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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela Companhia Agrícola Pontenovense – Usina Jatiboca (aqui denominada 
como “CLIENTE”), para a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2021.  

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 2021. 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: Ana Claudia Lima Toledo 

Especialista em Gerenciamento e Engenheira Cartógrafa formada pela Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, com mais de 11 anos de experiência em geoprocessamento e 
Sistema de Informações Geográficas, além de experiência de mais de 7 anos com auditoria ISO 
9001. Ao longo de sua carreira trabalhou no setor público e privado, onde atuou em projetos de 
agricultura de precisão, desmatamento, detecção de mudanças temporais, processamento digital 
de imagens, uso e ocupação do solo, gerenciamento de elaboração de mapas náuticos, 
capacitação de pessoas no Sistema de Informações Geográficas, e na implantação e certificação 
do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, além de gerenciamento de equipe, escopo, prazos, 
auditorias internas/externas e aquisições. 

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. 
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Auditor membro: Rafael Yukio O. Noguchi 

Graduado em Engenharia Ambiental e Urbana, com especialização em Gestão de Projetos pela 

Universidade de São Paulo. Consultor ambiental na área de Planejamento Territorial tendo 

desenvolvido Plano Diretor Municipal e Planos de Manejo de Unidades de Conservação. Possui 

experiências em processos participativos, modelagem conceitual, geoprocessamento e 

sensoriamento. 

Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações referentes às análises de 

elegibilidade realizada pelo auditado em comparação as informações fornecidas na Planilha 

RenovaCalc e da análise interna realizada pela firma inspetora; acompanhar o processo de auditoria 

in loco e auxiliar no preenchimento do Relatório de Resultados. 

 

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 2021. A auditoria 
é baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre CLIENTE e a Firma 
Inspetora. 
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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.  

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

▪ Volume elegível (2021): 484.331,25 (Produção elegível adquirida = 484.331,25) / 547.032,87 
(Moagem Total = 547.032,87) = 88,54%. 

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, 2021) 
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 2022 (mais recente disponível). O objetivo é verificar possíveis mudanças na cobertura da 
vegetação dentro das áreas produtivas, indicando supressão de vegetação nativa. Para esta análise 
é gerado o Índice de Vegetação Normalizado (NDVI) nestes três períodos, e utilizado uma 
composição entre os resultados obtidos para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação. 

Para a realização da interpretação visual foi utilizado como referência a chave de interpretação de 
classes do Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015). 

 

Etapa 04: Auditoria in loco 

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

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

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

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

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

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



Rev05 

 

 

8 

 

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.  
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Etapa 07: Consolidação dos Resultados para ANP 

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

 

Etapa 08: Conclusão ANP 

Todos os documentos analisados são encaminhados eletronicamente à ANP, que poderá solicitar, 
por meio de ofício, documentação adicional ou esclarecimentos. O ofício poderá ser enviado para o 
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 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). 

 
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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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 Companhia Agrícola Pontenovense – Usina Jatiboca, no período de 2021, 
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 335 imóveis rurais (CAR) restantes, 76 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 335         

  Amostra corrigida pela população 76    Considere este tamanho de amostra. 

 

C.2. RenovaCalc – Fase Agrícola 

Os dados oriundos da fase agrícola foram auditados conforme plano de amostragem abaixo: 

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

▪ 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. 
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D) Validação das Planilhas 

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

 

6. RESULTADOS  

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 

O processo de auditoria RENOVABIO na Companhia Agrícola Pontenovense – Usina Jatiboca iniciou 
com a análise prévia da documentação, 02 semanas antes do processo in loco, referente ao ano de 
2021. Desta análise, foram evidenciadas SAC (Solicitação de Ação Corretiva) pela Auditora Líder as 
quais foram tratadas em auditoria in loco.  

Preliminarmente à auditoria, realizou-se também a consulta do CNPJ das respectivas unidades da 
Raízen 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 web7. 

Na usina, o processo iniciou no dia 28 de junho de 2022 na cidade de Urucânia - MG com a Reunião 
de Abertura, e contou com a participação do Sr. Fábio Tonhela (Gerente Administrativo) e 
responsável pelo preenchimento da RenovaCalc, onde foi apresentada a equipe auditora (líder e 

membro) e suas competências, além do escopo da Auditoria – 2021; critérios de auditoria; método 

por meio de amostragem dos requisitos exigidos na Resolução ANP 758 e outros, conforme descritas 
no Plano de Auditoria (Anexo IV); processo de registro das constatações e desvios identificados, por 
meio das SAC (Solicitação de Ação Corretiva) e coleta e armazenamento dos dados (por 05 anos) 
para composição do pacote de auditoria, conforme exigência da Resolução ANP 758/18. 

A reunião de abertura contou com a participação de: José Carlos da Silva (Encarregado Controles), 
Mauro Tosatti de Almeida (Supervisor Contábil), Claudio Ferreira de Lima (Enc. Matéria Prima 
Terceiros), Fábio Henrique Tonhela (Gerente Administrativo), Leonardo Catarino (Ass. 
Administrativo), Brenda R. Pereira (Química Industrial), Samira Avelar Ventura (Ass. De 
Encarregado), José Antônio Gomes (Eng. Agrônomo) e Célia Maria de O. Marcelino (Analista Fiscal). 
Também estava presente o consultor Caio Cécar F. de Faria, da consultoria Ambium.  

Foram verificados in loco a análise de elegibilidade realizada pela usina. Foram selecionados os 
imóveis rurais (CARs) que foram declarados como “fornecedor sem produção”, a fim de evidenciar 
que realmente não houve fornecimento por aquele produtor. Logo após, foram verificadas as 
questões de supressão de vegetação, onde constatado que cinco fornecedores tiveram supressão 
para 2021. Verificado o documento: 
_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA JATIBOCA_2021.pdf onde foi 
verificada a área de supressão realizado pela Usina. Sendo assim, constam na RenovaCalc somente 
os imóveis considerados elegíveis. Na análise dos imóveis realizada pela firma inspetora foi 
constatado que todos os imóveis na amostra foram considerados elegíveis. 

Ainda no primeiro dia, foram iniciadas as verificações dos dados agrícolas primários a partir da 
memória de cálculo “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário 
(cana) _ 2021 - USINA JATIBOCA_v2.xlsx” e evidências primárias correspondentes conforme 
sistema CHBWeb. Analisadas para área total a memória de cálculo “_FOR 001.01 Planilha de A¿reas 
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x Produc¿a¿o _ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 2021 _ JATIBOCA.xlsx” e os boletins extraídos 
do sistema “_AREA_CANA_PADRAO_2021.pdf”, “_AREA_CANA_PADRAO_2021_1.pdf”, 
“_AREA_CANA_PRIMARIO_2021.pdf”, “_AREA_CANA_PRIMARIO_2021_1.pdf” e 
“_AREA_CANA_TOTAL_2021.pdf”. Para verificação dos valores de área, foram solicitados os mapas 
agrícolas das amostras com maior representatividade na planilha RenovaCalc versus Sistema 
CHBWeb, além da sistemática de geração das áreas no sistema, durante a auditoria, para comprovar 
a veracidade dos dados. Também, verificado no sistema a produção total colhida para moagem, 
confirmando que não há troca e venda de cana produzida para outras usinas, além da verificação de 
quantidade de cana comprada por meio de notas fiscais amostradas e boletim diário de entrada de 
cana emitido. 

Verificado o item – Área queimada, por meio do sistema CHBWeb versão 202203, os quais 
correspondem as evidências apresentadas anteriormente. Também foram verificados os indicadores 
de teor de impurezas vegetais e minerais, como durante a auditoria os valores não apresentaram os 
mesmos teores, foram apresentados novos relatórios “_RELATORIO DE IMPUREZA VEGETAL.pdf” 
e “_RELATORIO DE IMPUREZA MINERAL.pdf” e refeito os cálculos na RenovaCalc. Não houve 
palha colhida nesta usina para o ano do escopo. 

Verificados itens – Corretivos e fertilizantes sintéticos, e verificada divergência de entre os relatórios 
de “estoque e movimentações por produto” e o de “aplicação de produtos”, justificado que os 
controles não estavam sincronizados, sendo assim, que haviam sido atribuídos os maiores volumes 
como de aplicação dos corretivos e fertilizantes. A equipe auditora verificou os valores de estoques 
junto ao sistema CHBWeb e as notas fiscais de consumo. O item de fertilizantes orgânicos não 
presentou divergências, sendo solicitado apenas a correção da calculadora RenovaCalc do valore 
inserido como “#DIV/0!” (SAC n° 2), a qual foi corrigida na versão 
“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Atualizada v1.xlsm”. 

No segundo dia de auditoria, foi realizado o processo de verificação in loco através de visita nas 
áreas da Usina, o relatório da visita industrial está apresentado no Anexo VIII. 

Ainda no segundo dia, após a verificação da visita às instalações in loco, a equipe auditora continuou 
a verificação dos dados e documentação para os indicadores RenovaBio, fase agrícola. O consumo 
de combustível é evidenciado por dois postos de abastecimento nomeados de Empresa 01 e 
Empresa 10, sendo verificados os filtros aplicados a extração de cada um dos combustíveis no 
sistema CHBWeb, além da verificação das amostras de notas fiscais. 

Verificado item – eletricidade por meio das contas do fornecedor de energia CEMIG para 4 medidores 
existentes. 

Na análise da fase industrial, pode-se verificar a quantidade total de cana processada por meio do 
Boletim Diário Geral. E os dados para rendimento etanol anidro e hidratado dos boletins industriais 
foram verificados e comparados com os cálculos para os meses suas respectivas quantidades 
protocolados junto à ANP. Como houve produção de etanol a partir do melaço do estoque de 2020, 
foi solicitado desconto da produção desse melaço (SAC n° 3). Também foram verificados: 
Rendimento bagaço comercializado e umidade, e do bagaço próprio produzido e umidade. Verificado 
o consumo de lenha em boletim industrial e sua distância de transporte. 

. Apresentado e verificado o Balanço de Massa ART, onde evidenciado os cálculos de ART para 
produtos e perdas determinadas e indeterminadas, e energia elétrica da rede (faturas da 
Concessionária CEMIG). 

Combustível: apresentados relatórios e filtros de extração no sistema, de consumo e controle de 
estoque, verificados dois registros com divergência de cadastro, os quais foram justificados na SAC 
n° 9. 

Já no terceiro dia, foram solicitados os anexos da Licença de Operação (SAC n° 12), e evidenciado 
que as condicionantes estavam dentro do prazo previsto para adequação. Além da análise dos 
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relatórios de controle de estoque por meio da extração dos Relatórios 
_RELATORIO_CONTROLE_ESTOQUE_ETANOL_ANIDRO_2021.pdf e 
_RELATORIO_CONTROLE_ESTOQUE_ETANOL HIDRATADO_2021.pdf para conferência dos 
estoques declarados junto a ANP no i-SIMP. Em seguida, ocorreu a reunião de encerramento onde 
as pendências foram encaminhadas e os próximos passos do processo foram repassadas a equipe 
responsável pelo processo de certificação Renovabio. 

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

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

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 Usina Jatiboca apresentou 10 SACs iniciais, antes da auditoria e 05 SACs durante a 
auditoria in loco. 

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, cujos 
documentos foram arquivados e verificados na auditoria da planta industrial.  
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Figura 1. Fluxograma do processo de Etanol (Fonte: Usina Jatiboca). 

 

A usina possui gestão das informações através dos seguintes sistemas: CHBWeb e SGA Ambium 
para controle de todos os dados agrícolas, abastecimento e estoque de insumos agrícolas, entrada 
de dados; e Gerenciador CCK e Wonderware Indusoft para controle da industria, conforme Figura 
2. 
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Figura 2. Informações referentes ao Sistema de gerenciamento de estoque e de produção (Fonte: 
Usina Jatiboca).  

 

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 (Figura 3), e na RenovaCalc. Nota-se que a quantidade 
evidenciada pela Usina no I-SIMP é a mesma que presente no Boletim industrial (Figura 4). 
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Figura 3. Informações declaradas no i-SIMP 2021 (Fonte: Usina Jatiboca) 

 

 

Figura 4. Controle de Estoque 2021 (Fonte: Usina Jatiboca) 

 

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 Figura 
de 5. Ratifica-se que os documentos foram arquivados e verificados na auditoria da planta industrial. 
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Figura 5. Balanço de Massa (ART) de 2021 (Fonte: Usina Jatiboca) 
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O processo produtivo do etanol encontra-se no Anexo VI, que contempla as etapas de recepção, 
amostragem, descarregamento e preparo de cana; extração da sacarose; tratamento de caldo; 
regenerativos de calor; aquecedores de caldo; clarificação e filtração do caldo; evaporação do caldo; 
fermentação, destilação; geração de vapor; geração de energia; e resfriamento e captação 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 93 imóveis 
rurais de 541 enviados pela usina. Dentre esses imóveis, encontram-se aqueles com os 10 maiores 
valores de biomassa. A análise pela certificadora não encontrou imóveis rurais com supressão. 

 

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 XX/XX/2022 a XX/XX/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, 
15 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 (CO2eq/MJ):  

54,37 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 88,54% 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,027359E-03 

 

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

54,72 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 88,54% 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,083014E-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  

▪ 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 
Anexo VIII - Relatório de Auditoria in Loco - Visita industrial 

 
 
 

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


 

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). 
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,Organização: Companhia Agrícola Pontenovense 

Número do Contrato: 46615 

 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

1 
Elegibilidad
e 

RYN/ Ana Toledo 20/06/22: Verificados 
CARs com quantidade comprada zerada 
na aba de “Informacoes_elegibilidade” da 
RenovaCalc. Justificar e corrigir. 

Fábio: Os CARs com quantidade 
comprada zerada constantes nas 
informações de elegibilidade, referem-
se a propriedades constantes no 
cadastro da empresa as quais no ano 
de 2021 não houve compra ou entrega 
de cana. Desta forma, as informações 
já foram devidamente excluídas da 
planilha. 

NA NA 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 

2 
Agrícola – 
Dados 
primários 

RYN/ Ana Toledo 20/06/22: Verificados 
valores “#DIV/0!” na aba 
“DADOS_AGRICOLAS_PRIMARIO” me 
fertilizantes orgânicos/organominerais da 
RenovaCalc. Corrigir. 

Fábio: Valores corrigidos conforme 
solicitado. 

“#DIV/0!” 0,00 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 

3 Industria 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Não foi 
evidenciado o desconto de 
biocombustíveis com melaço do ano 
anterior. Justificar e corrigir. 

Fábio: Valores foram devidamente 
corrigidos, reduzindo o total de 
150.221,27 litros na produção de 
Etanol Hidratado 2021, referente a 
produção de Etanol com Melaço da 
safra anterior. Calculado conforme 
dados do Boletim de Produção Safra 
20/21, Melaço Estoque = 483,82 ton e 
Lts Alcool/ Ton Mel = 310,49 (483,82 * 

14,20 13,92 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

310,49 = 150.221,27 lts). Desta forma, 
a produção total de Etanol Hidratado 
2021 de 7.766.421 lts passou para 
7.616.199,73. Além do Rendimento de 
Etanol Hidratado que era 14,20 L/ton 
cana passando para 13,92 L/ton cana. 
Todos os acertos citados foram 
efetuados na planilha “_FOR 007.03 - 
Memorial de Cálculo_ Indicadores 
Industriais - 2021 -USINA JATIBOCA 
v3.xlsx” e 
“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 
(v.7) - Atualizada v1.xlsm” 

4 i-SIMP 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Os valores 
de estoques verificados nos protocolos 
de aceite não correspondem com o 
boletim industrial da safra. Justificar ou 
corrigir. 

Fábio: A alimentação dos valores no 
boletim industrial, são efetuados 
somente no período de safra, que no 
caso em questão foi de 06/05/2021 a 
05/09/2021. Desta forma, para 
verificação do estoque durante todo o 
período conforme informado e 
apresentado devem ser verificados os 
arquivos 
“RELATORIO_CONTROLE_ESTOQU
E_ETANOL_ANIDRO_2021.pdf” e 
“RELATORIO_CONTROLE_ESTOQU
E_ETANOL HIDRATADO_2021.pdf” 

 

Anidro Protocolo e 
memória de cálculo: 
1.849.505,00 lt 
Boletim industrial 
fiscal: 3.484.600,00 
lt 
 
 
Hidratado  
Protocolo e memória 
de 
cálculo:872.971,00 lt 
Boletim industrial 
fiscal: 4.095.379,00 
lt 

Anidro 
“_RELATORI
O_CONTROL
E_ESTOQUE
_ETANOL_AN
IDRO_2021.p
df “: 
1.849.505,00 lt 
 
Hidratado  
“RELATORIO
_CONTROLE
_ESTOQUE_
ETANOL 
HIDRATADO_

30/06/2022 

RYN / Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

 2021.pdf”: 
872.971,00 lt 

5 

Dados 
Agrícola 
Padrão: 
Área Total 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Divergência 
dos valores de área total declarados na 
RenovaCalc e os verificados nos boletins 
“_AREA_CANA_PADRAO_2021.pdf” e 
“_AREA_CANA_PADRAO_2021_1.pdf”. 
Justificar ou corrigir. 

Fábio: Primeiramente a propriedade 
4117 – 1 do Fornecedor 
17.875.050/0001-15, CAR “MG-
3170503-
F45019ADCC264538853EB7D66E0B5
1FE”, com área de 88,96 ha, foi 
automaticamente considerada fora do 
escopo por possuir quantidade 
comprada = 0,00. Porém, conforme 
orientado efetuamos a inclusão da 
mesma novamente no escopo 
podendo ser verificado na planilha 
“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 
(v.7) - Atualizada v1.xlsm”, desta 
forma, o valor constante na memória 
de cálculo será 2.367,22 há. Já a 
diferença restante de 199,18 ha é 
referente a propriedades que ficarão 
fora de escopo, podendo ser verificado 
na planilha “ELEGIBILIDADE - 
JATIBOCA_2021.xlsx” 

Renovacalc e 
memória de cálculo: 
2.278,26 ha; 
Boletim: 2.566,40 
ha. 

2.367,22 ha 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 

6 

Dados 
Agrícola 
Padrão: 
Quantidade 
Comprada 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Divergência 
dos valores de Produção Total 
declarados na RenovaCalc e os 
verificados nos boletins 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PAD

Fábio: A diferença entre os valores 
apurados é de 13.812,19 ton, referente 
a fração inelegível fora de escopo. Que 
pode ser verificada nos arquivos 
“ATESTADO_INFORMACOES_RENO

Renovacalc e 
memória de cálculo: 
108.984,27 ha; 
Boletim: 
122.796,46ha. 

- 

30/06/2022 

RYN / Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

RAO_2021.pdf” e 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PAD
RAO_2021.pdf_1.pdf”. Justificar ou 
corrigir. 

VABIO_AMBIUM_USINA 
JATIBOCA_2021.pdf” e 
“ELEGIBILIDADE - 
JATIBOCA_2021.xlsx” 

 

7 

Dados 
Agrícola 
Primários: 
Corretivos 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Divergência 
dos valores de consumo do Corretivo 
agrosilicio apresentados nos relatórios 
“CORRET_8576_AGROSILICIO_APLICA
DO_PROPRIEDADE_2021.pdf” e 
“CORRET_8576_AGROSILICIO_COMP
RA_CONSUMO_2021.pdf”. Justificar ou 
corrigir, avaliando a extensão dos demais 
corretivos (usical 28-20 e usical 27-18).  

Fábio:  Devido não haver uma 
sincronia dos lançamentos nos 
módulos de Estoque e Controle 
Agrícola do nosso sistema, existe uma 
divergência principalmente cronológica 
nos valores lançados, desta forma, ora 
o valor de consumo no modulo de 
estoque é maior, ora é menor que o 
apresentado no modulo de controle 
agrícola. Assim, optamos por 
considerar como consumo o valor 
maior entre o modulo de estoque e o 
modulo de controle agrícola, 
penalizando assim a empresa. 
Importante informar que já tomamos as 
providências para acerto dos 
lançamentos futuros. 

Agrosilicio aplicado 
por propriedade: 
4.971.338,00 Kg 
Agrosilicio relatório 
de movimentação 
por produto: 
5.856.897,00 Kg 

- 

30/06/2022 

RYN / Ana 
Toledo 

8 

Dados 
Agrícola 
Primários: 
Fertilizantes 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Divergência 
dos valores de consumo do Fertilizante 
sulfato de amônio apresentados nos 
relatórios 
“FERTIL_42160_SULFATO_AMONIA_S
ULFAGEL_APLICADO_PROPRIEDADE_
2021.pdf” e 

Fábio: Devido não haver uma sincronia 
dos lançamentos nos módulos de 
Estoque e Controle Agrícola do nosso 
sistema, existe uma divergência 
principalmente cronológica nos valores 
lançados, desta forma, ora o valor de 
consumo no modulo de estoque é 

Sulfato de amônio 
aplicado por 
propriedade: 
103.000,00 Kg 

Sulfato de amônio 
relatório de 
movimentação por 

- 

30/06/2022 

RYN / Ana 
Toledo 



Rev02 
 
 

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

 

Page 5 of 34 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

“FERTIL_42160_SULFATO_AMONIA_S
ULFAGEL_COMPRA_CONSUMO_2021.
pdf”. Justificar ou corrigir, avaliando a 
extensão dos demais fertilizantes 
sintéticos. 

maior, ora é menor que o apresentado 
no modulo de controle agrícola. Assim, 
optamos por considerar como 
consumo o valor maior entre o modulo 
de estoque e o modulo de controle 
agrícola, penalizando assim a 
empresa. Importante informar que já 
tomamos as providências para acerto 
dos lançamentos futuros. 

produto: 99.250,00 
Kg 

9 

Industria: 

Etanol 
Hidratado 
próprio 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Verificada 
soma de diesel no relatório de etanol 
hidratado próprio 
“_ETANOL_COMBUST_7626_CONSUM
O_ADM+IND_2021_FROTA_EQUIPAME
NTO.pdf”. Justificar ou corrigir. 

Fábio: Primeiramente referente ao 
código de veículos 2828 erroneamente 
o responsável pelo setor controle 
quando iniciou a prestação de serviço 
pelo Sr. Paulo Godoy no dia 13/05/21, 
cujo o veículo é um caminhão, ao 
invés de criar um novo cadastro 
aproveitou o cadastro existente do Sr. 
Alexandre Carneiro, cujo o veículo era 
um automóvel e já não era mais 
utilizado, posteriormente o veículo foi 
repassado ao Sr. Geraldo Quintão no 
dia 06/10/2021, por isso, quando 
emitimos o relatório de consumo de 
etanol o mesmo apresenta o nome do 
Sr. Geraldo Quintão e o tipo de 
combustível DIESEL, mas o consumo 
do produto é o ETANOL HIDRATADO 
que pode ser verificado pelo código do 

2828 – Geraldo 
Quintão – 936,30 lt; 
e 

708 – CAM/MEC 
OPER (COMBOIO) 
– 69,00 lt 

- 

30/06/2022 

RYN / Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

produto número 7626 constante no 
cabeçalho do mesmo. Este erro deu-se 
também pelo motivo que utilizamos o 
número da placa do veículo como 
código e coincidentemente a placa 
tanto do caminhão quanto do 
automóvel é 2828. Segue o arquivo 
“PRINT CADASTRO VEICULO 
2828.docx” onde consta o print da tela 
do sistema com as alterações no 
cadastro. 

Já referente ao código 708 – 
CAM/MEC OPER (COMBOIO) o erro 
foi no lançamento do código de veículo 
cujo correto deveria ser 408 – GOL 
1.0, assim segue o relatório 
“_ETANOL_COMBUST_7626_TRANS
F_CONSUMO_2021_TOTAL.pdf” de 
movimentação do produto 7626 – 
Álcool Hidratado, onde consta o 
lançamento incorreto do código do 
veículo grifado na página 78. Vale, 
lembra que o erro foi do código do 
veículo e não do produto. 

10 Geral 

RYN/ Ana Toledo 24/06/22: Renomear os 
documentos de memória de cálculo sem 
caracteres especiais exemplo: “_FOR 
001.01 Planilha de A¿reas x Produc¿a¿o 

Fábio: Corrigido conforme solicitado. NA NA 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

_ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 
2021 _ JATIBOCA” 

11 

Dados 
Agrícola 
Padrão: 
Área Total 

RYN/ Ana Toledo 28/06/22: Divergência 
dos valores de área total do produtor: 
Exemplo: 4000 - 1; 4001 - 1; 4002 - 1; 
4002 - 2; 4002 - 3; 4101 - 1; 4101 - 2; 
4101 - 3; 4101 - 4; 4102 - 1; 4102 - 2; 
4102 - 3; 4103 - 1; 4104 - 1; 4105 - 1; 
4106 - 1; 4106 - 2; 4106 - 3; 4107 - 1; 
4108 - 1; 4109 - 1; 4110 - 1; 4111 - 1; 
4112 - 1; 4113 - 1; 4113 - 2; 4113 - 3; 
4114 - 1; 4115 - 1; 4115 - 2; 4116 - 1; 
4201 - 1; 4202 - 1; 4202 - 2; 4203 - 1; 
4204 - 1; 4204 - 2; 4204 - 3; 4204 - 4; 
4205 - 1; 4206 - 1; 4207 - 1; 4301 - 1; 
4301 - 2; 4303 - 1; 4304 - 1; 4304 - 2; 
4304 - 3; 4305 - 1; 4306 - 1; 4307 - 1; 
4308 - 1; 4309 - 1; 4310 - 1; 4311 - 1; 
4312 - 1; 4401 - 1 declarados na 
RenovaCalc é de 1.463,95 ha e os 
verificados no sistema CHBweb é de 
1.552,91 ha. 

A propriedade 4117 – 1 do Fornecedor 
17.875.050/0001-15, CAR “MG-
3170503-
F45019ADCC264538853EB7D66E0B5
1FE”, com área de 88,96 há, foi 
automaticamente considerada foram 
do escopo por possuir quantidade 
comprada = 0,00. Porém conforme 
orientado efetuamos a inclusão da 
mesma novamente no escopo 
podendo ser verificado na planilha 
“RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 
(v.7) - Atualizada v1.xlsm” 

1.463.,95 ha 1.552.,91 ha 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 

12 
Licença de 
Operação 

RYN/ Ana Toledo 28/06/22: Não 
evidenciados os anexos condicionantes 
da Licença operacional 

Fábio: Foram incluídos os arquivos 
“PUBLICACAO LO.pdf” e “PARECER 
LO.pdf” onde constam as informações 
solicitadas. 

NA NA 

11/07/2022 

RYN / Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

13 

Dados 
Agrícola: 
Impureza 
vegetal e 
mineral 

RYN/ Ana Toledo 28/06/22: Verificada 
extração dos relatórios de impurezas 
vegetais e minerais do sistema CHB 
diferente do apresentado anteriormente. 

Fábio: Conforme informado a empresa 
não efetuava a análise de impureza 
vegetal e mineral, desta maneira, para 
atender os requisitos da RENOVABIO, 
passou a realizar as análises citadas a 
partir do dia 23/05/2022 e enviou o 
primeiro relatório das mesmas para 
auditoria com as análises até o dia 
08/06/2022, porém, como o volume 
das analise ainda eram menores 
apresentamos no dia da auditoria o 
relatório com as análises até o dia 
28/06/2022 para que represente 
melhor a realidade da empresa. 
Ficando, desta forma, o valor das 
impurezas vegetais e minerais, 4,89% 
e 4,24% respectivamente, conforme 
consta nos relatórios “RELATORIO DE 
IMPUREZA VEGETAL.pdf” e 
“RELATORIO DE IMPUREZA 
MINERAL.pdf” 

Vegetal: 3,77% 

Mineral: 5,5992% 

Vegetal: 
4,89% 

Mineral: 
4,2433% 

30/06/2022 

RYN / Ana 
Toledo 

14 

Dados 
agrícola: 
combustívei
s 

RYN/ Ana Toledo 28/06/22:  

Foi verificado que a usina apresentou 
metodologia de consumo de diesel 
diferente do apresentado pela ANP via e-
mail e planilha “Cálculo Diesel BX.xlsx” e 

RYN/ Ana Toledo 28/06/22:  

Foi simulado em auditoria in loco, a 
apresentação do consumo de diesel 
utilizando a calculadora da ANP, 
apresentada ANP via e-mail e planilha 
“Cálculo Diesel BX.xlsx” e Comunicado 
RenovaBio 04/2021 (Site ANP). Não 

NA NA 
30/06/2022 
RYN/ Ana 
Toledo 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

No 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável  Valor Original 
Valor 

Corrigido 

Encerrament
o (Data e 
responsável) 

Comunicado RenovaBio 04/2021 (Site 
ANP).  

Ajustar ou justificar. 

houve diferença na Intensidade de 
Carbono e Nota de Eficiência (NEEA). 
A metodologia apresentada está 
disponível no documento: “_FOR 
002.03_Memorial_Calculo_Indicadores
_Agricola_Dados Primário (cana) _ 
2021_USINA_JATIBOCA_v2.xlsx” 

15 
Declaração 
do sistema 
de Gestão 

RYN/ Ana Toledo 29/06/22:  

Solicitada inclusão do sistema utilizado 
na indústria na declaração de sistemas. 

Fábio: Declaração atualizada conforme 
solicitado. 

NA NA 
11/07/2022 
RYN/ Ana 
Toledo 

 

II. Observações 

No Descrição/ Aberta por Data 

1 

Foi informado que as áreas de estacionamento e estradas são 
maiores devido a topografia da região que é bastante 
montanhosa. Os valores de estradas, áreas improdutivas, 
estacionamentos, carreadores representam 10 – 15% das 
áreas produtivas da usina.  

 

RYN/ Ana Toledo 30/06/2022 

2 

Foi informado para insumos agrícolas (corretivos e fertilizantes) 
que foram gerados 02 arquivos, um de controle e outro de 
consumo de fertilizantes. Para aplicação de insumos foi 
utilizado o documento com maior consumo.  

 

RYN/ Ana Toledo 30/06/2022 
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II. Observações 

3 
Em maio a produção é somente de etanol hidratado. Para 
desconto da produção de etanol a partir do mel, foi descontado 
da produção de etanol hidratado.  

RYN/ Ana Toledo 30/06/2022 

4 Safra: início 05/05/2021 e Fim: 05/09/2021 RYN/ Ana Toledo 30/06/2022 

5 
O código 114558 é gasolina apenas para o registro de compra. 
Já o código 119842 é usado para o consumo de gasolina. 

RYN/ Ana Toledo 30/06/2022 

6 

Identificada a produção de álcool 70° em todo o ano de 2021 
correspondendo, no protocolo de aceite, a descrição como 
“outros álcoois”. 

No ano de 2021 foi gerado 350 litros de álcool 70°.  

RYN/ Ana Toledo 30/06/2022 

    

 
III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA:  

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 

Verificado produtor com quantidade comprada zerada na aba de informações de elegibilidade na RenovaCalc (SAC nº 1). 

Evidenciada memória de cálculo de elegibilidade nomeada de “_ELEGIBILIDADE - JATIBOCA_2021.xlsx” com a rastreabilidade 
das propriedades consideradas elegíveis. 

Para os CARs que estavam com biomassa zerada, foi solicitada algumas amostras via sistema, de exportação de compra, 
comprovando que não houve compra desses fornecedores.  

 

Sistema CHBWeb Versão 202203. 

Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Entrada de Cana- Entrada de cana por fornecedor/propriedade – Data ano 
civil – Fornecedor (código da propriedade). 

Nenhum registro nas fazendas: 4 setor 1; 125 setor 1; 1176 setor 3. 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

2 
Supressão de 
vegetação: 

Verificados relatórios de análise de supressão de vegetação e evidenciada a retirada de propriedades que sofreram supressão e 
por isso, são inelegíveis, conforme “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA JATIBOCA_2021.pdf”., 
memória de cálculo “ELEGIBILIDADE - JATIBOCA_2021.xlsx” e mapas comparativos de vegetação entre 2017 e 2022. 
 
Solicitados mapas agrícolas abertos no sistema AmbiumSGA, filtro resultado elegibilidade 
Filtros>> cod imóveis 
6000 - 1 6001 - 1 6002 - 1 6011 - 1 6012 - 1 6014 - 1 6016 - 2 6018 - 1 6019 - 1 6021 - 1 6025 – 1: área total 1.512,41. 

3 
Declaração 
Técnica de 
Elegibilidade: 

Evidenciada declaração técnica de elegibilidade nomeada “_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA 
JATIBOCA_2021.pdf”. 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: 

Analisada a memória de cálculo “_FOR 001.01 Planilha de A¿reas x Produc¿a¿o _ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 2021 _ 
JATIBOCA.xlsx” e os boletins “_AREA_CANA_PADRAO_2021.pdf”, “_AREA_CANA_PADRAO_2021_1.pdf”, 
“_AREA_CANA_PRIMARIO_2021.pdf”, “_AREA_CANA_PRIMARIO_2021_1.pdf” e “_AREA_CANA_TOTAL_2021.pdf”. 
Verificada divergência dos valores de área total declarados na RenovaCalc e os apresentados em dados padrão, sendo assim, 
aberta SAC n° 5 para verificar as divergências dos valores de área total declarados na RenovaCalc e os verificados nos boletins 
“AREA_CANA_PADRAO_2021.pdf” e “AREA_CANA_PADRAO_2021_1.pdf”. 
 
Para verificação dos valores de área, foram solicitados os mapas agrícolas de algumas amostras com maior representatividade 
na planilha RenovaCalc. Foi informado que os mapas agrícolas da usina foram realizados pelo topógrafo Luiz Henrique – Empresa 
TOPAG e que de 2018 a 2021, não houve atualização dos mapas agrícolas, e que só fazem mapas agrícolas em áreas de plantio.  
 
Área total 2021 Sistema CHBWeb: 11.599,12 ha. 
ÁREA total Renovacalc: 11.311,04 ha.  
Área fora de escopo: 288,14 ha 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Entrada de Cana- Entrada de cana por fornecedor/propriedade – Data ano 
civil – Fornecedor (código da propriedade). 
 
Foi solicitado alguns mapas agrícolas para verificação dos valores de área e produção. 
- CAR: MG-3164001-9B383373F95D4270B480C4D2CDB10888 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

Fazendas: 6000 - 1 6001 - 1 6002 - 1 6011 - 1 6012 - 1 6014 - 1 6016 - 2 6018 - 1 6019 - 1 6021 - 1 6025 - 1 
 
- CAR: MG-3164001-8A9C1309632C42218691686FEE9BED24 
Fazendas: 6001 - 2 6024 - 1 6026 - 1 6027 - 1 6028 - 1 6029 – 2 
 
- CAR 01: MG-3145851-37737765930048008616F509C6D20C47 
CAR 02: MG-3135506-82E5B4A6E6BD4369A6B3CC762B3FC44F 
Fazenda: 5579  
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Boletim Diário – Boletim Diário por Entrada de Cana por Talhão – Propriedade 
4000 - 4999 – Configuração (todas marcadas) – Data: ano civil – Setor 50 – Pesagem todas – Colheita todas. 
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Boletim Diário – Boletim Diário por Entrada de Cana por Talhão – Propriedade 
4000 – 5999 Setor 50 / 9000 – 9999 Setor 50 – Configuração (todas marcadas) – Data: ano civil – Setor 50 – Pesagem todas – 
Colheita todas. 
Extração 01: 2.416,40 ha / 111.525,08 ton de cana. 
Extração 02: 150 há / 11.271,38 ton de cana 
 
Dados Primários 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Boletim Diário – Boletim Diário por Entrada de Cana por Talhão – Propriedade 
1 Setor 1 – 3999 Setor 3 / 6000 Setor 4 – 7000 Setor 4 – Configuração (todas marcadas) – Data: ano civil –– Pesagem todas – 
Colheita todas. 
Extração 1: 5.331,74 ha / 257.314,40 ton de cana 
Extração 2: 3.701,04 ha / Produção 166.922,01 ton de cana 

2 
Produção Total 
colhida para 
moagem: 

Analisadas as memórias de cálculo “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 
- USINA JATIBOCA_v2.xlsx”, “_FOR 001.01 Planilha de A¿reas x Produc¿a¿o _ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 2021 _ 
JATIBOCA.xlsx“ e os boletins “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021_1.pdf”, “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021_1.pdf” e “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_TOTAL_2021.pdf”. Verificada 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

divergência dos valores de produção total declarados na RenovaCalc e os apresentados em dados padrão, sendo assim, aberta 
SAC n° 6 para verificar as divergências dos valores de produção total declarados na RenovaCalc e os verificados nos boletins 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf” e “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf_1.pdf”. 
 
Toda cana produzida vem para a usina, não há trocas e vendas para outras usinas. 
 
Produção total (Tonelada acumulada) via sistema CHBWeb: 547.031,87 
Produção RenovaCalc: 533.220,68 
Produção fora de escopo: 13.812,19 ton 

3 
Quantidade 
comprada pela 
usina: 

Analisada a memória de cálculo _FOR 001.01 Planilha de A¿reas x Produc¿a¿o _ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 2021 _ 
JATIBOCA.xlsx” e os boletins “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021_1.pdf”, “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021_1.pdf” e “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_TOTAL_2021.pdf”. 
Além das notas ficais de compra de cana, sendo essas: 
- NF 24979 - 92,410 ton; 
- NF 24993 – 3.513,84 ton; 
- NF 25020 – 53,21 ton; 
- NF 25066 – 1.576,90 ton; 
- NF 25082 – 1.263,73 ton; 
- NF 25118 – 224,19 ton; 
- NF 25213 – 2.358,77 ton; 
- NF 25244 – 2.521,97 ton; 
- NF 25323 – 22,45 ton; 
- NF 25467 – 46,22 ton; 
- NF 25519 – 1.042,24 ton; 
- NF 25577 – 72,24 ton; 
- NF 25799 – 63,39 ton; 
- NF 25817 – 14,22 ton; 
- NF 25819 – 45,34 ton; 
- NF 35 – 9.860,38 ton; 
- NF 36 – 26.377,33 ton; 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

- NF 37 – 19.728,04 ton; 
- NF 38 – 13.801,18 ton; e 
- NF 272 – 694,38 ton. 
 
Faturamento de cana- relatórios- emissões-livro de nota de entrada 
Período civil 
Modelo A 
Fornecedor/ setor 
 
Faturamento de cana- lançamento-faturamento-emissões-processamento de NF eletrônica 
Modelo 65 
Solicitada apresentação das NF de compra de cana dos seguintes produtores: 

ID do produtor CNPJ NF - quantidade 

6000 - 1 6001 - 1 6002 - 1 6011 - 1 6012 - 1 
6014 - 1 6016 - 2 6018 - 1 6019 - 1 6021 - 1 
6025 - 1 

23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 

NF 24991 - 2187,25 ton 31/05/2021 
NF 25246 – 5141,59 ton 31/07/2021 

6001 - 2 6024 - 1 6026 - 1 6027 - 1 6028 - 1 
6029 – 2 

23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 

NF 24991 - 2187,25 ton 31/05/21 - ok 
NF 25246 – 5141,59 ton 31/07/21 - ok 

5392 – 1 579.699.496-49 NF 25637 – 350,66 ton 31/08/21 - ok 

5070 - 1; 5070 - 2 292.935.886-68 NF 25300 – 40,910 ton 31/07/21 - ok 

 
Dados Primários 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Boletim Diário – Boletim Diário por Entrada de Cana por Talhão – Propriedade 
1 Setor 1 – 3999 Setor 3 / 6000 Setor 4 – 7000 Setor 4 – Configuração (todas marcadas) – Data: ano civil –– Pesagem todas – 
Colheita todas. 
Extração 1 - Propriedade: 1 setor: 1 - propriedade a 3999 setor: 3; área: 5.331,74 ha; produção: 257.314,40 ton de cana; e 
Extração 2 – Propriedade: 6000 setor: 4 - propriedade: 7000 setor: 4; área: 3.701,04 ha; produção 166.922,01 ton de cana. 
 

4 

Teor de 
impurezas 
vegetais e 
umidade: 

Analisada a evidência primária “_Teor de Impureza Vegetal.pdf”, “_Teor de Impureza Mineral.pdf” e memória de cálculo “_FOR 
002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA JATIBOCA_v2.xlsx”. 
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Laboratório PCTS – Relatórios – Lab.Sacarose – Impureza Mineral/Vegetal 
Data: 01/01/2022 – 28/06/2022 
Modelo “Impureza Vegetal Mineral por Propriedade” – Seleciona Mineral ou Vegetal 
Novo valor: 4,89% de impureza vegetal. 
Novo valor: 4,2433 % de impureza mineral 
 
No ano civil de 2021 não se realizava análises de impurezas minerais ou vegetais. Iniciou as análises a partir de 25 de maio de 
2022. 

5 
Teor de 
impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: 

Não aplicável, verificado em auditoria in loco a ausência de código para cadastro de palha recolhida.  
Verificado no Sistema CHB Web: 
Cadastros – Básicos – Produtos – Descrição “%Palha”. 
 

7 Área queimada: 

Analisadas as evidências primárias de área queimada_”PRIMARIA_AREA_CANA_MOAGEM_QUEIMADA_2021_A.pdf”, 
“_PRIMARIA_AREA_CANA_MOAGEM_QUEIMADA_2021_A_BITUCA.pdf”, 
“_PRIMARIA_AREA_CANA_MOAGEM_QUEIMADA_2021_B.pdf” e 
“_PRIMARIA_AREA_CANA_MOAGEM_QUEIMADA_2021_B_BITUCA.pdf”, além da memória de cálculo “_FOR 002.03 - 
Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA JATIBOCA_v2.xlsx”. 
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – talhão – Geral de Talhão  
Data ano civil – Tipo de cana todos (cana queimada, cana crua, cana bituca, cana crua picada) 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

Propriedade:  
Primário: Classe Cana Queimada: 
Extração 01 - propriedade: 1 Setor: 1– propriedade: 3999 Setor: 3 
Extração 02 – propriedade: 6000 Setor: 4 – propriedade: 7000 Setor: 4 
 
Primário - Cana Bituca: 
Extração 01 - propriedade: 1 Setor: 1 – propriedade: 3999 Setor: 3 
Extração 02 - propriedade: 6000 Setor: 4 – propriedade: 7000 Setor: 4 
 
Padrão: Cana queimada 
Extração 01 - propriedade: 4000 Setor: 50 – propriedade: 5999 Setor: 50 
Extração 02 - propriedade: 9000 Setor: 50 – propriedade: 9999 Setor: 50 
 
Primário - Cana Bituca: 
Extração 01 - propriedade: 4000 Setor: 50 – propriedade:5999 Setor: 50 
Extração 02 - propriedade: 9000 Setor: 50 – propriedade:9999 Setor: 50 
 

8 Corretivos: 

Analisadas as evidências primárias dos corretivos Agrosilicio, usical 28-20 e usical 27-18, e identificadas divergências dos valores 
de consumo dos corretivos, aberta SAC n° 7, solicitando verificação e correção dos dados. 
 
Apresentados os relatórios de “estoque e movimentações por produto” e o de “aplicação de produtos”, como o controle de estoque 
não estava sendo realizado de forma sincronizada, existem diferenças entre os relatórios apresentados. Sendo assim, foi atribuído 
o maior volume como de aplicação dos corretivos. 
 
Foi solicitada a geração dos relatórios de estoque no sistema de gestão CHBWeb.  
Filtros utilizados: Relatório Estoque Movimentações por produtos – Modelo Analítico – Produto 8576 (Agrosilicio) / Grupo 48.48.02 
(Calcário Dolomítico) – ”ESTOQUE CORRETIVOS 2020.pdf” 
 
Calcário Dolomítico - Agrosilicio 
Período ano civil 
657.280,00 kg - Estoque inicial. 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

143.123,000 kg – Estoque final 
5.342740,00 kg - entrada (compra) 
5.856.897 kg Consumo (Qde. Saída) 
 
Calcário Dolomítico – Usical 27-18 
0,00 kg - Estoque inicial. 
242.027,000 kg – Estoque final 
481.770,00 kg - entrada (compra) 
239,743 kg Consumo (Qde. Saída) 
 
Calcário Dolomítico – Usical 28-20 
0,00 kg - Estoque inicial. 
297.900,000 kg – Estoque final 
481.770,00 kg – entrada (compra) 
239.743,00 kg Consumo (Qde. Saída) 
 
Foi solicitada a geração de estoque de dezembro de 2020 para comprovar o volume de estoque de calcário dolomítico. 
Filtros 48.48.02 dia 31/12/2020 
Agrosilício - Saldo: 657.280,00 kg; 
Usical 27-18 – Saldo: 0,00 kg; e 
Usical 28-20 – Saldo: 0,00 kg. 
 
Para evidenciar ausência de consumo de calcário calcítico e gesso foi solicitado gerar os produtos cadastrados no sistema CHB 
Web. Filtros utilizados: Compras – Relatórios – Cadastrais – Produtos Modelo B – Ordem Grupo/numérico – Grupo 48 – 48.48.02. 
Data sem informação até o dia 28/06/2021. 
Verificadas via sistema CHBweb as NF de consumo por meio dos filtros: 
Compras-lançamentos-Notas de entrada- notas de entrada 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

 
 

9 
Fertilizantes 
sintéticos: 

Analisadas as evidências primárias do fertilizante sulfato de amônio e identificadas divergências dos valores de consumo dos 
corretivos, aberta SAC n° 8, solicitando verificação e correção dos dados. 
Solicitada extração do sistema para estoque de: 
- Sulfato de amônio em 12/2020 – Valor de estoque apresentado: 0,00; 
- Superfosfato simples em 12/2020 - Valor de estoque apresentado: 3.250,00 Kg; 
- Adubo 06-30-24 em 12/2020 - Valor de estoque apresentado: 109.850,00 kg;  
- Adubo 19-03-19 em 12/2020 - Valor de estoque apresentado: 0,00 kg;  
- Adubo 18-00-27 em 12/2020 - Valor de estoque apresentado: 0,00 kg; e 
- Fosfato reativo em 12/2020 - Valor de estoque apresentado: 0,00 kg. 
Solicitar extração do sistema para os fertilizantes sintéticos uréia, MAP, DAP, nitrato de amônio, UAN,  amônia anidra, CAN, TSP 
e KCI. 
 
Apresentados os relatórios de “movimentação por produto” e o de “aplicação de produtos”, como o controle de estoque não estava 
sendo realizado de forma sincronizada, existem diferenças entre os relatórios apresentados. Sendo assim, foi atribuído o maior 
volume como de aplicação dos fertilizantes. 
 
Para evidenciar ausência de consumo de fertilizantes (ureia, fosfato MAP, DAP), Nitrato (foi solicitado gerar os produtos 
cadastrados no sistema CHB Web). Filtros utilizados: Compras – Relatórios – Cadastrais – Produtos Modelo B – Ordem 
Grupo/numérico – Grupo 48 – 48.48.02. Data sem informação até o dia 28/06/2021. 
Verificar Nitrato de amônio. Filtros utilizados: Movimentação – Movimentação por produtos. Data ano civil. Produto 603958 (Nitrato 
de Amônio). Valor de extração zerado “EXTRATO ZERADO 603958 NITRATO AMONIA.pdf”. 
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III. Lista de Verificação 
Nº Item Descrição 

 
Sulfato de amônia cód: 151415 – zerado; cód: 42160 – inicial: zerado e final: 6.350,000 kg; e cód: 111132 – zerado (EXTRATO 
SULFATO DE AMONIA.pdf) 
 
Superfosfato triplo (TSP); 151531 – zerado (EXTRATO ZERADO SUPERFOSFATO E CLORETO.pdf) 
 
Cloreto de potássio 603193, 152638 - zerado (EXTRATO ZERADO SUPERFOSFATO E CLORETO.pdf 
 
Fertilizantes Outros: cód: 9908 – inicial: 109850,000 kg e final: 188550,000 kg; cód: 213342 – inicial: zerado e final: 34800,000 
kg; cód: 212611 – zerado; e  cód: 213445 – inicial: zerado e final 103150,00 kg. 
 
Verificadas via sistema CHBweb as NF de consumo por meio dos filtros: 
Compras-lançamentos-Notas de entrada- notas de entrada 

 
 

10 
Fertilizantes 
orgânicos/ 
organominerais: 

Analisado o “_Boletim Industrial_Fiscal_Safra2122.pdf” e os relatórios “_VINHAÇA_213755_APLICAÇÃO_FAZ_2021.pdf”, 
“_RELATORIO_PESAGEM_BALANCA_TORTA_2021.pdf”, “_TORTA DE FILTRO_32086_APLICAÇÃO_FAZ_2021.pdf”, 
“_CINZA DA CALDEIRA_32098_APLICAÇÃO_FAZ_2021.pdf” e “_RELATORIO_PESAGEM_BALANÇA_CINZA_2021.pdf”. 
Solicitada correção de valores de “Outros” da RenovaCalc (SAC n° 2), para a correção dos valores “#DIV/0!”. 
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Solicitada a geração no sistema CHB Web dos seguintes relatórios: 
- Vinhaça: Filtros utilizados: Modelo E – Relatórios – Configurado – Data ano civil - Descrição do campo “Vinhaça Litros” – 
145.402.908,00 lt 
- Cinza: Relatórios – Pesagem de Produto – Data ano civil – Produto 32098 (cinza) – 2728,580 kg. 
- Torta de filtro: Relatórios – Pesagem de Produto – Data ano civil – Produto 32096 (torta de filtro) – 13.300,66 kg. 
 
Relatório de aplicação (filtros) 
Operações e custos – Relatórios - Operações Agricolas- Operacionais – Aplicação – Aplicação de Produto – Modelo A – Ano Civil 
– Código – Safra 2021/2022. 
 

11 Combustível: 

Empresa 01 e 10. São 02 postos de abastecimentos. Tem abastecimentos externo para Diesel S10 (transporte, tratores, etc), 
diesel S500 (bombas de aplicação de vinhaça) gasolina (motosserra). 
Controle de consumo externo do Diesel S10 e gasolina caminhões abastecem externos e cada mês a nota é lançada no sistema 
CHB. Não tem consumo de Arla 32. 
 
Empresa 01: 
Estoque – Relatório – Movimentações – Por Produtos – Modelo Analítico (do relatório), Data ano civil, Diesel comum S500 
119830 – Filtro Lista Produto sem Movimentação 
Estoque inicial 13.647,412 litros de diesel 
Consumo: 1.756.310,6 litros de diesel 
Estoque Final: 22.336,812 litros de diesel 
 
Empresa 01: 
Consumo – “DIESEL_COMUN_119830_CONSUMO_AGRICOLA_EMP01_2021.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
Período civil 
Especialidades desmarcadas: 4- empilhadeira, 22-manut. Industrial e 98 administrativo; 
Produto: 119830 
Jan: 61.291,00 lt 
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Fev: 29.682,00 lt 
Mar: 57244,20 
Abr: 19300,10 
Mai 195023,50 
Jun 420107,50 
Jul 307784,90 
Ago 396601,60 
Set 91194,00 
Out 50030,50 
Nov 59440,40 
Dez 55040,20 
 
Empresa 10: 
Consumo – “DIESEL_COMUM_119830_CONSUMO_AGRICOLA_EMP10_2021.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
Período civil 
Especialidades desmarcadas: 4- empilhadeira, 22-manut. Industrial e 98 administrativo; 
Produto: 119830 
Jan: 29787,20 lt 
Fev: 31745,00 
Mar: 13877,00 
Abr: 10296,00 
Mai 38435,10 
Jun 113408,40 
Jul 87169,80 
Ago 91527,80 
Set 48623,00 
Out 33067,20 
Nov 21436,10 
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Dez 27711,90 
 
Empresa 01: 
Consumo – “DIESEL_S10_200414_CONSUMO_AGRICOLA_POR_VEI_2021.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
Período civil 
Especialidades desmarcadas: 4- empilhadeira, 22-manut. Industrial e 98 administrativo; 
Produto: 200411 
Jan: 4432,84 lt 
Fev: 1717,24 lt 
Mar: 3787,21 lt 
Abr: 1488,33 lt 
Mai 9415,10 lt 
Jun 12304,03 lt 
Jul 9686,38 lt 
Ago 11999,43 lt 
Set 6874,63 lt 
Out 5822,26 lt 
Nov 2129,86 lt 
Dez 4691,04 lt 
 
Empresa 01: 
Consumo – “_ETANOL_COMBUST_7626_CONSUMO_AGRIC_2021_FROTA_EQUIPAMENTO.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
Período civil 
Especialidades desmarcadas: 105- loc veiculo adm e 106 loc veiculo ind; 
Produto: 7626 - Etanol 
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Jan: 6144,36 
Fev: 5841,80 
Mar: 5960,70 
Abr: 5026,20 
Mai 7197,80 
Jun 8747,60 
Jul 7266,70 
Ago 9044,90 
Set 7439,50 
Out 6818,40 
Nov 8056,50 
Dez 7842,20 
Cod 119842 – gasolina, confirmado estoque zerado. 
Empresa 01: 
Consumo – “_GASOLINHA_114558_CONSUMO_AGRIC_2021_EQUIPAMENTOS.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
Especialidades marcadas: 14- corte de madeira 18 – tratos culturais 
Produto: 119842 – gasolina 
Jan 167,00 
Fev 105,00 
Mar 218,00 
Abr 100,01 
Mai 113,14 
Jun 226,24 
Jul 0,00 
Ago 0,00 
Set 96,00 
Out 210,01 
Nov 0,00 
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Dez 110,00 
 
Para o cálculo do fator de consumo para colhedoras, transbordo e caminhão canavieiro foram utilizados os dados de consumo 
total de diesel divido pela produção das empresas 01 (Jatiboca) e 10 (Atenas). Com esses índices gerados, foi possível estimar 
o consumo de fornecedores padrões. Esses valores foram verificados em auditoria in loco nas evidências de consumo de diesel 
em cada tipo de equipamento e a produção por área. O consumo de diesel utilizado foi dentro do período de ano safra. 
 
Verificadas via sistema CHBweb as NF de consumo por meio dos filtros: 
Compras-lançamentos-Notas de entrada- notas de entrada 

 
 

12 Eletricidade: 

Verificadas as contas do fornecedor de energia CEMIG para 4 medidores: CHALÉ – 3006552062 – arquivo “_CEMIG DEZ-21 
MEDIDOR 01 3006552062.pdf”; LAVADOR AGRÍCOLA – 3002180430 – “_CEMIG DEZ-21 MEDIDOR 02 3002180430.pdf”; 
VESTIÁRIO HERBICIDA – 3005786240 – “_CEMIG DEZ-21 MEDIDOR 03 3005786240.pdf”; e BOMBA VINHOTO PARADA – 
3011028483 – “_CEMIG DEZ-21 MEDIDOR 04 3011028483.pdf”. 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  

Analisada a memória de cálculo “_FOR 001.01 Planilha de A¿reas x Produc¿a¿o _ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 2021 _ 
JATIBOCA.xlsx” e os boletins “_AREA_CANA_PADRAO_2021.pdf”, “_AREA_CANA_PADRAO_2021_1.pdf”, 
“_AREA_CANA_PRIMARIO_2021.pdf”, “_AREA_CANA_PRIMARIO_2021_1.pdf” e “_AREA_CANA_TOTAL_2021.pdf”. 
Verificada divergência dos valores de área total declarados na RenovaCalc e os apresentados em dados padrão, sendo assim, 
aberta SAC n° 5 para verificar as divergências dos valores de área total declarados na RenovaCalc e os verificados nos boletins 
“AREA_CANA_PADRAO_2021.pdf” e “AREA_CANA_PADRAO_2021_1.pdf”. 
 
Para verificação dos valores de área, foram solicitados os mapas agrícolas de algumas amostras com maior representatividade 
na planilha RenovaCalc. Foi informado que os mapas agrícolas da usina foram realizados pelo topógrafo Luiz Henrique – Empresa 
TOPAG e que de 2018 a 2021, não houve atualização dos mapas agrícolas, e que só fazem mapas agrícolas em áreas de plantio.  
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Área total 2021 Sistema CHBWeb: 11.599,18 ha. 
ÁREA total Renovacalc: 11.311,04 ha.  
Área fora de escopo: 288,14 ha 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Entrada de Cana- Entrada de cana por fornecedor/propriedade – Data ano 
civil – Fornecedor (código da propriedade). 
 
Foi solicitado alguns mapas agrícolas para verificação dos valores de área e produção. 
- CAR: MG-3164001-9B383373F95D4270B480C4D2CDB10888 
Fazendas: 6000 - 1 6001 - 1 6002 - 1 6011 - 1 6012 - 1 6014 - 1 6016 - 2 6018 - 1 6019 - 1 6021 - 1 6025 – 1 
 
- CAR: MG-3164001-8A9C1309632C42218691686FEE9BED24 
Fazendas: 6001 - 2 6024 - 1 6026 - 1 6027 - 1 6028 - 1 6029 – 2 
 
- CAR 01: MG-3145851-37737765930048008616F509C6D20C47; e  
CAR 02: MG-3135506-82E5B4A6E6BD4369A6B3CC762B3FC44F 
Fazenda: 5579  
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Boletim Diário – Boletim Diário por Entrada de Cana por Talhão – Propriedade 
4000 - 4999 – Configuração (todas marcadas) – Data: ano civil – Setor 50 – Pesagem todas – Colheita todas. 
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Pesagem – Relatórios – Pesagens – Operacionais – Boletim Diário – Boletim Diário por Entrada de Cana por Talhão – Propriedade 
4000 – 5999 Setor 50 / 9000 – 9999 Setor 50 – Configuração (todas marcadas) – Data: ano civil – Setor 50 – Pesagem todas – 
Colheita todas. 
Extração 01: 2.416,40 ha / 111.525,08 ton de cana. 
Extração 02: 150 ha / 11.271,38 ton de cana 
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2 
Produção Total 
colhida para 
moagem: 

Analisada a memória de cálculo “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - 
USINA JATIBOCA_v2.xlsx” e os boletins “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021_1.pdf”, “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021_1.pdf” e “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_TOTAL_2021.pdf”. Verificada 
divergência dos valores de produção total declarados na RenovaCalc e os apresentados em dados padrão, sendo assim, aberta 
SAC n° 6 para verificar as divergências dos valores de produção total declarados na RenovaCalc e os verificados nos boletins 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf” e “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf_1.pdf”. 
 
Toda cana produzida vem para a usina, não há trocas e vendas para outras usinas. 
 
Produção total (Tonelada acumulada) via sistema CHBWeb: 547.031,87 
Produção RenovaCalc: 533.220,68 
Produção fora de escopo: 13.812,19 ton 

3 
Quantidade 
comprada pela 
usina: 

Analisada a memória de cálculo _FOR 001.01 Planilha de A¿reas x Produc¿a¿o _ Escopo da Certificac¿a¿o RenovaBio 2021 
_ JATIBOCA.xlsx” e os boletins “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PADRAO_2021_1.pdf”, “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021.pdf”, 
“_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_PRIMARIO_2021_1.pdf” e “_AREA_CANA_PARA_MOAGEM_TOTAL_2021.pdf”. 
Além das notas ficais de compra de cana, sendo essas: 
- NF 24979 - 92,410 ton; 
- NF 24993 – 3.513,84 ton; 
- NF 25020 – 53,21 ton; 
- NF 25066 – 1.576,90 ton; 
- NF 25082 – 1.263,73 ton; 
- NF 25118 – 224,19 ton; 
- NF 25213 – 2.358,77 ton; 
- NF 25244 – 2.521,97 ton; 
- NF 25323 – 22,45 ton; 
- NF 25467 – 46,22 ton; 
- NF 25519 – 1.042,24 ton; 
- NF 25577 – 72,24 ton; 
- NF 25799 – 63,39 ton; 
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- NF 25817 – 14,22 ton; 
- NF 25819 – 45,34 ton; 
- NF 35 – 9.860,38 ton; 
- NF 36 – 26.377,33 ton; 
- NF 37 – 19.728,04 ton; 
- NF 38 – 13.801,18 ton; e 
- NF 272 – 694,38 ton. 
 
Faturamento de cana- relatórios- emissões-livro de nota de entrada 
Período civil 
Modelo A 
Fornecedor/ setor 
 
Faturamento de cana- lançamento-faturamento-emissões-processamento de NF eletrônica 
Modelo 65 
Solicitada apresentação das NF de compra de cana dos seguintes produtores: 

ID do produtor CNPJ NF - quantidade 

6000 - 1 6001 - 1 6002 - 1 6011 - 1 6012 - 1 
6014 - 1 6016 - 2 6018 - 1 6019 - 1 6021 - 1 
6025 - 1 

23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 

NF 24991 - 2187,25 ton 31/05/2021 
NF 25246 – 5141,59 ton 31/07/2021 

6001 - 2 6024 - 1 6026 - 1 6027 - 1 6028 - 1 
6029 – 2 

23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 
23.796.998/0001-88 23.796.998/0001-
88 23.796.998/0001-88 

NF 24991 - 2187,25 ton 31/05/21 - ok 
NF 25246 – 5141,59 ton 31/07/21 - ok 

5392 – 1 579.699.496-49 NF 25637 – 350,66 ton 31/08/21 - ok 
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5070 - 1; 5070 - 2 292.935.886-68 NF 25300 – 40,910 ton 31/07/21 - ok 
  

4 

Teor de 
impurezas 
vegetais e 
umidade: 

Analisada a evidência primária “_Teor de Impureza Vegetal.pdf”, “_Teor de Impureza Mineral.pdf” e memória de cálculo “_FOR 
002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA JATIBOCA_v2.xlsx”. 
 
Sistema CHBWeb Versão 202203. 
Laboratório PCTS – Relatórios – Lab.Sacarose – Impureza Mineral/Vegetal 
Data: 01/01/2022 – 28/06/2022 
Modelo “Impureza Vegetal Mineral por Propriedade” – Seleciona Mineral ou Vegetal 
Novo valor: 4,89% de impureza vegetal. 
Novo valor: 4,2433 % de impureza mineral 
 
No ano civil de 2021 não se realizava análises de impurezas minerais ou vegetais. Iniciou as análises a partir de 25 de maio de 
2022. 

5 
Teor de 
impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: Não aplicável  

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade 
total de cana 
processada: 

Sistema CHB Web 

Laboratório industrial – relatórios – Boletim Diário Geral – Configurado –  

Modelo 03 – Data último dia do ano civil 2021 safra 01/01/21 

Cana moída total: 547.032.870,00 kg 

2 
Quantidade de 
palha 
processada: 

Não aplicável 

3 
Rendimento 
etanol anidro: 

Verificado o Boletim Industrial Fiscal com a memória de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 

2021 -USINA JATIBOCA v2.xlsx” 

4 
Rendimento 
etanol 
hidratado: 

Como houve produção de etanol a partir do melaço de estoque anterior de 2020, foi solicitado desconto da produção desse 

melaço. No boletim industrial fiscal tem a produção média por ton de mel. Desse modo foi solicitado emissão do boletim do ano 

de 2020 (anterior) ao ano de certificação para geração (SAC n° 3). 

 

Melaço do estoque anterior – 483,82 ton de melaço 
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Rendimento LTS álcool / ton mel: 310,49 (2020) 

 

Verificado valor no Boletim Industrial. Descontado valor de produção de etanol hidratado produzido a partir do melaço.  

5 
Rendimento 
açúcar: 

Evidenciado no boletim industrial fiscal a produção de 948.158,00 sacos de 50 kg, que corresponde a 47.407.900,00 kg. 

6 
Rendimento 
energia elétrica 
comercializada: 

Não aplicável 
 
Foi verificado na indústria que não há comercialização de energia elétrica. Há projeto para conectar o sistema na rede elétrica a 
geração de energia solar.  

7 

Rendimento 
bagaço 
comercializado 
e umidade: 

Evidenciado no boletim industrial fiscal a produção de 3.126,97 ton. 
 
Verificadas via sistema CHBweb as NF de transferência e consumo por meio dos filtros 
Faturamento-relatórios-documentais-documentais-processamento de NF eletronica / modelo: 64; tipo: todos; tipo NF: 
autorizadas; nota e período 

 

8 
Bagaço próprio 
produzido e 
umidade: 

Evidenciado no boletim industrial fiscal a produção de 133.631,24 ton 

9 
Palha própria e 
umidade: 

Não aplicável 

10 
Bagaço de 
terceiros e 
umidade: 

Não aplicável 

11 

Distância 
transporte 
bagaço 
terceiros: 

Não aplicável 
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12 
Palha de 
terceiros e 
umidade: 

Não aplicável 

13 
Distância 
transporte palha 
terceiros: 

Não aplicável 

14 
Cavaco de 
madeira e 
umidade:  

Não aplicável 

15 

Distância 
transporte 
cavaco de 
madeira 
terceiros: 

 Não aplicável 

16 
Lenha e 
umidade: 

Evidenciado no boletim industrial fiscal o consumo de 550,00 m3 

17 
Distância 
transporte 
lenha: 

Evidenciado no pelo google maps a distância de 5,8 km 

18 
Resíduos 
florestais e 
umidade: 

Não aplicável 

19 

Distância 
transporte 
resíduos 
florestais: 

Não aplicável 

20 
Consumo de 
Óleo 
combustível: 

Não aplicável  
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21 

Consumo de 
etanol anidro ou 
hidratado 
próprio: 

Verificados o consumo de etanol hidratado administrativo e industrial pelo relatório 
“_ETANOL_COMBUST_7626_CONSUMO_ADM+IND_2021_FROTA_EQUIPAMENTO.pdf”, e evidenciada soma de diesel no 
relatório de etanol conforme a SAC n° 9. 
 
Empresa 01: 
Consumo – “_ETANOL_COMBUST_7626_CONSUMO_ADM+IND_2021_FROTA_EQUIPAMENTO.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
Período civil 
Especialidades marcadas: 105- loc veiculo adm e 106 loc veiculo ind; 
Produto: 7626 – Etanol 
Jan: 5222,60 
Fev: 4778,60 
Mar: 4364,90 
Abr: 4757,00 
Mai 5632,90 
Jun 6961,35 
Jul 4879,40 
Ago 5756,30 
Set 5208,40 
Out 5427,50 
Nov 5695,80 
Dez 4529,60 
 
Verificadas via sistema CHBweb as NF de transferência e consumo por meio dos filtros 
Faturamento-relatórios-documentais-documentais-processamento de NF eletronica / modelo: 64; tipo: todos; tipo NF: 
autorizadas; nota e período 
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Verificado no sistema CHBWeb as alterações do cadastro relatadas referente ao registro 2828 – Geraldo Quintão em “PRINT 
CADASTRO VEICULO 2828.docx” e que o relatório 
“_ETANOL_COMBUST_7626_CONSUMO_ADM+IND_2021_FROTA_EQUIPAMENTO.pdf” foi filtrado como etanol pelo código 
7626. Sendo assim justificado o erro de cadastro. 
Para o caso do registro 708 – CAM/MEC OPER (COMBOIO), o erro foi na indicação do veículo (708) que é diesel, porém o 
lançamento de consumo está no código de etanol, conforme relatório 
“_ETANOL_COMBUST_7626_TRANSF_CONSUMO_2021_TOTAL.pdf” pág 78 com consumos de 38,00 + 31,00 = 69,00 lt, 
justificando os valores do relatório. 

22 
Consumo de 
biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 

23 
Eletricidade da 
rede:  

Evidenciado nas contas da distribuidora Cemig do consumo de energia elétrica. 

24 
Eletricidade 
PCH, biomassa, 
eólica, solar: 

Não aplicável 

25 
Diesel - B10, 
B11, B15, BX, 
B20 e B30 

Verificados os consumos de diesel administrativo e industrial pelo relatório 
“DIESEL_COMUN_119830_CONSUMO_ADM+IND_EMP01_2021.pdf” 
 
Empresa 01: 
Consumo – “DIESEL_COMUN_119830_CONSUMO_ADM+IND_EMP01_2021.pdf” 
Frota- relatório- combustíveis- gerenciais- médias por veículo 
Modelo: sintético 
Marcar Listar abastecimento independente do km 
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Período civil 
Especialidades marcadas: 4- empilhadeira, 22-manut. Industrial e 98 administrativo; 
Produto: 119830 
Jan: 239,00 lt 
Fev: 1045,00 
Mar: 110,00  
Abr: 0,00 
Mai 1310,00 
Jun 3490,30 
Jul 1421,00 
Ago 1233,00 
Set 1529,00 
Out 900,40 
Nov 1271,00 
Dez 1022,00 

26 Biodiesel - B100 Não aplicável. 

25 
Fase de 
distribuição: 

Evidenciado por meio dos relatórios “_RELATÓRIO_SAIDAS_ETANOL_ANIDRO_2021.pdf” e 
“_RELATÓRIO_SAIDAS_ETANOL_HIDRATADO_2021.pdf” e notas fiscais. 

C. OUTROS 

26 
Licença de 
Operação: 

Solicitada apresentação do anexo da LO com as condicionantes SAC n° 12. 
Evidenciada “8_PARECER LO.pdf” e “10_PUBLICACAO LO.pdf” em complemento a apresentação do “4_Certificado Licenca de 
Operacao_CAP.pdf”. 

27 
Fluxograma de 
Produção: 

Evidenciado por meio do fluxograma “8_DESTILARIA FLUXOGRAMA REV-04-Model.pdf” 

28 
Balanço de 
Massa ART: 

Sistema CHB Web 
Laboratório industrial – relatórios – Boletim Diário Geral – Configurado –  
Modelo 07 – Data último dia do ano civil 2021 safra 01/01/12  
 
Foram verificados os valores apresentados “1_Boletim Balanço de Massa_Safra2122.pdf” para verificação dos valores inseridos 
na memória de cálculo “2_FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA JATIBOCA.xlsx” 
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29 
Fluxograma e 
Descrição do 
Processo: 

Evidenciado por meio do relatório “9_Memorial descritivo do processo de fabricação de etanol 2022.pdf” 

30 Fração Elegível: Evidenciado cálculo realizado no arquivo “_ELEGIBILIDADE - JATIBOCA_2021.xlsx”. 

31 
Declaração do 
Sistema de 
Gestão: 

Solicitada inclusão do sistema de gerenciamento industrial na declaração de sistema de gestão SAC n° 15. 
Ajustada declaração e incluído os sistemas industriais em “7_DECLARACAO_SOFTWARE_GESTAO.pdf” 

32 i-SIMP: 

Analisada a memória de cálculo “5_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA JATIBOCA.xlsx”, protocolos de aceites 
“4_Protocolos de aceite 2021_ISIMP_ANP.pdf” e “_Boletim Industrial_Fiscal_Safra2122.pdf”. Verificada divergência em valores 
de estoques de etanol anidro e etanol hidratado. SAC n° 4 – Solicitado apresentação de justificativa quanto a divergência dos 
valores de estoque declarados no i-SIMP e os verificados em boletim industrial da safra. 
Justificado que o estoque deve ser verificado para o ano civil nos relatórios de controle de estoque, pois o boletim abrange 
apenas o período da safra. 
 
Estoque>>relatórios>>movimentação>>por produtos 
Período civil 
Selecionados produtos: 300020 anidro e 300032 hidratado 
 
Estoque anidro em 05/09/2021: inicial – 1.785.489,00 lt final de safra – 1.849.505,00 lt 
Estoque hidratado em 05/09/2021: inicial – 1788.293,00 lt  final – 872971,00 lt 
Relatórios _RELATORIO_CONTROLE_ESTOQUE_ETANOL_ANIDRO_2021.pdf e 
_RELATORIO_CONTROLE_ESTOQUE_ETANOL HIDRATADO_2021.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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Organização (razão 
social): 

Companhia Agrícola Pontenovense 

Endereço: Parada Paulista, s/nº, Zona Rural, Urucânia, MG, 35380-000 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 28, 29 e 30/06/2022 

Auditor-Líder: Ana Toledo 

Membro(s) de Equipe: Rafael Noguchi 

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 

 

27/06 08:00 - 16:00 Ana / Rafael Deslocamento até hospedagem - 

 

 

 

 

 

 

 

28/06 

 

 

 

 

 

 

08:00 - 08:30 

Ana / Rafael 

Reunião de Abertura - Confirmação do escopo 
e alinhamento do Plano de Auditoria 

 

Todos os 
envolvidos 

 

 

 

08:30 - 12:00 

Verificação dos dados de elegibilidade (CAR, 
supressão de vegetação e volume elegível); 

Formato de inserção dos dados na RenovaCalc 
(fornecedores e próprios / dados abertos ou 
fechados); 

Verificação de pendências abertas (SACs) na 
fase de análise documental prévia da 
RenovaCalc (se houver). 

 

 

Responsáveis 
pela elegibilidade 
e pelo 
preenchimento da 
Renovacalc; 
agrícola 

12:00 - 13:00 Almoço  

 Verificação das informações e dados da Fase  
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Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

 

 

28/06 

 

 

13:00 - 17:00 

Agrícola  

Dados primários (área, queimada, produção, 
impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, 
combustível, etc.). 

Análise de relatórios via sistema, NFs, controles 
internos, estoques, memória de cálculo e 
calculadoras (considerando os três anos), mapa 
agrícola, FISPQ, dentre outros. 

Área agrícola; 
responsáveis 
pelos processos e 
controles dos 
itens 
correspondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/06 

 

 

08:00 - 11:00 

Ana / Rafael 

Visita a área industrial da unidade: Posto de 
Combustível; Laboratórios; Balança; 
Destilaria; Cogeração; Centros de Controles; 
Almoxarifado; etc., com objetivo de verificar a 
rastreabilidade dos dados (registros)  relativos 
ao Programa RenovaBio. 

Gerente 
Industrial 
(acompanhar) e 
entrevistas com 
colaboradores 
dos  setores 
visitados. 

 

 

11:00 - 12:00 

Verificação da Fase Agrícola - dados padrão 

Análise de relatórios via sistema, NFs, 
controles  internos, memória de cálculo 
(considerando os três anos), mapa agrícola, 
dentre outros. 

Área industrial e 
responsáveis 
pelas áreas dos 
itens 
correspondentes 

12:00 - 13:00 Almoço - 

13:00 – 17:00 

Verificação dos dados da Indústria 
(processamento da cana, produção do 
etanol, eletricidade, combustível, bagaço, 
etc.). 
Análise de Boletins industriais, NFs de compra 
e venda, memória de cálculo dos três anos, etc. 

Responsáveis 
pelas áreas 
correspondentes 

 

 

30/06 

 

 

08:00 - 11:00 

 

 

 

 

 

Ana / Rafael  

Continuação da fase industrial, se necessário. 

Análise do Balanço de massa e i-SIMP 

Cálculo da fração do volume elegível para os  
três anos e verificação das notas. 

Conferência final RenovaCalc. 

Responsáveis 
pelas áreas 
correspondentes 

11:00 – 11:30 Reunião da equipe auditora Apenas os 
auditores 
 

11:30 – 12:00 Reunião de encerramento Todos 
 

12:00 – 21:00 Deslocamento dos auditores – retorno a 
Campinas 

-  

 
 
Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria: 
 

 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); 

 Consumo de combustível (máquinas agrícolas, transporte de pessoal, colheita e transporte de cana, 
consumo na usina);  
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 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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Memorial descritivo do 

processo de fabricação 

de etanol 
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Memorial descritivo do processo de fabricação de etanol 

 

Histórico: A Usina Jatiboca foi fundada em 1920 investindo no plantio e 

tratamento da cana-de-açúcar, com foco na produção de açúcar cristal, álcool hidratado 

e anidro, bem como o melaço. Na sua primeira produção de açúcar, datada no ano de 

1925/26, produziu 2.832 sacos de 60kg. A primeira produção de álcool ocorreu em 

1981/82, período no qual foram produzidos 7,803 milhões de litros.  Atualmente a 

destilaria opera com produção de 140 m³ de álcool anidro e 200 m³ de álcool hidratado. 

O processo de fabricação consiste em várias etapas conforme abaixo: 

O caldo para fabricação do álcool e extraído em quatro ternos de moendas 

separado em uma peneira giratória e enviado para o processo de produção. 

 O caldo enviado para o processo de álcool e somado ao caldo filtrado que vem 

do processo de decantação passando por um processo de peneiramento em peneiras 

estáticas para retirada dos sólidos em suspensão (bagacilho). A seguir, esse caldo é 

bombeado para um trocador – regenerador de calor a placas , onde é aquecido de 30ºC 

para 65ºC em contra corrente com o caldo clarificado, ou seja, ao mesmo tempo em que 

o caldo misto é aquecido, o caldo clarificado é resfriado proporcionalmente. 

 O caldo misto aquecido a 65ºC é enviado para seis aquecedores horizontais, 

onde é aquecido de 65ºC para 100ºC. Este caldo a 100ºC sofre um flasheamento no 

bolão de flash para a retirada do ar de seu interior e vai para o decantador (decantador 

com capacidade de 250 hectolitros). No decantador, o caldo sofre o processo de 

clarificação, onde ocorre a separação, por um lado do caldo clarificado e por outro lado 

do lodo. 

 O lodo segue para um tanque pulmão de lodo e, a seguir, é enviado para os 

filtros rotativos a vácuo, de onde se obtém o caldo filtrado e a torta. 

  O caldo filtrado retorna para o processo conforme mencionado acima, a torta é 

enviada para a lavoura para servir como adubo. 

O caldo clarificado é resfriado, por resfriadeiras de placas para 27-30º 

O caldo é enviado ao tanque e misturado com melaço e água formando se o 

mosto preparado. 

O mosto preparado é misturado com o creme de levedura na proporção de 3:1 

nas dornas de fermentação. As dornas de 200m³ são alimentadas por um período de 3 

- 4 horas, gastando mais quatro horas para processar todo os açucares. 

Fermentação: O mosto preparado com 20º brix é enviado para as dornas de 

fermentação.  São 10 dornas de 200 m3 cada. Nas dornas, o mosto é adicionado sobre 

o pé de cuba preparado. 
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 Preparo do pé de cuba. 

O vinho fermentado das dornas (mosto após fermentação + fermento) sofre uma 

centrifugação visando o reaproveitamento das leveduras utilizadas na fermentação.  

- O vinho levedurado é enviado para a destilação. 

O leite de leveduras é enviado para um tratamento com a adição de água fria, 

na proporção de duas partes de água, por parte de fermento, adição de H2SO2, até PH 

= 2,2 e agitado durante 3 horas. 

Esse tratamento é feito com cubas de 50 m3 cada. Existem 3 cubas para este 

tratamento de fermento. A seguir, o pé de cuba é enviado para a dorna de fermentação.  

- Após esta operação, inicia-se a alimentação do mosto na dorna até o seu enchimento. 

Deve ser respeitado um tempo de enchimento da ordem de 3 h. Depois que a dorna 

estiver cheia, há uma demora de 4 a 5 horas para que a fermentação se realize, ou seja, 

para que o açúcar se transforme em álcool e CO2. 

 Após esta fermentação, esta dorna está pronta para sofrer centrifugação do 

vinho, que contém 7,29ºGL de etanol e iniciar-se um novo ciclo. 

Colunas: - O vinho levedurado é enviado para as volantes, no piso superior da 

destilaria. Por bombas alimentam os condensadores, o vinho passa no trocador de calor 

e depois entra no topo da coluna A. 

O vinho levedurado passa pelo condensador, onde condensa o álcool que sai 

pelo topo da coluna B. É aquecido a 60ºC. A seguir, passa nos trocadores de calor, onde 

troca calor com a vinhaça; o vinho é aquecido a 92ºC e a vinhaça resfriada a 85ºC .  

O vinho aquecido a 92ºC alimenta a coluna A1, onde sofrerá uma concentração 

na produção alcoólica, sendo que no interior da coluna, haverá uma elevação dos 

vapores ricos em álcool e uma descida do líquido condensado pobre em álcool. Esse 

líquido pobre em álcool (vinhaça), ao atingir o fundo da coluna A, é retirado.  

 Dos vapores ricos em álcool, uma parte alimenta a coluna de purificação D e 

outra parte alimenta a coluna B sob a forma de flegma, cuja concentração é de 50% de 

álcool em volume e 50% em água + resíduos formados por álcoois superiores, aldeidos, 

estere, etc. 

 Os vapores que caem do topo da coluna D são condensados em dois 

condensadores (R e R1), utilizando água como refrigerante. Do vapor condensado em 

R e R1, parte reflui para a coluna D e parte é retirada como álcool de segunda para 

tancagem.  

O flegma que foi alimentado na coluna B1 sofrerá um processo de purificação e 

concentração; pelo topo da coluna B saem os vapores de álcool hidratado.  
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Os vapores alcoólicos que saem da coluna B são condensados nos 

condensadores E, E1 e E2, sendo que no E o líquido refrigerante é o vinho que vai 

alimentar a coluna. Nos condensadores E1 e E2 o refrigerante é a água. 

Todo esse vapor alcoólico condensado retorna como refluxo para a coluna B e 

um pouco mais abaixo da entrada desse refluxo, é feita a retirada de álcool hidratado.  

Esse álcool vai para um tanque medidor e a seguir é bombeado para os tanques 

de armazenagem. 

Produção de álcool anidro: 

O processo de produção do álcool anidro consiste nas seguintes etapas: - O 

álcool hidratado, retirado da coluna B para produzir álcool anidro vai para um aquecedor 

de álcool QO3 e, a seguir, alimenta a coluna C. Esta coluna é a coluna desidratadora. 

Essa coluna recebe alimentação de álcool hidratado e ciclo-hexano. Devido a 

adição de ciclo-hexano, forma-se uma mistura de ciclo-hexano, água e etanol. Essa 

mistura azeotrópica é retirada pelo topo da coluna C. 

Os vapores que saem da coluna C (mistura azeotrópica) são enviados para dois 

condensadores denominados H e H1, onde são resfriados com água. Todo o 

condensado é misturado com ciclo-hexano puro (reposição). 

A seguir, recebe o condensado proveniente do condensador I, que trabalha ligado a 

coluna P. Todo esse condensado é enviado para um decantador de ciclo-hexano, que 

está no topo da coluna C. 

 Nesse decantador, ocorre a separação de duas camadas, sendo que a superior, 

rica em ciclo-hexano, retorna para a coluna C como refluxo. 

 A camada inferior, rica em água e pobre em ciclo-hexano, é enviada para a 

coluna de recuperação de ciclo-hexano P. Essa coluna fornece água como produto de 

fundo e pelo topo saem os vapores ricos em ciclo-hexano que vão ser condensados no 

condensador I. Desse condensador I, uma parte segue pela linha 17 que entra na coluna 

C e a outra parte segue pela linha 22 e entra na coluna P como refluxo. 

O álcool anidro que sai do fundo da coluna C é enviado para a resfriadeira J e, 

a seguir, é enviado para o tanque medidor. Depois disso, é enviado para os tanques de 

armazenamento.  

 

 

______________________________  ____________________________ 

Brenda Rodrigues Pereira     Sebastião Eudes Lopes 
Química Industrial                  Gerente Industrial 
Eng Química – CRQ 2ª REGIÃO 023003032  Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho 
       CREA-SP 5061269280/D 
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BALANÇO DE MASSA E VOLUME 

Cia Agrícola Pontenovense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

BALANÇO DE MASSA E VOLUME -Cia Agrícola Pontenovense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cana MOENDA 

Caldo 2° 

Caldo 

Caldo 1° 

PENEIRADOR 

Caldo filtrado 

Lodo 

AQUECEDOR 

Água 

Mosto 

MISTURADOR 

Caldo 

Caldo 

DECANTADOR 

Filtro 

Mel 

Torta 

Bagaço 

Água 

250 m³/h – 12% 
33 t/h 

230 m³/h - 30°c - 17,4 °Brix 

50 m³/h - 50% - 10°Brix 

°Brix 

50 m³/h - 105°c - 10°Brix 

20 m³/h  10°Brix - 40°c 

30 m³/h - 54,9 -  50°c 

45 m³/h - 92°c - 10,0°Brix 

45 m³/h 30°c - 10,0°Brix 

60 m³/h 30°c - 20°Brix 

ART:15  1500M³/DIA 

10 m³/h  30°c - 80°Brix 
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______________________________  ____________________________ 

Brenda Rodrigues Pereira     Sebastião Eudes Lopes 
Química Industrial                  Gerente Industrial 
Eng Química – CRQ 2ª REGIÃO 023003032  Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho 
       CREA-SP 5061269280/D 

 

CENTRIFUGAÇÃO 

DESTILAÇÃO 

Armazenamento 

DESIDRATAÇÃO 

Armazenamento 

FERMENTAÇÃO 

Etanol 

Hidratado 

Etanol 

Anidro 

Ciclohexano 

Fermento 

CUBA 

VINHO BRUTO 

7,5 °GL       2000M³/H 

Vinhaça( 0,05ºGL)  

Ph 2,5 

VINHO DELEVURADO 

1500M³/DIA   - 7,5 °GL 

FERMENTO 

3,0 °GL       500M³/DIA 

160M³/DIA 93,3ºGL 

120M³/DIA 99,3ºGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flegmaça ( 13,38ºGL) 
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ANEXO VII 

 

Plano de Amostragem da Companhia Agrícola Pontenovense – Usina Jatiboca  

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 Companhia Agrícola Pontenovense – Usina Jatiboca, para o ano de 
2021, 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 



 

 

 
2 

 

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 335 imóveis rurais (CAR) restantes, 76 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 335         
  Amostra corrigida pela população 76    Considere este tamanho de amostra. 

 

C.2. RenovaCalc – Fase Agrícola 

Os dados oriundos da fase agrícola foram auditados conforme plano de amostragem abaixo: 

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

 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 

 

 



Anexo VIII - Relatório de Auditoria in Loco - Visita industrial 

Organização: Companhia Agrícola Pontenovense – Usina Jatiboca 
Endereço: Parada Paulista, s/nº, Zona Rural, Urucânia, MG, 35380-000 
Auditor: Ana Toledo e Rafael Noguchi 
Escopo: Etanol anidro e hidratado de cana-de-açúcar, E1GC 

 

RELATÓRIO DE VISITA INDUSTRIAL 

Auditoria em campo foi realizada dia 29/06/2022, com a visita na planta industrial na Usina Jatiboca, 
da Companhia Pontenovense. A visita à planta industrial foi guiada pelo Sebastião Lopes (Gerente 
Industrial) e pela Brenda Rodrigues Pereira (Engenheira Química Industrial).  

A visita iniciou na área de Balança, onde foi entrevistado o Maurício dos Santos. Foram identificadas 
as pesagens de caminhões com cana própria, de terceiros e cana spot. As classes de cana utilizada na 
Usina Jatiboca são: cana crua (picada), cana inteira (queimada) e cana bituca. Para as entradas na 
balança, foram identificadas: cana, enxofre, cal, ácido sulfúrico, agrosilício, adubo (19-03-19 e 06-30-
24), lenha (comprada em m³) e herbicidas. 

Ainda, nas saídas da balança, foram identificados: álcool hidratado e anidro, bagaço para venda, torta, 
cinza, resíduos domésticos, vinhaça e açúcar.  

Na área da balança são selecionados os caminhões que serão amostrados no laboratório do 
Pagamento de Cana por Teor de Sacarose (PCTS). Para cana própria, são amostrados 25% da biomassa 
de entrada. Já para fornecedores, 100% são amostrados para análises laboratoriais.  

No laboratório PCTS, a responsável técnica é a Brenda Rodrigues. Foi informado que se realizam as 
análises de BRIX, POL, PBU (Peso do Bolo Úmido). O fluxo do laboratório de PCTS é a coleta da amostra, 
forrageiro (desfibrador), prensa, seguidos das análises de PBU, BRIX e POL. Foi informado que as 
análises de impurezas minerais e vegetais iniciaram em maio de 2022. As informações das análises 
realizadas são preenchidas diretamente no sistema CHB Web. A checagem das informações e 
validação dos dados passam pela área de Controladoria, pelo José Carlos (Encarregado de Controles). 

Na mesma área há o Laboratório de Águas, onde são realizados os testes de tratamento de água da 
caldeira, torres de refrigeração da caldeira, ETA, bacia de refrigeração, água potável. A captação da 
água para indústria é do rio e a água para consumo é retirada de três poços artesianos.  

Ainda no laboratório PCTS, existe uma profissional da Cooperativa Minas Cana que realiza o controle 
das análises de PCTS para garantir o justo pagamento da ART da cana comprada aos fornecedores. 

No Laboratório Industrial foi verificado que também é utilizado o sistema CHB Web e são realizadas 
as análises da qualidade.  

Na área da Moenda, foram identificadas três mesas para entrada da cana no processo, sendo uma 
para cana picada, outra para cana inteira e outra para reserva para cana inteira. Ainda, existem quatro 
ternos de quatro rolos cada. A Usina Jatiboca não possui Centro de Operações Integradas (COI), sendo 
que cada setor possui uma sala de supervisório. Após a área da moeda, o caldo passa por duas 
peneiras de tela, sendo a segunda com menor granulometria. O software utilizado nas salas de 
supervisório é o da empresa SMAR. 



Após a moenda e filtro, foi identificado que a usina não reduz a umidade do caldo para geração de 
etanol, somente para a geração de açúcar. A Usina Jatiboca produz açúcar, etanol hidratado e etanol 
anidro, ainda tem a venda de bagaço destinado a consumo animal ou insumo para compostagem. 

No supervisório de geração de energia, foram identificados que a usina possui sete relógios com a 
companhia CEMIG, sendo um 03 da indústria e 04 da agrícola. Sendo que na agrícola possui uma 
oficina mecânica e lavador, um Ponto de Apoio Chalé (deposito de herbicida, fertilizantes), um Ponto 
de apoio na Florência – Deposito para ferramentas e uma Bomba de vinhoto. Cada uma dessas áreas 
possuem um relógio da CEMIG. Foi verificado que a última calibração do gerador da indústria foi 
realizada em março de 2021.  

A usina conta com 12 dornas sendo 03 volantes, 01 para vinho turbinado e 8 de fermentação. Em 
entrevista foi informado que as dornas operam em batelada em período máximo de 06 horas. Próximo 
às dornas está o Laboratório da Destilaria que avalia a qualidade do álcool, caldo (brix, temperatura e 
pH). Para o tratamento do fermento utiliza-se antiespumante, fósforo, nitrogênio. O controle de 
qualidade do vinho é feito a cada 1 e 1 hora.  

Para o estoque de produto acabado possuem 12 tanques, sendo 4 tanques de etanol anidro e 8 
tanques de etanol hidratado. Como as medições são realizadas através do uso de trena (régua), para 
calcular o volume real, em 20ºC, deve-se realizar a transformação volumétrica de acordo com a 
diferença de temperatura. Foi informado que da ART de entrada na usina, 80% é destinado para 
produção de açúcar e 20% é utilizado para produção de etanol (anidro e hidratado). Foi verificado que 
não há reprocessamento de etanol, somente a produção direta de etanol anidro ou hidratado.  

Na área de destilaria eles possuem dois conjuntos de torres, sendo um conjunto para produção de 
etanol hidratado seguido do conjunto para produção de etanol anidro.  

Em visita in loco, foi verificado que a usina não possui medidor de vazão de vinhaça, ou pesagem do 
bagaço produzido. Para ambos os produtos, utilizam referencial bibliográfico, evidenciado em 
auditoria in loco. 

Para as áreas de postos de combustíveis, foi informado que a usina conta com dois postos, sendo uma 
na indústria e outro no Setor São Pedro (Atenas). Nesse último foi informado que só há consumo de 
óleo diesel para colhedoras, caminhão e ônibus. O posto de combustível da indústria possui somente 
etanol hidratado e óleo diesel S500.  

Para ambos os postos de combustíveis, a medição é feita com régua e anotado em planilha de forma 
manual. Após essa etapa o José Carlos insere as informações no Sistema CHB Web e dá a baixa no 
sistema do almoxarifado diariamente. Para aferição da bomba de combustível, a cada três meses é 
realizada a prova utilizando galão de 20 litros. Ainda é realizado o inventário dos estoques de 
combustíveis etanol e diesel. 

 



 

Fotografia 01: Coleta de amostra de cana para as análises laboratoriais 

 



 

Fotografia 02: Entrada de cana na moenda. 


