shapes/CARs disponibilizados totaliza 
665,49 ha. Ao analisar tais mapas 
agrícolas foi identificado que uma área, 
“setor 1”, de 86,58 ha não consta nos 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Reapresentado shapes/CARs do 
mapa da fazenda 30824 que 
encontrava-se com divergencia na 
area apresentada, sendo verificado 
que o “setor 1” da referida 
propriedade rural não havia sido 
incluido no mesmo. 

- Apresentado também novo atestado 

N/A N/A 
20/01/2022 – 
Danilo Soares 
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shapes/CARs. 

 

31/12/2021 - Danilo Soares: 

Verificado que o CAR SP-3533007-
97ED7D4A5BD04FD69FBF51917876A7
4A desta fazenda não consta na aba 
elegibilidade da Renovacalc. 

de elegibilidade. 

 

03/01/2022: Renata F. Crespilho: 

 

Houve uma retificação da 
elegibilidade, inserindo a porção 
restante da fazenda 30824 no 
trabalho. Em anexo, reenviamos os 
respectivos shapes, planilhas e 
atestados da análise. O CAR SP-
3533007-
97ED7D4A5BD04FD69FBF5191787
6A74A consta na última planilha 
enviada. 

 

18/01/2022: Renata F. Crespilho 

O CAR SP-3533007-
97ED7D4A5BD04FD69FBF5191787
6A74A, referente a parte da fazenda 
30824 foi inserido na linha 212 da 
aba informações elegibilidade da 
Renovacalc (30824-6). 

19 
Renovacalcc – 
Dados Padrão 

24/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Corrigir o valor da área total das 
seguintes fazendas, uma vez que os 
valores informados na 
Renovacalcc/memorial de cálculo não 
conferem com os verificados nos mapas 
agrícolas e/ou relatórios: 30606 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Apresentados os valores corrigidos 
conforme relatório agricola emitido 
pelo sistema CompuSoftware – CS. 

- Apresentado memorial de calculo 
corrigido, visto que os valores 
divergentes informados 

24.774,89 
ha 

área total 
(escopo e 
fora do 
escopo) 

24.794,51 
ha 

área total 
(escopo e 
fora do 
escopo) 

31/12/2021 – 
Danilo Soares 
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(+16,83); 30973 (+0,41); 30509 (-0,09); 
30517 (-0,03); 30840 (+0,14); 30405 
(+0,66); 30800 (+0,80), 30465 (-0,01), 
30602 (-0,01), 30754 (-0,01), 30776 (-
0,01), 30842 (+0,01), 30144 (+0,03), 
30764 (+0,01), 30878 (+0,01), 30920 
(+0,79), 30422 (+0,01) e 30778 (+0,01). 

anteriormente encontravam -se com 
erro de digitação no cadastro. 

20 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

24/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: Anexar às seguintes NFs de 
entrada de cana de açúcar: 4415 / 4416 
/ 4462 / 4557 / 4585 / 4600 / 4659 / 4728 
/ 4732 / 4173 e o respectivo relatório 
fiscal de entrada de cana. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Apresentada relatório obtido por 
meio da CompuSoftware – CS 
relatório fiscal de entrada de cana-
de-açúcar, bem como as NFs de 
entrada de cana-de-açúcar, conforme 
solicitado pelos auditores, são elas: 
NF 4415, NF 4416, NF 4462, NF 
4557, NF 4585, NF 4600, NF 4659, 
NF 4728, NF 4732, e 4173.  

N/A N/A 
21/12/2021: 
Danilo Soares 

21 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

25/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Anexar às evidências o relatório fiscal 
de venda do açúcar produzido. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Apresentada evidencia do sistema 
CompuSoftware – CS, por meio de 
relatório de Notas fiscais de saída de 
açúcar. 

N/A N/A 
21/12/2021: 
Danilo Soares 

22 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

25/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Anexar às evidências o relatório fiscal 
de venda do bagaço produzido. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Apresentada evidências por meio 
de relatório fiscal de venda do 
bagaço produzido 
(Saídas_carregamento de Bagaço). 

N/A N/A 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 
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23 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

25/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Anexar as seguintes evidências para o 
consumo de etanol hidratado próprio: 

 - Relatório de estoque inicial e final do 
posto para o ano de 2020 (em pdf); 

- Relatório de entrada e saída do posto 
de abastecimento, geral e por 
equipamento (em pdf e excel); 

- Listagem dos equipamentos 
administrativos e industriais; 

- Memorial de cálculo; 

 

21/12/2021: Danilo Soares: 

Apresentar notas fiscais de entrada de 
etanol próprio no posto de 
abastecimento. 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Anexada as evidências para o 
consumo de etanol próprio, bem 
como relatório de estoque inicial 
(2019) e final (2020) em pdf. 

- Apresentado também relatórios de 
entrada e saídas do posto de 
abastecimento da empresa. 

- Apresentado relatório total (geral), e 
por equipamentos no formato pdf. e 
excel. 

-Apresentada listagem dos 
equipamentos utilizados no setor 
administrativo e industrial. 

-Apresentado memorial de calculo, 
conforme planilha FOR 004.03 
Memorial de Calculo_indicadores 
industriais. 

 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

-Apresentada notas fiscais de 
entrada de etanol próprio no posto de 
abastecimento. 

N/A N/A 
20/01/2022 – 
Danilo Soares 

24 
Renovacalcc – 
Fase Industrial 

25/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 
Faceto: 

Identificada divergência entre o valor 
total de consumo de diesel (s10 e s500) 
dos veículos/equipamentos 
administrativos e industriais (164.253,55 

01/12/21: Renata F. Crespilho 

 

- Verificada divergência entre o valor 
total de consumo de diesel (S10 e 
S500) dos veículos/equipamentos 

164.253,55 162.646,72 
21/12/2021 – 
Danilo Soares 
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L), e relatórios verificados do sistema, 
162.646,72 L. 

Apresentar as seguintes evidências para 
o diesel S10 e S500: 

 - Relatório de estoque inicial e final do 
ano de 2020 (em pdf); 

- Relatório fiscal de entrada (em pdf e 
excel); 

- Relatório de consumo total geral e por 
equipamento (em pdf e excel); 

- Listagem dos equipamentos 
administrativos e industriais que 
utilizaram diesel em 2020; 

- Memorial de cálculo; 

- Relação das seguintes Notas Fiscais 
de diesel s500: 34941; 35487; 41757; 
441929; 37052; 37726; 38620; 39144; 
255048; 40825; 41638 e 42336; 

- Relação das seguintes Notas Fiscais 
de diesel s10: 440835; 36615; 443410; 
444604; 38458; 447642; 40009; 41053. 

administrativos e industriais, sendo 
verificada que a divergência 
encontrava-se num veículo utilizado 
pelo setor agrícola e não 
industrial/administrativo. 

- Apresentados evidências por meio 
de relatórios obtidos pela sistema 
CompuSoftware – CS com estoque 
inicial (2019) e final (2020); 

- Apresentado relatório fiscal de 
entradas de diesel (S10 e S500), no 
formato pdf e excel; 

- Apresentada listagem dos 
equipamentos movidos a diesel no 
ano de 2020, tanto administrativos 
quanto industriais; 

- Apresentado memorial de calculo 
por meio da planilha FOR 004.03; 

- Apresentada listagem de notas 
fiscais de diesel S10 e S500, são 
elas: 

S 500: NF  34941; NF35487; NF 
41757; NF 441929; NF 37052; NF 
37726; NF 38620; NF 39144; NF 
255048; NF 40825; NF 41638 e NF 
42336. 

S 10: NF 440835; NF 36615; NF 
443410; NF 444604; NF 38458; NF 
447642; NF 40009; e NF 41053 

25 Renovacalcc – 25/11/2021 - Danilo Soares/Mariana 01/12/21: Renata F. Crespilho N/A N/A 21/12/2021: 
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Fase Industrial Faceto: 

Fase de Distribuição - Apresentar as 
seguintes NFs de saída de etanol 
hidratado: 104050/ 105215 / 105573 / 
106782 / 107826 / 108945 / 110599 / 
111900 / 114130 / 115798 / 116676 

 

- Apresentada as NFs de saídas de 
etanol hidratado, conforme solicitado 
pelos auditores. São elas: NF 
104050, NF 105215, NF 105573, NF 
106782, NF107826, NF 108945, NF 
110599, NF 111900, NF 114130, NF 
115798, e NF 116676. 

Danilo Soares 

26 
Renovacalc – 
Fase Industrial 

21/12/2021 - Danilo Soares: 

Corrigir o valor informado no memorial 
de cálculo (FOR 004.03 – Memorial 
Cálculo_Indicadores Industriais.xlsx) 
apresentado, uma vez que não 
corresponde ao valor total (100%) do 
etanol comercializado. 

03/01/2022 - Renata F. Crespilho: 

 

-Corrigido o valor informado no 
memorial de cálculo (FOR 004.03), 
sendo o valor correto do valor total 
(100%) do etanol comercializado de 
41.837.730 L. 

41.265.775 
L 

41.837.730 
L 

17/01/2022 – 
Danilo Soares 

27 
Documentos a 
parte 

31/12/2021 - Danilo Soares: 

Na declaração de elegibilidade foram 
informados 417 CARs, entretanto foram 
apresentados 418. Sendo que 5 foram 
considerados inelegíveis mas não estão 
discriminados no memorial de cálculo e 
não foram apresentados na declaração 
de elegibilidade. Verificar e corrigir a 
declaração de elegibilidade, caso 
necessário. 

03/01/2022: Renata F. Crespilho: 

 

A declaração de elegibilidade mostra 
os 417 CAR's que efetivamente 
ficaram no escopo da análise, 
conforme planilha de elegibilidade em 
anexo. Destes 417, 4 são 
considerados inelegíveis, sendo 1 por 
ser cancelado (SP-3549805-
93D1760E11384EF995C47F1E9AA5
FEE8), 1 por ter ocorrido supressão 
de vegetação (SP-3517505-
6D2F25663C4A4B608B8FCB299D4
E53C9) e 2 devido a data de registro 
ser posterior ao ano de análise do 
escopo (SP-3521150-

N/A N/A 
20/01/2022 – 
Danilo Soares 



Rev02 
 
 

      Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria in Loco - Resultados  

 

Page 18 of 37 

1065013A1C2840B5955973FC49B4
385E e SP-3534005-
55D3E864BE8949F99BEF11117734
B2E8). 

 

19/01/2022: AMBIUM: 

 

A análise de elegibilidade contempla 
418 CARs, sendo que destes 418, 5 
são considerados inelegíveis (1 
cancelado; 3 data de registro e 1 
supressão vegetação). A declaração 
de elegibilidade consta com 417 
CARs porque 1 deles (Fazenda 
30591) saiu do escopo pelo critério 
de CNPJ/CPF único. Nos mapas e 
memorial de cálculo são 
apresentados todos os CARs, 
independentemente se ficam ou 
saem do escopo, por isto a 
diferença. 
Na planilha de elegibilidade da 
Ambium, na aba Elegibilidade_Car 
constam os 417 CARs (elegíveis e 
inelegíveis) que ficam no escopo e 
na aba ‘fora do escopo’ consta um 
único CAR que pelo critério de 
CNPJ/CPF único, saiu do escopo.  

Fora de escopo = não é inserido nos 
indicadores e nem na elegibilidade. 
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28 
Fase Agrícola 
– Dados 
Padrão 

31/12/2021 - Danilo Soares: 

Apresentar evidência documental que 
correlacione o número da Identificação 
do produtor de biomassa e seu 
respectivo CPF/CNPJ. 

03/01/2022: Renata F. Crespilho: 

 

-O sistema CS utilizado pela empresa 
não filtra a identificação dos 
produtores de biomassa por ano. O 
sistema dá uma listagem de todos os 
parceiros agrícolas cadastrados 
desde o início da implantação ate o 
presente momento. 

N/A N/A 
17/01/2022 – 
Danilo Soares 

29 
Fase Agrícola 
– Dados 
Padrão 

28/01/2022 – Danilo Soares 

Remover da aba Dados Padrão os 
produtores que não tiveram produção no 
ano de 2020. 

 

Destacar no relatório de áreas quais são 
os produtores que não fazem parte do 
escopo. 

 

Atualizar nas informações da análise de 
elegibilidade, a quantidade de CARs 
que compõem o escopo. 

 

CNPJs: 

07.916.318/0001-66;  
07.922.937/0001-63; 07.962.328/0006-42;  
08.006.724/0004-05; 08.207.668/0002-05;  
08.224.954/0002-70; 08.239.100/0003-49;  
08.307.457/0001-55; 08.315.086/0001-53;  
08.315.735/0001-51; 08.333.657/0001-82;  
08.376.658/0001-04; 08.410.554/0001-79;  

01/02/2022 – Renata F. Crespilho 

Removidos da aba dados Padrão 
(RenovaCalc) os produtores que não 
tiveram produção no ano de 2020. 

 

Destacado no “Relatório total de 
área.renovacalc” (.pdf) os referidos 
produtores que não fazem parte do 
escopo. 

 

Não foi necessário atualizar as 
informações da analise de 
elegibilidade, nem a quantidade de 
CARs que compõe o escopo. Visto 
que os produtores que não tiveram 
produção em 2020 não estavam 
contemplados tanto no atestado 
(Ambium) quanto no relatório das 
áreas elegíveis do referido processo 
2020. Cabe informar ainda que os 44 
CNPJs elencados também não se 

N/A N/A 
01/02/2022 – 
Danilo Soares 
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08.419.521/0001-90; 08.428.453/0001-25;  
08.447.694/0001-11; 08.456.688/0001-20;  
08.506.625/0001-31; 08.522.504/0001-83;  
08.522.504/0003-45; 08.526.191/0001-31;  
08.559.330/0001-23; 08.615.869/0001-52;  
08.717.294/0002-60; 09.145.659/0002-91; 
11.356.551/0001-09; 13.736.524/0001-97;  
13.739.247/0001-76; 14.600.588/0001-29;  
14.914.825/0001-26; 17.284.211/0001-04;  
19.665.057/0001-38; 19.665.159/0001-53;  
26.293.664/0001-80; 26.384.232/0002-65;  
26.408.902/0001-55; 27.680.733/0001-70;  
28.049.220/0001-29; 31.541.570/0001-12;  
32.620.093/0001-43; 32.946.122/0001-61;  
33.237.356/0001-00; 34.284.616/0001-53;  
35.707.252/0001-30;  

encontram contemplados em nenhum 
dos documentos pertinentes a 
elegibilidade, CAR, e fase agrícola 
(dados padrão). 

 

 

II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 

Através do CNPJ nº04.248.044/0002-77 da Onda 
Verde Agrocomercial foi realizada consulta de 
produtores de etanol autorizados no SIMP Web – 
Etanol  e Consulta Pública de Instalações  do SIMP, na 
Central de Sistemas da ANP. Verificado que a usina 
está com situação de operação autorizada e operando 
dentro da capacidade autorizada. 

Danilo Soares 12/11/2021 

2 

Período de safra em 2020: 18/03 a 03/11/2020. 

Processo de produção continuou por mais dois dias. 
Portanto até 05/11/2020  

Danilo Soares 24/11/2021 

 
 

III. Evidências 
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Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 

Foram apresentados 418 CARs, desses 5 foram considerados inelegíveis, 47 sem produção e 367 elegíveis: 

• 1 CAR com supressão de vegetação (SP-3517505-6D2F25663C4A4B608B8FCB299D4E53C9) 

• 3 CARs com registro após o ano base do escopo (SP-3534005-3A3024618F104CC0A956EC8B0FB7A99B*;  

SP-3521150-1065013A1C2840B5955973FC49B4385E; SP-3534005-55D3E864BE8949F99BEF11117734B2E8 ); 

• 1 CAR com situação cancelado (SP-3549805-93D1760E11384EF995C47F1E9AA5FEE8**) 

• 47 CARs que não tiveram produção (SP-3549805-709531B271B24E95BDE49221555C3A59; SP-3533007-9814344DF76C4CEEB0F367CA722FB1F0; 

SP-3500907-BF77F744C3E74B61AFAD4F3B49A1F58D; ; SP-3521150-23F30B6496D344309AA60B6D8F3E436A; SP-3521150-
74DEFFDE2A7B4D90A7A8E151C493569D; SP-3549805-C87B58789DB240D084D61D02C686FEB4; SP-3533007-7711F481F70B491FB70D982D7C573070; SP-3533007-
78A07AD0EE4145C384121BE6771C5865; SP-3549805-670C275386484AC1B1061F7F04E17321; SP-3549805-BA82DEAEC9CE4A0792E60DE64E611182; SP-3549805-
3EC46404E0E84885BE0631ACD584C03C; SP-3533007-40C286DFFF2E4D87974D08C117AFD256; SP-3549805-32F71C647DB942B9B1AC54CAEBC32200; SP-
3500907-54824CADB47F41D7AD177F548A8386FA; SP-3549805-93D1760E11384EF995C47F1E9AA5FEE8**; SP-3549805-E2552FCA383B4A11BE4B323CF238C247; 
SP-3549805-E6276F22C888476DB8C9801AFBDA57F5; SP-3549805-3F8D5172A1D94810BDFCB681C9671B50; SP-3549805-5C3B4675E3A345E9B08BD7370F3C17A3; 
SP-3521150-214DC28C57E846B8ADF083E34BF0B0CC; SP-3521150-813D564EE5B74F81B514C6EEEA6FAD98; SP-3521150-
B711BE2343B24C448BD5B15CD4987DA9; SP-3521150-BD53B19F09504CF9B5CC08B32B353164; SP-3533007-D7701741D3194BE6B88148883CC2A5BD; SP-
3521150-2A348C10911A42FF9552168131D3E7AE; SP-3533007-BDA73805663C455AAE41C1B9CAA71F32; SP-3533007-87A4E15160984EE29A21561EAE9B8E03; SP-
3549805-A73AB623C6784759B8E6C615D00FBDBD; SP-3533007-712563B8121B4C20B35E1ADDC0D48ED6; SP-3533007-7FF569B270EC4F4993AAED894D4AFE50; 
SP-3521150-73065D4C43E24036A3B2DE23D4FAB90C; SP-3533007-F108D9EF9A484FB89994EE93E5883AA8; SP-3533007-447708AFEC8F4AA38FA39D4ACF88B910; 
SP-3533007-464ACF8E963843C79AF7E471015BD1A9; SP-3533007-423B4C44B96245B39F7A724776728547; SP-3533007-40DD36F0FF2F4E26BE27F1ECEAC61D25; 
SP-3521150-8E47D5237A8A419A99407B4CCC632C93; SP-3521150-A171DE2D90F4419789B0160CF3083106; SP-3517505-74E299604E8145279CF7792F2C048D5C; 
SP-3533007-6BDDCE2ED0C94AD993C3665988633903; SP-3533007-16413BA1CFF448D8A61AE2204D9E2B15; SP-3534005-1FD32D90D2D44F37B4596358DDC04784; 
SP-3533007-5C667C6A28AB4C5A9A6B003BE25B5CD6; SP-3521150-A6C1F14DC90B44D4AA38C4525AE1256E; SP-3521150-
D8E145035CE44F4FB4340CAA4E118472; SP-3521150-ABAC5595C1B94B52AE6259C303C6092D; SP-3534005-A4B6743BD2C744D08EB927F511A7F4E6:. 

* CAR inelegível que saiu do escopo devido ao produtor possuir apenas este CAR. 

**CAR cancelado e com produção zerada. Desconsiderar em um dos itens para não contabilizar duplicado. 

 

Foram anexados às evidências todos os demonstrativos de cada CAR, bem como os mapas individuais e os 
comparativos de imagens afim de verificar supressão de vegetação nativa nestes CARs, conforme Informe Técnico 
nº02/SBQ  v.4 . 

 

A usina não contabiliza a produção por CAR e sim por fazenda. Portanto nos casos em que uma fazenda possui 
mais de um CAR foi feita a proporção de acordo com a área da fazenda no CAR. 
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Nº Item Descrição 

Durante a auditoria foram verificadas as informações relativas aos CARs com maiores produções: SP-3534005-
2360CE1CCAF7424D9E9E43F9E1A17CAD; SP-3534005-701F72F8102348C4885F36E479AFF2FA; SP-3534005-
604AD6A3E92E49B9BFB7F0A2ECDF8CCF; SP-3500907-D09D1DEEAA394D118DABE1D511E38A2F; SP-
3533007-1C50068FD8264B389BCDB6910D2EFB66; SP-3534005-453D02A812B24F71B1E28D6782479F8E; SP-
3549805-33BF14811C4B44A9B8A67EEE8FD58A2E; SP-3533007-4C722932FE204A889F3E63C6408690A1; SP-
3534005-D5C5C916F57841E9BD03EF55D3D5FBC4; SP-3533007-F8918124E64D4A5EACA8C70C4DB7AD8A; 

 

Os dados da elegibilidade foram consolidados no arquivo “Elegibilidade – Vale_2020.xlsx” 

2 ZAE: Revogado 

3 Supressão de vegetação: 

A análise de supressão de vegetação foi realizada pela empresa Ambium Consultoria Ambiental Ltda em 100% dos 
CARs. Onde foi identificada supressão de vegetação no seguinte CAR: SP-3517505-
6D2F25663C4A4B608B8FCB299D4E53C9. 

Os mapas com o comparativo de imagens foram anexados às evidências. 

A análise de supressão de vegetação por parte da firma inspetora foi realizada da seguinte maneira. Dentre os 366 
CARs inicialmente apresentados como elegíveis, foram selecionados os 10 com maiores produções mais outros 77 
escolhidos aleatoriamente. Nestes CARs não foi identificada supressão de vegetação nativa. 

4 
Quantidade Comprada 
elegível: 

Verificado que a quantidade comprada elegível foi de 963.019,27 t. Onde foram considerados somente propriedades 
dos produtores com CARs que atendam a todos os critérios de elegibilidade. 

Arquivo: Elegibilidade – Vale_2020.xlsx – aba Elegibilidade_Fazendas 

5 
Declaração Técnica de 
Elegibilidade: 

Verificado o Atestado das Informações de Elegibilidade realizado pela empresa Ambium – Consultoria Ambiental 
Ltda, conforme Informe Técnico nº02 SBQ /v.4. 

Arquivo: Atestado_Informacoes_Renovabio_Usina_Vale(2020) 01_12_21.pdf 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: N/A 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

N/A 
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3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

N/A 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

N/A 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

N/A 

6 Palha recolhida: N/A 

7 Área queimada: N/A 

8 Corretivos: N/A 

9 Fertilizantes sintéticos: N/A 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

N/A 

11 Combustível: N/A 

12 Eletricidade: N/A 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  

Verificados mapas agrícolas e relatórios gerados no sistema, confrontando-os com os valores inseridos no memorial 
de cálculo na renovacalc. Foram encontradas algumas divergências entre ambos e solicitadas as devidas correções. 

 

Para obter a área total, foi executado o seguinte procedimento no sistema CS: 

Controle de Lavoura > Grupo 1; Empresa 1; Filial 2 > Relatórios > Relatórios Básicos > Fundo Agrícola > Somente 
Fundos com Histórico Aberto > Visualizar  

No relatório gerado não é possível selecionar fazendas, portanto nele irá constar a área total 24.794,51 ha (escopo + 
fora do escopo). Portanto foram destacadas em amarelo as áreas que ficaram fora do escopo, 1.499,50 ha. As áreas 
que compõe o escopo, portanto totalizam 23.295,01 ha. 

Área total (escopo): 21.683,45 ha (arquivo: Relatório Total de Área Renovacalc.pdf) 
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Área (Fora do escopo): 3.111,06 ha (arquivo: Relatório Total de Área Renovacalc.pdf – Fazendas destacadas em 
amarelo) 

Área total (escopo + fora do escopo): 24.794,51 ha (Arquivo: Relatório Total de Área.pdf) 

 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Para verificação da Produção Total colhida para moagem foi realizado o seguinte procedimento no sistema 
CompuSoftware (CS): Agrícola > Controle de Colheita > USINA VALE Relatório > Colheita > Ordem de Colheita > 
Sintético > Cana 2 (Colhida CRUA) > Data > Fundo agrícola > TCH 999999 

 

 Gerado relatório de “Ordem de Colheita” Form:7858 consta o valor total de colheita, ou seja, toda a cana colhida 
para a usina: 1.064.492,86 t (arquivo: Relatório de Colheita_2020.pdf).  

Entretanto, entraram no escopo apenas 1.004.391,06 t dos produtores considerados elegíveis. (Arquivos: Relatório 
Total_Áreas Elegiveis.pdf) 

 

Durante a auditoria foi realizada conferência dos valores totais de produção dos seguintes produtores: 

Fazenda 30824 – Prod 14.588,94 t 

Fazenda 36045 – Prod 18.605,84 t 

Fazenda 30015 – Prod 17.207,56 t 

Fazenda 30566 – Produção – Não houve. 

Fazenda 30878 – Prod 25.267,26 t 

Fazendas 36034 – Prod 8.069,22 t / 36248 529,36 t / 36249 1.255,72 t / 36252 463,72 t / 36253 1.773,78 t / 36254 
3.428,90 t / 36256 2.350,12 t / 36275 724,22 t – Total 18.595,04 t 

Fazendas 36107 – Prod. 18.886,18 t / 36108 – Prod. 2.052,38 t – Total 20.938,56 t 

Fazenda 30724 – Prod. 7.383,38 t / 30799 – Prod. 7.544,88 t / 30972 – Prod. 9.232,92 t – Total 24.161,18 t 

Fazenda 30602 – Prod. 26.257,54 t 
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Fazenda 30744 – Prod. 16.626,82 t 

 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Verificado relatório fiscal de entrada de cana-de-açúcar, através do seguinte processo no sistema CS: Comercial > 
Vendas e faturamento> 1, 1, 2 > Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais 

Rotina fiscal: Selecionar vários: 0014: Entrada de Colhida Mensal (fornecedor e parceria) + 0039: Entrada de Colhida 
Mensal Própria (Onda Verde Agroindustrial: 30437); Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Cód Item: 14 (Cana de 
Açúcar) 

Arquivo: Relatório CS_cana comprada total.xlsx 

 

Foi inserido filtro no relatório fiscal para evidenciar a quantidade de cana comprada dos produtores que compõem o 
escopo. 

Arquivo: Notas Fiscais Cana 2020 - produtores que compoe o escopo.xls 

Foi informado que os valores (em quantidade de cana) das notas fiscais nem sempre conferem com a quantidade de 
cana colhida pois há o “rateio” nos pagamentos de cana. 

 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Gerado relatório somente com o período de safra informado pela usina. Uma vez que o sistema não permite informar 
data fora do período de safra. 

Impureza Vegetal 

Foi gerado relatório somente com as fazendas que compõem o escopo resultando em 86,26 kg / t cana de impurezas 
vegetais (Arquivo: Vegetal Real.pdf) 

Umidade: adotado valor de 50%, conforme Informe Técnico nº02 SBQ /v.4 

 

Impureza Mineral 

Foi gerado relatório somente com as fazendas que compõem o escopo resultando em 3,42 kg / t cana de impurezas 
minerais (Arquivo: Mineral real.pdf) 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 
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6 Palha recolhida: N/A 

B. FASE INDUSTRIAL 

ABA "Renovacalcc_E1GC" 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Para evidenciar a quantidade total de cana processada foi verificado o seguinte processo de operação no sistema 
CS: 

Industrial > Laboratório> 1, 1, 2.  

Manutenções > Ativar Safra:  2020; 2020 

Relatórios > Relatórios Cadastrados > Relatório 11 (Boletim Gerencial) > Data: 31/12/2021 > Gerar Relatório. 

Relatório Gerencial 

Fazenda: ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A 

Início Moagem: 18/03/2020 

Data: 31/12/2020; Dia: Quinta-feira; Semana: 42; Relatório: 11;  

Form: 1364; Data: 24/11/2021; Hora: 11:42; Pág: 1; Ult Encerramento: 15/11/2021 

 

Verificado Relatório Gerencial (form 1264) do sistema CS. 

Total cana moída: 1.064.492,86 t 

Boletim Gerencial 2020.pdf 

 

Para apresentar as Notas Fiscais e evidenciar a quantidade total de cana processada foi verificado o seguinte 
processo de operação no sistema CS: 

Comercial > Vendas e faturamento> 1, 1, 2 

Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais 
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Rotina fiscal: Selecionar vários: 0014: Entrada de Colhida Mensal (fornecedor e parceria) + 0039: Entrada de Colhida 
Mensal Própria (Onda Verde Agroindustrial: 30437); Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Cód Item: 14 (Cana de 
Açúcar) 

 

Relatório fiscal de entrada de cana (Notas Fiscais): 

Propria – 589.475.796 kg 

Parceria – Arrendamentos – 233.755.224,1 kg 

Fornecedor – 241.261.840 kg 

Total cana moída: 1.064.492,86 t 

Relatorio CS_Cana total comprada.xlsx 

 

Para apresentas as NFs, foi verificado o seguinte processo: 

CS > Comercial > Vendas e Faturamento > 1, 1 e 2. 

Consultas > Notas Fiscais > Notas Fiscais. 

 

Verificadas e anexadas às evidências as seguintes notas fiscais nº: 4415 / 4416 / 4462 / 4557 / 4585 / 4600 / 4659 / 
4728 / 4732 / 4173.   

 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

N/A 

3 Rendimento etanol anidro: N/A 

4 
Rendimento etanol 
hidratado: 

Para evidenciar o volume de etanol hidratado produzido foi executado o seguinte processo no sistema CS, onde foi 
gerado o relatório gerencial: 

Industrial > Laboratório> 1, 1, 2. 
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Manutenções > Ativar Safra:  2020; 2020 

Relatórios > Relatórios Cadastrados > Relatório 11 (Boletim Gerencial) > Data: 31/12/2021 > Gerar Relatório. 

Relatório Gerencial (Boletim Gerencial 2020.pdf) 

 

Produção Hidratado: 49.160.630,00 L 

 

 Rendimento Etanol: 46,18 L / t cana 

 

5 Rendimento açúcar: 

Mesmo processo utilizado gerar e verificar o relatório gerencial. 

Relatório Gerencial (Boletim Gerencial 2020.pdf) 

 

Produção Açúcar: 1.540.667 (sacos 50kg) = 77.035.350,0 kg 

Rendimento: 72,37 kg / t cana 

 

Verificado relatório fiscal de saída de açúcar e amostragem das seguintes notas fiscais: 104259; 104735; 105410; 
105599; 106558; 108088; 109448; 111147; 112161; 114458; 115387; 116104. 

Relatório de Venda de Açúcar.pdf 

 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Informado durante a auditoria que não é realizada a venda de energia elétrica. Portanto foi solicitado que essa 
informação de forma documentada e assinada. 

Com relação ao controle de energia gerada, durante a auditoria foram apresentadas as seguintes informações “O 
controle da energia que está sendo gerada é verificado através de um painel supervisório e registrado de hora em 
hora de forma manual no “Boletim de Controle da casa de força (Gerador 10.000). Os registros iniciam-se as 07h e 
finalizam as 06h de cada dia (período de um boletim gerencial). Após a leitura e registro de todas as horas é feita a 
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soma dos valores e preenchidos no rodapé do boletim. Esse somatório é informado ao laboratório. No laboratório é 
feita a divisão deste somatório por 24 (horas) e multiplicado 70% para compensar variações de leitura e o valor é 
lançado no sistema CS.” Com base nessas informações foi solicitado como amostragem os boletins de um mês 
completo, tais boletins foram anexados às evidências. 

 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Verificado relatório gerencial e relatório fiscal, em ambos constam o mesmo valor total de de saída/venda de bagaço. 

Bagaço comercializado: 66.509,48 t 

 Rendimento do bagaço: 62,48 kg / t cana 

 

Verificado por amostragem as seguintes notas fiscais de saída de bagaço: 105600; 107475; 108420; 109180; 
110683; 112144; 113854; 115203; 116105 

Arquivos: Boletim Gerencial 2020.pdf / SAIDAS_carregamento BAGAÇO 2020.pdf 

 

Umidade: adotado valor de 50%, conforme Informe Técnico nº02 SBQ /v.4 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Todo o bagaço queimado/consumido tem por finalidade a geração de vapor e consequente geração de energia 
elétrica para consumo pela própria usina. 

 

O consumo de bagaço é realizado através do cálculo da produção de vapor nas caldeiras e outras variáveis inseridas 
no sistema: Manutenção: Ativar Safra: 20/20 > Processos > Fechamento Diário > Moenda > Bagaço Consumido 

A fórmula apresentada é a seguinte: 

RESULTADO = NVL(MÉDIA(PRODUÇÃO DE VAPOR DE HOJE DE CALDEIRA),0) / 2,2 

 

O total de bagaço consumido em 2020 pode ser verificado no relatório gerencial. 

Bagaço consumido: 195.442.590 Kg 

 Rendimento do bagaço próprio: 183,60 kg / t cana 
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Informado que não há controle do quantitativo de bagaço em estoque. 

 

Umidade: adotado valor de 50%, conforme Informe Técnico nº02 SBQ /v.4 

9 Palha própria e umidade: N/A 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

N/A 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

N/A 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

N/A 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

N/A 

14 
Cavado de madeira e 
umidade:  

N/A 

15 
Distância transporte cavado 
de madeira terceiros: 

N/A 

16 Lenha e umidade: 

A lenha (eucalipto) utilizada para aquecimento inicial das duas caldeiras da usina são provenientes de áreas internas 
da unidade, segundo informado no memorial descritivo apresentado e auditado. Neste memorial descritivo também 
foram apresentadas as informações para estimativa da quantidade (em m³) de lenha utilizada em 2020.  Os cálculos 
são apresentados no arquivo FOR 004.03 – aba 13. 

 

Quantidade de Lenha: 47.027,51 Kg (0,04 Kg/t cana) 

Distância: 0,5 Km (adotado maior distância entre os pontos de corte da lenha e a caldeira) 
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Arquivos: Descritivo consumo de lenha 2020.pdf / Area de queima cald_01 – Renovabio 2021.pdf / Area de queima 
cald_02 – Renovabio 2021.pdf / Memoria de calculo – lenha 2020_17_11_21.xlsx / paradas.pdf / For 004.03 – 
Memorial de calculo_Indicadores Industriais(2020).xlsx 

 

Umidade: adotado valor de 50%, conforme Informe Técnico nº02 SBQ /v.4 

17 Distância transporte lenha: Distância: 0,5 Km (adotado maior distância entre os pontos de corte da lenha e a caldeira) 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

N/A 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

N/A 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

N/A 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Verificado no sistema CS todos os controles de entradas, saídas, estoque e consumo de etanol hidratado. 

 

Todos os veículos que abastecem no posto de abastecimento da empresa são em objeto de custos diferentes de 
acordo com a funcionalidade dos veículos, por exemplo, Centro de Custo 114: todos os veículos de apoio. 

 

Entendimentos: 

Entradas: Etanol hidratado que sai do tanque da usina e vai para o posto de abastecimento. – 216.172 L. 

Saídas: Etanol hidratado que sai do posto para os veículos. – 202.780,580 L.  

 

Para apresentar o estoque de etanol próprio no posto de abastecimento da usina em 01/012020 foi executado o 
seguinte processo no sistema:  

Material > Movimentação de materiais > 1, 1, 2 

Consultas > Movimentação de Material > Movimentação de Material 
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Material: 13203 (Etanol Hidratado) 

Almoxarifado: 5 (Posto de Abastecimento) 

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019 

 

Neste relatório, foi apresentado o estoque do dia, que ao final do possuía 30/12/2021 possuía 53,470 L e zerou no 
dia 31/12/2021.  

Alterando a data para 31/12/2020, o estoque final foi de 13.391,42 L.  

Alterando para todo o período do ano, foi possível obter o relatório analítico ou o sintético, o primeiro mais descritivo, 
o segundo mais resumido. 

Neste relatório são apresentadas as entradas, quantidade de etanol recebida no posto, e as saídas, quantidade de 
etanol abastecida nos veículos. 

 

No relatório sintético, tem-se 216.172,00 L de entrada e 202.780,58 L de saída.  A diferença é o valor em estoque 
13.391,42 L. 

 

O consumo de etanol para administrativo e industrial foi calculado a partir do relatório com código Form: 7806. 

Foi informado que os veículos administrativos e industriais são: 

administrativos: 37213; 11055; 16002; 17001; 16003; 11045; 12002 e 226. 

industriais: 11053; 40002 e 40006. 

 

 

No sistema CS, seguindo o processo anterior, mas retirando o filtro do Almoxarifado: 5 – POSTO DE 
ABASTECIMENTO, o valor total de abastecimento foi de 202.825,9 L, ou seja, observou-se uma diferença 45,32 L 
em relação ao valor obtido no sistema sem o filtro almoxarifado.  

Foi informado que houve um abastecimento externo com veículo próprio da usina (cód. 12029) e que foi gerada uma 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

nota fiscal de venda de combustível cadastrado no Almoxarifado 29 – ABASTECIMENTO EXTERNO, o qual só tem o 
registro deste abastecimento e deste estoque.  Este consumo foi desconsiderado do cálculo uma vez que foi 
evidenciado que o combustível não teve origem própria da usina. (Arquivos: estoque almox 29_31-12-20.pdf / 
NF_abastecimento externo-2020.pdf / saída_almox 29-2020.pdf) 

 

Considerando esta justificativa, as informações com o filtro do Almoxarifado 5 são correspondentes. Consolidando-
as, temos: 

 

Estoque inicial 19/20: 0 L (arquivo: Estoque Posto 2019.pdf) 

Estoque final 20/21: 13.391,42 L (arquivo: Estoque Posto 020.pdf) 

Entradas (do tanque da usina para o posto): 216.172 L (arquivos: Saídas_Etanol Proprio_2020(Posto).xlsx e 
Entradas e saídas_posto-2020.pdf) 

Saídas TOTAL: 202.780,58 L (arquivos: Entradas e saídas_posto-2020.pdf e Saídas_etanol_por 
equipamentos_2020.xlsx) 

Consumo (IND+ADM): 17.230,33 L (arquivos: Saídas_etanol_por equipamentos_2020.xlsx – Filtro em ADM e IND 
(linhas amarelas) 

Memorial de cálculo -  Arquivo: Memorial de Calculo-Etanol próprio_2020.xlsx 

 

Consumo (IND+ADM): 17.230,33 L 

 Rendimento do consumo de etanol próprio: 0,016 L / t cana 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

N/A 

23 Eletricidade da rede:  

Foram apresentadas as contas de energia da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, onde consta, além de 
outras informações, a data da última leitura e da leitura atual, o consumo de ponta e consumo fora de ponta. 

Os consumos (ponta + fora de ponta) foram apresentados na planilha ___FOR 000.4_03 Memorial de Cálculo _ 
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Indicadores Industriais. 

 

Consumo eletricidade da rede 2020: 943.310,60 KWh 

 Rendimento do consumo de eletricidade da rede: 0,89 KWh / t cana 

 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

N/A 

25 Diesel: 

CS Compusoftware 

Utilizado diesel s10 e s500 

 

Cod Material: S500: 12932 / S10: 5313 

 

Relatório Analítico – Apresenta informações completas, por abastecimento. 

Relatório Sintético – Apresenta informação por equipamento. 

Gerado os dois relatórios e os volumes conferem. 

 

Estoque inicial 19/20 (s500): 44.156,92 L (arquivos: Estoque Diesel S-500 2019.pdf) 

Estoque final 20/21 (s500): 60.627,94 L (arquivos: Estoque Diesel S-10 2020.pdf) 

Entradas (s500): 5.824.800 L (arquivos: Entradas de S-500.pdf / Entradas CS Diesel S-500 2020.xlsx) 

 

Consumo TOTAL (s500): 5.808.328,98 L (arquivos: 30.11.21 – relatório sinteitco diesel s500.pdf) 

 

Consumo (IND+ADM): 61.200,57 L (arquivos: 30.11.21 – Consumo de Diesel S10-S500-2020.xlsx – aba consumo  
consumo anual 2020 – diesel s500) 
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Estoque inicial 19/20 (s10): 12.789,23 L (arquivos: Estoque Diesel S-10 2019.pdf) 

Estoque final 20/21 (s10): 9.634,80 L (arquivos: Estoque Diesel S-10 2020.pdf) 

Entradas final (s10): 1.163.800 L (arquivos: Entradas de S-10.pdf / Entradas CS Diesel S-10 2020.xlsx) 

Consumo TOTAL (S10): 1.166.954,43 L (arquivos: 30.11.21 – relatório sinteitco diesel s10.pdf) 

Consumo (IND+ADM): 101.446,15 L (arquivos: 30.11.21 – Consumo de Diesel S10-S500-2020.xlsx – aba consumo  
consumo anual 2020 – diesel s10) 

 

Consumo Total s10 e s500 (IND+ADM):  162.646,72 L 

B10: 38.447,16 L (0,04 L/t cana) 

B11: 32.698,52 L (0,03 L/t cana) 

B12: 91.501,04 L (0,09 L/t cana) 

 

NFs solicitadas/verificadas (diesel s500): 34941 / 35487 / 41757 / 441929 / 37052 / 377726 / 38620 / 39144 / 255048 
/ 40825 / 41638 / 42336 

 

NFs solicitadas/verificadas (diesel s10) compras de março a outubro: 440835 / 36615 / 443410 / 444604 / 38458 / 
447642 / 40009 / 41053. 

 

26 Biodiesel B100: N/A 

27 Fase de distribuição: 

Verificado relatório de Notas Fiscais a partir do seguinte processo: 

Comercial > Vendas e Faturamento > 1, 1, 2 

Relatórios > Notas Fiscais > Notas Fiscais 

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Cód do Item: 1 ETANOL HIDRATADO; Rotina Fiscal: 0001 – VENDAS (Saída), 
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0003 – VENDA ENTREGA FUTURA (Saída), 0021 – VENDA A ORDEM (Saída); 0031 – REMESSA EM 
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE (SAÍDA). 

 

Verificado por amostragem as seguintes notas fiscais de saída de etanol hidratado: 104050/ 105215 / 105573 / 
106782 / 107826 / 108945 / 110599 / 111900 / 114130 / 115798 / 116676 

 

Saída/vendas de etanol hidratado em 2020: 41.837.730 L (Considerada distribuição 100% rodoviário). 

 

C. OUTROS DOCUMENTOS 

26 Balanço de massa ART: 

Verificada as informações extraídas no sistema CS acerca das % de ART nos processos de produção e perdas. 

No Relatório Gerencial  - Form 1364 (Boletim Gerencial 2020.pdf), consta a % ART de Cana-de-Açúcar: 15,74. As 
demais %ART não constam neste relatório, portanto foi criado um filtro no sistema CS para demonstrar essas 
informações, Balanço de ART – Form 1364. (Balanço ART_CS.pdf). O caminho no sistema para gerar este relatório 
consta no arquivo “Caminho boletim ART.xlsx”. As informações sobre o Balanço de Massa ART foram consolidadas 
na planilha FOR 005.01 - Balanço de Massa em ART_19-01-22.xlsx   

 

27 Licença de Operação: 
Verificado que a LO possuía validade até 05/06/2018. O protocolo de renovação data de 19/01/2018. Portanto 
segundo critérios, da própria CETESB. A renovação é considerada automática até que seja avaliado o pedido de 
renovação. Processo nº14008494. 

28 Fração do Volume elegível: 
Verificado o cálculo do Volume Elegível: 90,47% 

“ELEGIBILIDADE-VALE_2020.xlsx” 

29 i-SIMP: 

Verificado o preenchimento e realizado comparação com as evidências apresentadas. Relatório gerencial mês a mês 
e relatório fiscal. 

O relatório gerencial só pode ser gerado para os meses de março a dezembro. O sistema não permite pois entende 
que este período compreende a safra anterior. Portanto teve que ser consultado o relatório “Livro de Produção 
Diária” afim de verificar as saídas de etanol durante os meses de janeiro e fevereiro (foram anexados às evidências 
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os LPDs dos demais meses do ano). 

Na planilha “Relatório SIMP (cana)2020 - USINA VALE.xlsx” consta o consolidado das informações relativas à 
entrada de cana-de-açúcar e entradas, saídas, produção e consumo de etanol hidratado. Também consta os prints 
dos protocolos de aceite das informações inseridas no i-SIMP. 

30 Descrição do Processo: 

Verificado memorial descritivo do processo e fluxograma do processo industrial. 

1_DESCRITIVO DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL E CO2 DA USINA VALE.pdf 

2_FLUXOGRAMA INDUSTRIA - 05_11_2021.pdf 

31 
Declaração do Sistema de 
Gestão: 

Verificado que a usina utiliza o sistema CS compusoftware. 

23_DECLARAÇÃO TI_USINA VALE.pdf 

   

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

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

Organização (razão 
social): 

Onda Verde Agrocomercial S/A 

Endereço: 
Estância Vale do Rio Turvo, s/nº. – Caixa Postal 17 Bairro Rural – CEP 15.450-000 
- Onda Verde/SP 

Nº da Visita: 1 

Data da visita: 23 a 25 de novembro de 2021 

Auditor-Líder: Danilo Fernandes Soares 

Membro(s) de Equipe: Mariana Cristina Ramos Faceto 

Participantes 
Adicionais – Funções 
envolvidas: 

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V. 7.0 de 22/12/2020 

Idioma: Português 

Biocombustível: Etanol de cana-de-açúcar 

Rota de Produção: E1GC 

Plano de Amostragem - 

 

Objetivos de auditoria: Para determinar a conformidade do sistema de produção de biocombustível com os critérios da 
auditoria e sua: 

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

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

e identificar áreas aplicáveis para potencial melhoria. 

 

Obs.: É indispensável a participação presencial, dentre outros funcionários 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 

     

22/11 Manhã Danilo Soares  
Deslocamento do auditor para São José do 

Rio Preto/SP 
- 

     

23/11 

07h00 – 08h00 

Danilo Soares 

Deslocamento do auditor do hotel para a 
usina. 

- 

08h00 – 08h30 

Reunião de abertura: 

- Confirmação do escopo; 

- Alinhamento do plano de auditoria. 

 

Todos os 
envolvidos 

08h30 – 12h00 

- Dados de elegibilidade das áreas da Usina  
Vale (CAR, supressão de vegetação, entre 
outras informações pertinentes); 

- Formato de inserção dos dados nas 
Calculadoras (fornecedores e próprios / 
dados  abertos ou fechados); 

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

Responsáveis 
pela análise de 
elegibilidade e 
pelo 
preenchimento 
da Renovacalc -   
fase agrícola; 
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Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

     

 

12h00 – 13h00 Almoço - 

23/11 

13h00 – 16h00 

Visita à instalação industrial da unidade: 
Posto de Abastecimento; Balança;  
Laboratórios; Processos operacionais de 
produção; Cogeração; Centros de 
Controles Operacionais; Almoxarifado; e 
entre outros processos/áreas pertinentes, 
com objetivo de verificar a rastreabilidade 
dos dados (registros)  relativos ao 
Programa RenovaBio. 

 

Gerente 
Industrial 

(acompanhar a 
visita aos 
processos 

industriais) e 
responsáveis 
pelos setores 

visitados. 
 

16h00 – 17h00 

Verificação das informações e dados da 
Fase  Agrícola - Planilha de Produtores: 

- Dados Primário (Identif. Produtor, 
Informações gerais, Área queimada, 
Corretivos, Fertilizantes sintéticos, 
Orgânicos/Organominerais e Combustíveis 
e eletricidade), se houver; 

- Dados Padrão (Identificação do produtor 
de biomassa, Sistemade plantio, Área 
total, Prod. Total, Quant. Comprada pela 
unid. Produt. De biocombustível, Teor de 
impurezas vegetais e minerais, Umidade 
das impurezas vegetais e palha recolhida), 
se houver. 

 

Responsáveis 
pelos processos 
e controles dos 

itens 
correspondentes 

e pelo 
preenchimento 

da Renovacalc – 
fase agrícola. 

17h00 Retorno do auditor ao hotel - 

     

23/11 Manhã Mariana Faceto 
Deslocamento da auditora para São José do 

Rio Preto/SP 
- 

     

24/11 

07h00 – 08h00 

Danilo Soares / 
Mariana Faceto 

Deslocamento dos auditores do hotel para 
a usina. 

- 

08h00 – 12h00 

Verificação das informações e dados da 
Fase  Agrícola - Planilha de Produtores: 

- Dados Primário (Identif. Produtor, 
Informações gerais, Área queimada, 
Corretivos, Fertilizantes sintéticos, 
Orgânicos/Organominerais e Combustíveis 
e eletricidade), se houver; 

- Dados Padrão (Identificação do produtor 
de biomassa, Sistemade plantio, Área 
total, Prod. Total, Quant. Comprada pela 
unid. Produt. De biocombustível, Teor de 
impurezas vegetais e minerais, Umidade 
das impurezas vegetais e palha recolhida), 
se houver. 

 

Responsáveis 
pelos processos 
e controles dos 

itens 
correspondentes 

e pelo 
preenchimento 

da Renovacalc – 
fase agrícola. 
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Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

     

24/11 

12h00 – 13h00 Almoço - 

13h00 – 17h00 

Verificação das informações e dados da 
Fase Industrial – Renovacalc ( Quantid. 
Cane Processada; rendimentos de etanol, 
açúcar, de energia elétrica e bagaço 
comercializados; Combustíveis e 
eletricidade; Fases de distribuição de 
etanol; Balanço de massa ART; Fração do 
volume elegível; SIMP; e entre outros). 

 

Responsáveis 
pelos processos 
e controles dos 

itens 
correspondentes 

e pelo 
preenchimento 

da Renovacalc – 
fase industrial. 

17h00 Retorno dos auditores ao hotel - 

 

 

25/11 

07h00 – 08h00 

Danilo Soares / 
Mariana Faceto 

Deslocamento dos auditores do hotel para 
a usina. 

- 

08h00 – 12h00 

Verificação das informações e dados da 
Fase Industrial – Renovacalc ( Quantid. 
Cane Processada; rendimentos de etanol, 
açúcar, de energia elétrica e bagaço 
comercializados; Combustíveis e 
eletricidade; Fases de distribuição de 
etanol; Balanço de massa ART; Fração do 
volume elegível; SIMP; e entre outros). 

 

Responsáveis 
pelos processos 
e controles dos 

itens 
correspondentes 

e pelo 
preenchimento 

da Renovacalc – 
fase industrial 

12h00 – 13h00 Almoço - 

13h00 - 16h15 

Verificação das informações e dados da 
Fase Industrial – Renovacalc ( Quantid. 
Cane Processada; rendimentos de etanol, 
açúcar, de energia elétrica e bagaço 
comercializados; Combustíveis e 
eletricidade; Fases de distribuição de 
etanol; Balanço de massa ART; Fração do 
volume elegível; SIMP; e entre outros). 

 

Responsáveis 
pelos processos 
e controles dos 

itens 
correspondentes 

e pelo 
preenchimento 

da Renovacalc – 
fase industrial 

16h15 – 16h30 Reunião privativa dos auditores. - 

16h30 – 17h00 Reunião de encerramento. 
Todos os 

envolvidos 

     

26/11 Manhã 
Danilo Soares / 
Mariana Faceto Retorno dos auditores para São Paulo/SP - 

 

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (dados do ano civil de 2020):   

 

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

próprias, arrendadas ou parcerias;  

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

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

ingredientes ativos e porcentagens (NF e FISPQ/Bula); 
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▪ Consumo de combustível (máquinas agrícolas, transporte de pessoal, colheita e transporte de cana, 

consumo na usina);  

▪ Consumo e geração de eletricidade (agrícola e indústria);  

▪ Área queimada; 

▪ Quantidades de cana processada, palha processada; 

▪ Rendimento dos produtos (etanol e açúcar); 

▪ Bagaço comercializado; 

▪ 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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PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL E GÁS CARBÔNICO DA USINA

VALE

ÁREA INDUSTRIAL

Etapas do Processo

1 – Pesagem, descarregamento e alimentação de cana

A  usina  dispõe  de  duas  balanças  de  carga  para  pesagem  da  cana-de-açúcar  recebida  para

moagem,  como também, pesagem de insumos e produtos finais produzidos pela indústria.  As balanças

têm capacidade de carga para 80 e 120 toneladas com plataforma de pesagem de 3,0 m x 21 m e 3,0 m x

30 m respectivamente.

 Após pesagem é retirada uma amostragem de cana na sonda oblíqua para análise de qualidade

da mesma. Em seguida são  descarregadas através de hilo,  numa esteira metálica e transferidas até a

etapa seguinte por  esteiras de borracha transportadoras.

2 – Preparo de cana

Nesta etapa do processo a matéria prima passa primeiro pelo conjunto picador, COP 8 acionado

por turbina a vapor múltiplo estágios NG 55CE de 840 HP. Que gira a 750 rpm, e em seguida pelo conjunto

desfibrador tipo COP 5, que gira a 1200 rpm, também acionado por uma turbina NG CE 85 de 1120 HP.

Depois de preparada a cana é transportada para a moenda numa esteira de borracha sobre a qual existe

um separado magnético para retirada de materiais ferrosos que por ventura estejam no meio da cana.

3 – Extração do caldo

A moenda e constituída por seis ternos Dedini de 30” x 54”, todos alimentados por chute donelli e

acionados por turbinas a vapor múltiplos  estágios TGM 55ME-H de 1050 HP. O primeiro e o segundo

ternos  da  moenda  possuem redutores  planetários  TGM RPZ  3  240E,  que  aumentam a  potência  dos

mesmos em 250 HP. Este conjunto tem capacidade de moagem  de 9000 t. de cana/dia.

ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S.A.
Estância Vale do Rio Turvo, s/n – Zona Rural – Onda Verde/SP – 15450-000 Caixa Postal 17

Tel: (17) 3268.9300/ Fax: (17) 3268.9310 - usinavale@usinavale.com.br



A alimentação da moenda é controlada automaticamente pelo  1º  terno através de sondas que

controlam a velocidade das esteiras, mantendo uniforme a alimentação de cana, o que facilita o trabalho

de extração.

A embebição é do tipo composta. Todos os caldos extraído é peneirado em uma peneira rotativa e

o caldo que vai para a destilaria passa novamente por seis peneiras vibratórias.

4 – TRATAMENTO DE CALDO PARA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR

4.1 – Dosagem

O sistema de sulfitação é realizada através de uma coluna em aço inox  e através de um ejetor

alimentado pelo próprio caldo a sulfitar. Possui também um fornos rotativo para queima de enxofre.

A caleação é realizada em tanques de dosagens onde a adição do leite de cal se dá de forma

automatizada por bomba dosadora e controle de pH.

4.2 – Aquecedores

A usina dispõe de dois trocadores de calor regenerativo a placas, e quatro aquecedores horizontais

tipo webre com superfície de aquecimento de 400 m².

O  aquecimento  do  caldo  é  realizado  em  vários  estágios,  onde  o  primeiro  estágio  antes  da

sulfitação utiliza-se um aquecedor regenerativo com o uso da vinhaça como líquido de aquecimento ou um

aquecedor tipo webre utilizando vapor vegetal do 3º efeito. Os demais estágios poderão ser alternados o

tipo  de  vapor  a  ser  utilizado  levando-se  em  conta  a  economia  de  vapor  e  a  parada  de  um  dos

equipamentos para limpeza.

4.3-Decantador

É realizado em decantador  com capacidade de 600 m³ composto de cinco compartimentos de

decantação e um de alimentação, sobrepostos e separados por bandejas cônicas que se comunica por um

canal circular central. Internamente o clarificador é dotado de um eixo central rotativo munido de braços

tubulares com pás para remoção do lodo do fundo dos compartimentos e da espuma do compartimento de

alimentação.

 A retirada do lodo é feita através de bomba helicoidal e enviada ao filtro prensa.
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4.4 – Filtro

O setor de filtração é composto por dois filtros-prensa da marca technopulp e modelo VP-2200L

cuja capacidade é de 7000 t. de cana dia. O caldo extraído pelo filtro retorna ao processo de fabricação de

açúcar e a torta é encaminhada para o campo para ser utilizada como adubo.

5 – Concentração de caldo 

O caldo proveniente do decantador é enviado ao conjunto de peneiras com telas de 150 mesh e,

em  seguida  passa  por  um  aquecedor  onde  a  temperatura  é  elevada  a  105  ºC.  Seguindo  para  os

evaporadores.

             O sistema de evaporação é composto de dois pré evaporadores de 2500 m² cada, e três caixas de

evaporação de 1300 m² cada uma delas, todos de fabricação Planusi tipo JMG. Aonde o caldo chega a

uma concentração inicial de aproximadamente 15º Brix devendo sair a uma concentração em torno de 60º

brix.

6 – FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR

 A usina fabrica o açúcar utilizando duas torres de processamento de massa de fabricação Planusi

que consiste em equipamentos verticais,  autoportantes que possui todos os equipamentos necessários

para o processamento de uma massa qualquer, ou seja, tanques de águas condensadas de 15 m³, méis

(01 de 15 m³ e 01 de 45 m³), xarope de 45 m³, um cristalizador de 1600 Hl por torre, sementeiras (01

de400  Hl  e  01  de  540  Hl  por  torre),  dois  cozedores  com capacidade  de 800 Hl  e  um cozedor  com

capacidade de 500 Hl onde a capacidade de produção nominal é de 14.000 sacos de açúcar de 50 kg por

dia. Finalmente, a característica modular do sistema de torres de processamento de massa permite que o

processo de fabricação de açúcar seja alterado sem haver necessidade de modificações ou de alterações

dos  equipamentos,  sendo  suficiente  realizarem um acerto  dos  diversos fluxos  através  de um simples

arranjo de válvulas de bloqueio.

7 – Centrifugação do açúcar

7.1 – Centrifugas de massa A;
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 02 centrífugas de fabricação MAUSA automáticas modelo Mac 1250 com capacidade de produção de

1250 kg de massa por ciclo e, uma centrífuga de fabricação Mausa modelo mac 1800 com capacidade de

1800 kg de massa por ciclo com uma capacidade operacional de 22 a 26 ciclos por hora.

7.2 – Centrifugas de massa B;

 02 centrífugas contínuas de fabricação MAUSA modelo Konti 12.

8 – Secagem de açúcar

A  usina  dispõe  de  um  secador  resfriador  de  açúcar  tipo  rotativo  de  fabricação  Planusi  com

capacidade de secagem de 32.000 kg de açúcar/h.

9 – Armazenamento de açúcar

O açúcar é estocado em dois silos com capacidade de armazenamento total de 10.000 sacos. Um

armazém com capacidade de 25.000 t em sacos de 50 kg, e outro com capacidade de armazenamento de 

40.000 t em sacos de 50 kg.

10 – FABRICAÇÃO DE ETANOL

10.1 – Fermentação

O processo de fermentação é do tipo batelada com o uso de fermento selecionado, Sacharomyces

cerevisae. Dispõe o setor de fermentação de sete dornas com capacidade para 400 m³ de vinho, duas cubas

com capacidade para 200 m³ de fermento tratado. A refrigeração das dornas é feita através de trocadores de

calor a placas.

A fermentação possui uma coluna de recuperação de álcool  de fabricação Conger utilizada para

lavar os gases provenientes da fermentação e recuperar o álcool arrastado por estes gases.

10.2 – Destilação
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            Este setor possui capacidade de produção diária de 500 m³ de álcool hidratado ou valor

equivalente de álcool hidratado e anidro.

            Possui dois aparelhos de destilação, um de fabricação Codistil composto das seguintes

colunas  de destilação,  uma coluna  A e uma coluna  B,  ambas  com capacidade  nominal  de  150  m³/dia,

colunas C e P todas com capacidade nominal de 90 m³/dia. A outra coluna de destilação é de fabricação

Babosa, onde todos os equipamentos, isto é, as colunas A, B, C e P, possuem capacidades nominais de 60

m³/dia. Todas as colunas foram modificadas a partir do projeto origina, para atingir uma produção total citada

anteriormente.

10.3-Centrifugação

              Na centrifugação utilizam-se seis centrífugas das quais três são de fabricação Alfa laval

modelo Fesx 512, com capacidade para 90 m³/h cada,  uma centrifuga Mausa SCM 50 com capacidade

individual de 50 m³/h. E uma centrifuga Mausa SCM-130-G plusD com capacidade  individual de 50 m³/h.

 Todo fermento centrifugado é retornado ao processo de fermentação, onde é tratado, reiniciando um novo

ciclo de fermentação. O vinho separado é encaminhado à destilaria para extração do álcool.

10.4 – Armazenamento de álcool

 Este  setor  possui  capacidade total  de estocagem de álcool  de  30.000  m³.  Sendo  distribuído  da

seguinte forma, quatro tanques com capacidade individual de estocagem de 5.000 m³ e um com capacidade

de 10.000 m³.

11 – Geração de vapor

           A usina tem disponível para geração de vapor duas caldeiras de fabricação Dedine que

operam a uma pressão de 21 kgf/cm² de vapor superaquecido a uma temperatura de 310 ºC. A caldeira 01

modelo 80-2400-4T, tem uma produção de vapor de 110.000 kg/h, e a caldeira 02 modelo 80-1800-3T, tem

produção de 60.000 kg de vapor /h. Todas as caldeiras são controladas automaticamente.

12 – Geração de energia elétrica
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           A energia elétrica total gerada pela usina é de 10.000 kW. Através de um gerador GE modelo

2HR497 de 10.000 kW, 13.000v. 

13 – Tratamento de água

          A usina possui uma estação de tratamento de água com capacidade para tratar 160 m³/h de

água e, é constituída dos seguintes equipamentos, um decantador, um filtro de areia com capacidade de 60

m³/h, um outro de 100 m³/h, e dois abrandadores cuja capacidade individual é de 80 m³/h. 

 A água tratada é utilizada exclusivamente no processo industrial, sendo que a água abrandada é utilizada na

caldeira.

14 – Oficina mecânica e elétrica industrial

         Em seu parque industrial a usina dispõe de uma moderna oficina elétrica e mecânica onde a

grande maioria dos serviços são executados na própria empresa.

15 – Laboratórios

           A usina dispõe de um laboratório de pagamento de cana pelo teor de sacarose, onde são

analisadas  as  canas  recebidas  no  parque  industrial,  tanto  própria  quanto  de  fornecedores,  e  se  faz  o

pagamento da matéria prima recebida baseado nas normas do Conselho dos Produtores de Cana, Açúcar e

Álcool do Estado de São Paulo (CONSECANA). Ainda dispõe de um laboratório industrial, responsável pelo

controle de todo processo industrial, isto é, controle do processo de fabricação de açúcar e  etanol, águas

industriais e efluentes, qualidade do produto final e controle de perdas industriais.

16 – PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE GÁS CARBONICO (CO2) 

Com a finalidade de reduzir a emissão de CO2, e contribuir para melhoria na qualidade do ar,

além de  gerar  mais  recurso  financeiro  para  a  empresa,  a  Usina  Vale  tem instalada  uma planta

recuperadora de CO2 com capacidade de 4.000 kg/h

O funcionamento da planta baseia-se na utilização dos gases provenientes da fermentação

alcoólica. Processo já bastante conhecido onde as destilarias autônomas e anexas, utilizam a cana-de-
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açúcar  e  méis  provenientes  da  fábrica  de  açúcar.  A  partir  destas  matérias  primas,  consegue-se

transformar  as  mesmas  em  álcool  e  gás  carbônico  como  principais  produtos  da  fermentação,

utilizando-se de microrganismos conhecidos como leveduras.

Tais gases produzidos são a principal fonte de interesse para implantação desta fábrica.  O

produto que normalmente seriam jogados na atmosfera são parcialmente recuperados neste processo e

comercialmente negociado.

16.1 – ETAPAS DO PROCESSO 

1. Separador de espuma

Utilizamos um separador de espuma, com a finalidade de evitar que se alguma espuma possa vir

do processo será retida neste equipamento;

2. Balão de gás

Equipamento utilizado apenas para estocagem do produto que irá para o processo;

3. Lavador de aerossóis

É utilizado para a remoção de açúcares ou aerossóis arrastado nos gases da fermentação.

4. Compressor de CO2

Foi projetado especificamente para compressão de gás CO2 seco. Este equipamento comprime o

gás CO2 a partir de uma pressão baixa (+- 0, 075 barg) que vem do lavador de aerossol, para uma

pressão de 18 barg.
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5. Lavador de gases combinado com dispositivo de alívio de pressão

É utilizado para remover impurezas solúveis em água (tais como etanol, acetaldeído, acetato de

etila, etc.) do CO2. Além de conter um dispositivo contrapressão alta que protege a seção de

baixa pressão da planta de recuperação (ex.: balão de gás)

◦ Chiller de água para o lavador de gases

O chiller de água resfria a água potável para a temperatura ótima de operação do lavador de gás

6. Pré-cooler

Para resfriar o gás CO2 ao máximo de 15° C. após a compressão.

7. Unidade com Desodorizador e Secador

Utiliza carvão ativado e dessecante utilizado para remoção de odor, umidade e impurezas.

7.1.  Desodorizador duplo de CO2

Utilizado para remover impurezas voláteis não solúveis em água, tais com H2S, DMS, Ésteres

etc.

7.2. Secador duplo de CO2

Usado para eliminar as últimas impurezas, por exemplo, etanol Acetaldeído.

ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S.A.
Estância Vale do Rio Turvo, s/n – Zona Rural – Onda Verde/SP – 15450-000 Caixa Postal 17

Tel: (17) 3268.9300/ Fax: (17) 3268.9310 - usinavale@usinavale.com.br



8. Sistema de Liquefação de CO2

O sistema de liquefação consiste de:

8.1. Compressor de Refrigeração NH3

8.2. Condensador Refrigerante NH3

8.3. Condensador de CO2 e Evaporador de NH3

9 – Sistema de Stripping para CO2 Líquido

Este é um sistema de purificação utilizado para aumentar o grau de pureza do gás liquefeito e

permitir que se recuperem mais o CO2.

Consiste em:

9.1. Sistema de stripping

Neste sistema o oxigênio é removido do CO2 por meio de eliminação de gás.

9.2.  Reboiler

Executa a mesma função do stripper e coleta o CO2 purificado.

9.3. Bomba de transferência de CO2

A bomba de CO2 transfere este produto para o tanque de armazenamento.
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9. Torre de resfriamento de água

01  torre  de  fabricação  ALPINA  modelo  155/4-SG-5  responsável  pelo  sistema  de

refrigeração dos compressores e condensadores de amônia e CO2. 

10. Tanque de armazenamento de CO2

Reservatório  cilíndrico  horizontal  com capacidade  de  armazenamento  de  300  t.  de  CO2

líquido.
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ANEXO VII 
 

Plano de Amostragem da ONDA VERDE AGROCOMERCIAL 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 em que 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, 20132). 

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 Onda Verde Agrocomercial S/A, no ano de 2020, a auditoria foi conduzida 
conforme ISO 19011, e abaixo seguem as amostragens verificadas: 

 

 
1 CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-
fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view. Acesso em 08.11.2019. 
2 UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Manual De Auditoria Interna Auditoria-GERAL DA UFMG 2ª Versão. 
Disponível em: https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf. Acesso. 
13.12.2019 
3 Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade: auditoria e perícia/ Conselho Federal de Contabilidade. – 
3. ed. -- Brasília: CFC, 2008. 
4 DE MACEDO RIBEIRO, Joselito; DIAS FILHO, Jose Maria. Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: propostas 
para otimizar procedimentos e reduzir riscos. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 43-59, 2007 
5 DE MACEDO RIBEIRO, Joselito; DIAS FILHO, Jose Maria. Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: propostas 
para otimizar procedimentos e reduzir riscos. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 43-59, 2007 
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C.1. Elegibilidade 

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

▪ Os 10 imóveis rurais (CAR) com os maiores valores de biomassa; 

▪ Dos 356 imóveis rurais (CAR) restantes, 77 produtores de biomassa foram selecionados 
aleatoriamente, conforme tabela abaixo. 

 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 356         

  Amostra corrigida pela população 77    Considere este tamanho de amostra. 

 

C.2. Planilha de Produtores 

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

▪ Dados primários: não aplicável. Todo o perfil de produção foi inserido em dados padrão. 

▪ Dados padrão: foram considerados 100% dos produtores de biomassa inseridos no escopo, 
todos os parâmetros declarados foram auditados. 

 

C.3. RenovaCalc – Fase Industrial e Distribuição 

Todos os dados de entrada inseridos na RenovaCalc tanto na Fase Industrial quanto na de 

Distribuição foram auditados em sua totalidade. 

 

 

Responsável Técnico e Autorizado por 

Fabian Peres Gonçalves 

 


