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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela USINA SANTA MARIA LTDA (aqui denominada como “CLIENTE”), para 
a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2019, 2020 e 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 2019, 2020 e 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: Helmut Werner Forster 

Bacharel em Química Industrial pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, Especialista 
em Auditoria e Gestão Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Auditor Líder 
em normas de Sistema de Gestão Integrada – SGI (ISO 9.001:2015; ISO 14.001:2015 e ISO 
45.001:2018) e Padrões de Sustentabilidade. Profissional com mais de 10 anos de experiência em 
gestão ambiental, gestão integrada e sustentabilidade atuando em grandes empresas do setor 
sucroenergético.  

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

 

Auditor: Mariana C. R. Faceto 

Engenheira Ambiental e Urbana e Bacharela em Ciência e Tecnologia formada pela Universidade 
Federal do ABC. Ao longo de sua trajetória acumula experiências profissionais e acadêmicas em 
instituições públicas e privadas nas áreas de geoprocessamento, licenciamento e gerenciamento 
ambiental de usinas, levantamento de aspectos e análises socioambientais, cartografia social, 
inovação, políticas públicas e gerenciamento de projetos.  
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Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações apresentadas pelo auditado 
em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; auxiliar no 
preenchimento do Relatório de Resultados e Lista de Presença. 

Responsável Técnico e Revisor: Fabian Peres Gonçalves 

Engenheiro Químico formado pela Faculdade Oswaldo Cruz e Técnico em Química Industrial; 
Auditor Líder do Programa de Mudanças Climáticas da SGS; Coordenador de Produto do 
Programa de Mudanças Climáticas da SGS com mais de 9 anos de experiência na área de projetos 
de mudanças climáticas como MDL e voluntários, incluindo realização de auditorias nacionais e 
internacionais; Atuação como Gerente de Negócios da divisão de Meio Ambiente (Environmental) 
da SGS; Gerente técnico da ISO14064 e responsável pelos serviços de sustentabilidade como 
Bonsucro, RFS2; auditor líder ISO14064, ISO50001, ISO9001, ISO14001; instrutor nos cursos de 
formação ISO14064 e ISO50001 e outras formações pela SGS Academy. 

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

 

3. RESPONSABILIDADES 

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

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

Desta forma, a SGS conduz uma verificação de terceira parte da RenovaCalc em atendimento aos 
requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de novembro de 2018, para o período de 2019, 2020 e 
2021. A auditoria é baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre 
CLIENTE e a Firma Inspetora. 

 

4. ESCOPO 

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

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

▪ Volume elegível (Cana Elegível 2019, 2020 e 2021 / Cana Total Moída 2019, 2020 e 2021 * 
100): (2.712.436,92 / 4.306.566,21) * 100 = 62,98 %. 
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5. METODOLOGIA 

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

  

A) Etapas do Processo de Certificação  

A Figura A.1 apresenta um fluxograma descrevendo de forma sintética todas as fases referentes 
ao processo de certificação RenovaBio. Assim, após a etapa de notificação à ANP, por meio do 
Formulário E - Comunicado de Contratação de Certificação de Biocombustíveis é elaborado e 
encaminhado à Usina o Plano de Auditoria (Anexo IV) com a descrição das atividades que serão 
realizadas in loco. Em paralelo iniciam-se as análises de elegibilidade pela Firma Inspetora. 

Em seguida, é agendada uma data e realizada a auditoria in loco na unidade produtora de 
biocombustível. Realizada esta etapa, faz-se uma análise final da documentação e o relatório 
parcial é submetido para consulta pública, que permanecerá disponível na internet por um período 
de 30 dias. Após, é elaborado o relatório final, contendo o relatório da consulta pública e, por último 
enviado à ANP para sua análise final e emissão do certificado. 
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Figura A.1 - Etapas do processo de certificação RenovaBio (Fonte: SGS, 2020). 
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Etapa 01: Iniciação 

Firmada a relação comercial da Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível com a SGS, 
a ANP é notificada por meio do Formulário E sobre essa contratação para certificação de 
biocombustíveis. Em paralelo, a Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível deve 
encaminhar à SGS, todo o material que dará subsídio para a elaboração dos relatórios de 
elegibilidade. Nessa etapa é solicitado à Usina os arquivos vetoriais, tipo shapefile, contendo em 
seus atributos as informações de identificador do produtor, número do CNPJ ou CPF e número do 
CAR (SICAR). 

 

Etapa 02: Auditoria Documental e Plano de Auditoria 

Nesta segunda etapa, os auditores realizam a análise prévia da documentação, e poderão ser 
geradas Solicitações de Ações Corretivas (SACs), a serem fechadas durante este período ou 
posteriormente. 

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

O Plano de Auditoria contempla as atividades, cronograma, logística da auditoria, informações que 
devem estar disponíveis durante a auditoria (dados do ano civil) e lista de funcionários que deverão 
participar do processo presencial. Por meio desse planejamento de auditoria são definidos quantos 
dias serão necessários para auditar cada Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível e 
quantos auditores serão alocados. 

 

Etapa 03: Análise de Elegibilidade 

Segundo os princípios da ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da Resolução ANP nº 
758, de 23 de Novembro de 2018, a análise de elegibilidade considera dois critérios que devem ser 
verificados, quais sejam: 

▪ B1. Se a biomassa oriunda de imóvel rural está com seu cadastro ambiental rural (CAR) 
ativo ou pendente, conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural; 

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

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

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

Destaca-se que, o atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente 
à unidade produtora de biocombustível a ser certificada, são auditados conforme informado no item 
"C) Plano de Amostragem". 

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

 

B.1. Análise do imóvel (CAR) 

A análise do imóvel consiste na consulta da base Federal de imóveis SiCAR (Governo Federal, 
2020) utilizando como referência, quando existente, o número de CAR informado pelo produtor de 
biomassa considerando a situação do cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são 



Rev05 

 

 

7 

 

consideradas elegíveis ou não de acordo com o estabelecido na Resolução nº 758/2018 e Informe 
Técnico nº 02 da ANP. 

 

B.2. Análise de supressão de vegetação nativa  

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

Para isto, são utilizadas imagens da constelação de satélites Sentinel-2 de três períodos: 2017, 
2018 e 2021 (mais recente disponível). O objetivo é verificar possíveis mudanças na cobertura da 
vegetação dentro das áreas produtivas, indicando supressão de vegetação nativa. Para esta 
análise é gerado o Índice de Vegetação Normalizado (NDVI) nestes três períodos, e utilizado uma 
composição entre os resultados obtidos para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação. 

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

 

Etapa 04: Auditoria in loco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Etapa 05: Revisão Técnica 

Nesta etapa, é realizada uma revisão técnica, no intuito de verificar se todas as documentações 
foram devidamente disponibilizadas e fechar o relatório parcial para a Etapa seguinte. 

 

Etapa 06: Consulta Pública 

Encerradas as etapas anteriores, a firma inspetora comunica a ANP sobre o início da consulta 
pública por meio do “Formulário F – Comunicado de Consulta Pública”. Feito isso, a firma inspetora 
envia à ANP os seguintes documentos:  

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

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

(iii) Relatório parcial sobre o processo de certificação. 

 

 Esses documentos são disponibilizados para consulta pública em período mínimo de trinta dias.  
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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 USINA SANTA MARIA LTDA, no período de 2019, 2020 e 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 367 imóveis rurais (CAR) restantes, 77 produtores de biomassa foram selecionados 
aleatoriamente, conforme tabela abaixo. 

 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 367         

  Amostra corrigida pela população 77    Considere este tamanho de amostra. 

Como foi identificado supressão de vegetação para conversão em área produtiva de cana na 
primeira amostragem, solicitou-se através de SAC 09 a verificação da elegibilidade da Usina Santa 
Maria Ltda., para que a firma inspetora pudesse realizar nova amostragem de elegibilidade, 
desconsiderando as amostras já selecionadas, conforme orientações do Informe Técnico nº 02.  

Após a verificação por parte da Usina Santa Maria, realizou-se nova amostragem, já 
desconsiderando as amostras selecionadas anteriormente. Para isso, seguiu-se o mesmo 
procedimento estabelecido pelas instruções técnicas da ANP.  

  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 329         

  Amostra corrigida pela população 75    Considere este tamanho de amostra. 
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C.2. Planilha de Produtores 

Os dados oriundos da Planilha de Produtores 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: dos 37 produtores de biomassa inseridos no escopo, foram amostrados 27 
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 37         

  Amostra corrigida pela população 27    Considere este tamanho de amostra. 

 

C.3. RenovaCalc 

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

 

D) Validação das Planilhas 

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

 

6. RESULTADOS  

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

A) Histórico de Auditoria in Loco 

Preliminarmente à auditoria, realizou-se uma consulta do CNPJ da respectiva usina para validação 
do cadastro junto à ANP, no site Central do Sistema ANP6 (CSA) em relação à situação do SIMP e 
no Cadastro de Produtor de Etanol – SIMP web 7. 

 
6https://cpl.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-instalacao/consulta.xhtml  
7https://cpl.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/etanol/consulta-produtores/consulta.xhtml  
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Figura 1: cadastro junto à ANP, no site Central do Sistema ANP 

 

 

Figura 2: Cadastro de Produtor de Etanol – SIMP web 

 

A auditoria in loco se iniciou no dia 12 de abril de 2022, conforme plano de auditoria enviado 
preliminarmente aos responsáveis pela usina auditada. Pode-se verificar que esta usina produz 
apenas etanol, nas versões anidro e hidratado, não há produção de açúcar e cogeração de energia 
elétrica, toda a cana-de-açúcar, assim como os demais insumos usados no processo agrícola e 
industrial são pesados na balança de recebimento e expedição, onde é feito a checagem das 
informações e a carga dos pesos auferidos em balança no sistema de gestão de produção agrícola 
e industrial Compusoftware. Após pesagem na balança a cana é encaminhada para o laboratório 
de análises de Pagamento de Cana por Teor de Sacarose (PCTS), a quantidade de cargas 
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amostradas e análises é definido em consenso entre a Usina e os Produtores de cana-de-açúcar 
da região. 

 

Imagem 1: Mapa de localização da cana-de-açúcar demonstra que a grade maioria das propriedades estão em um 

raio de 20 km de distância ao sul da Usina Santa Maria. 

 

Na data da auditoria, a usina se encontrava em período de entressafra, sendo que a colheita 
estava prevista para se iniciar na próxima semana. A Usina Santa Maria processa toda a sua cana 
de açúcar por meio de moenda de 5 ternos, sendo o primeiro terno de 66” de diâmetro com 
acionamento por meio de motor elétrico, e os demais ternos de 54” de diâmetro com acionamento 
por turbina a vapor, com essa configuração, a Usina alcança eficiência de 85% na extração do ART 
em capacidade de até 380 toneladas por hora. Como não há produção de açúcar todo o caldo 
misto é enviado para tratamento e posteriormente para a fermentação, que é realizado em modo 
contínuo, sem uso de mel, apenas com caldo concentrado em sistema de caixas evaporadoras. 

Após a fermentação, o vinho é destilado em 4 aparelhos de destilação que produzem o etanol 
hidratado, para se produzir etanol anidro, adiciona-se uma etapa após a destilação onde o etanol 
hidratado é misturado à ciclohexano e redestilado para produção de etanol anidro. 
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Imagem 2: Vista da fermentação e destilaria. 

O etanol anidro e também o etanol hidratado são armazenados em 6 tanques com capacidade total 
somada de 25.000 m³. Toda a expedição e escoamento de etanol é feito por modal rodoviário, o 
carregamento é feito por meio de controle manual com volume auferido pelas setas do 
compartimento de carga, após o carregamento o volume carregado usado para emissão de nota 
fiscal é calculado a partir do peso líquido do caminhão na balança de expedição. 

 

 

Imagem 3: Vista dos tanques de armazenamento do etanol acabado. 
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A unidade conta com 2 caldeiras aquatubulares com capacidade de produção de 120 e 210 t/h, 
ambas de 42 kgf/cm² de pressão, ambas as caldeiras são alimentadas com bagaço de cana-de-
açúcar, todo o vapor produzido é utilizado no processamento da cana-de-açúcar e produção do 
etanol anidro e hidratado, a usina produz energia elétrica apenas para consumo próprio, sem 
comercialização de um possível excedente, por meio de 2 geradores com capacidade total somada 
de 17 MW. 

A Usina Santa Maria conta com posto de abastecimento onde recebe, armazena e depois abastece 
todos os seus veículos e máquinas com óleo diesel S-10 e Etanol produzido na própria usina, neste 
posto também são abastecidos os caminhões comboios que fazem o transporte de diesel e 
lubrificantes até as frentes de trabalho agrícola, não há abastecimento de veículos e máquinas de 
terceiros. 

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 Santa Maria Ltda apresentou 17 SACs iniciais, antes da auditoria, 8 SACs 
durante a auditoria in loco, sendo que das 25 já apresentadas, todas foram encerradas.  

Para entender o processo de produção de etanol desta usina, a Figura 3 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 3. Fluxograma do processo de Etanol (Fonte: Usina Santa Maria, 2022). 
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A usina possui gestão das informações através do sistema Compusoftware, onde todas as 
informações agrícolas, industriais, fiscais e de controle são gerenciadas, a declaração de sistema é 
apresentada na Figura 4. 

Figura 4. Informações referentes ao Sistema de gerenciamento de estoque e de produção (Fonte: 
Usina Santa Maria LTDA) 

 

 

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. 

Observou-se que as informações apresentadas na auditoria, são condizentes com as informações 
que foram declaradas no I-SIMP, foram evidenciados erros de preenchimento na tabela de 
informações, relatadas em SAC e posteriormente corrigidas pela Usina Santa Maria. 
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Figura 5. Tabela de  informações declaradas no I-SIMP e na RenovaCalc. 

 

 

Figura 6. Boletim Industrial da Usina Santa Maria, extraído do sistema Compusoftware. 

 

O balanço de massa detalhado de todo o processo de produção do etanol, desde a matéria-prima, 
neste caso a cana-de-açúcar, seus processos, produtos e coprodutos está apresentado na Tabela 
1. Ratifica-se que os documentos foram arquivados e verificados na auditoria da planta industrial. 
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Tabela 1. Balanço de Massa (ART) do período auditado (Fonte: Usina Santa Maria LTDA) 

      
 
 

PLANILHA DE APOIO  

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - BALANÇO DE MASSA  

Período: 01/01/2019 a 31/12/2021   

      

      

BALANÇO DE MASSA 

Descrição 2019 2020 2021 MÉDIA PONDERADA 

CANA MOÍDA 1.133.398,84 1.430.107,44 1.743.059,93 4.306.566,21 

ART  CANA 14,48% 14,75% 14,97% 14,77% 

ART RECUPERADO 81,48% 85,47% 85,21% 84,31% 

ART PERDIDO BAGAÇO 5,33% 4,67% 5,61% 5,22% 

ART TORTA DE FILTRO 2,84% 0,11% 0,12% 0,83% 

ART PERDIDO DESTILARIA 4,82% 4,04% 3,83% 4,16% 

ART PERDIDO TOTAL 18,52% 15% 14,79% 15,69% 

ART PERDIDO DETERMINADO 12,99% 8,82% 9,56% 10,22% 

ART PERDIDO INDETERMINADO 5,53% 5,71% 5,23% 5,47% 

 

O processo produtivo do etanol encontra-se no Anexo VI, onde são apresentados os aspectos e 
todas as etapas de produção. 

 

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. Na primeira amostragem, em um 
total de 367 propriedades apresentadas, foram avaliadas as 10 propriedades com o maior volume 
de biomassa fornecida no período e outras 77 propriedades escolhidas aleatoriamente, desta 
amostra de 87 propriedades foram identificadas 2 propriedades com suposta supressão de 
vegetação (CAR BA-2906907-5EEBB2C597104F8D866D20FECCCFE816 e CAR BA-2906907-
38E408F6046F495097DFE05E87A1D051), (vide SAC 09), após primeira análise a usina justificou 
e elaborou novo estudo de elegibilidade que removeu 38 propriedades da listagem de imóveis 
elegíveis, reduzindo a quantidade para 329 propriedades elegíveis. Assim, em uma nova 
amostragem foram amostrados outros 85 imóveis rurais dos 329 enviados pela usina, na nova 
análise de elegibilidade, todos os imóveis avaliados foram considerados elegíveis. 

 

7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da proposta de certificação terá 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 disponibilizará os seguintes documentos: 

I – Dados preenchidos pela unidade produtora de biocombustível na RenovaCalc e 
validados pela firma inspetora. 
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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.  

 

8. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com base nos resultados avaliados em auditoria por meio de evidências 
primárias, 25 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):  

62,44 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 62,98% 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

8,392452E-04 

 

Biocombustível: Etanol Anidro 

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

62,79 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 62,98% 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

8,839787E-04 

 

Ressalta-se que, a abordagem da SGS é baseada na compreensão dos riscos associados com a 
comunicação de informações dos dados e os controles para mitigar os mesmos. A análise inclui a 
avaliação de evidências relevantes, relacionadas às quantidades e as informações relatadas pela 
usina, bem como visita nos seguintes locais: entrada de cana, balança, tombamento, destilaria, 
difusor/moagem, posto de combustíveis, laboratório, cogeração, centros de operação, etc. 

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

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

▪ É uma representação justa dos dados e informação no RenovaCalc  
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▪ Foi preparado de acordo com a ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da 
Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018. 

 

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

 
 

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

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

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

Anexo VII – Plano de Amostragem assinado pelo Responsável Técnico 
 

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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Eficiente de Biocombustíveis. 
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Engenheira Ambiental 
CREA: 5070267426-SP  

http://www.car.gov.br/#/
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Organização: USINA SANTA MARIA LTDA 

Número do Contrato: BR/SST- 44591 

 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

 

 

 
1 

 

 

 
Renovacalc 

Helmut, 28/03/22: Foram enviadas 
calculadoras separadas por ano, ao 
contrário do que preconiza a Resolução 
ANP nº 758 de 23/11/2018, e reforçado 
no Informe Técnico nº 05/SBQ V.2, 
consolidar e enviar apenas 1 calculadora 
com todos os valores do período 
auditado. 

 

 
Alessandra, 01/04/22: Enviado por e-mail 
nova planilha Renovacalc com os dados 
consolidados de todo o período auditado 
(2019, 2020 e 2021) 

 

 

 
-- 

 

 

 
-- 

 

Helmut: 
Recebido nova 
planilha 
conforme 
solicitado 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Cana 
Queimada – 
Rol de 
documentos 

Helmut 28/03/22: 1- As declarações de 
comunicação de queima emitidas pelas 
prefeituras municipais de Itanhém, 
Medeiros Neto e Teixeira de Freitas 
condicionam a realização da queima de 
cana-de-açúcar à obtenção da 
autorização emitida pelo INEMA, órgão 
ambiental estadual, porém, esta 
autorização não foi apresentada no rol de 
documentos do processo de auditoria. 
Apresentar o documento ou justificar sua 
ausência. 

2- No rol de documentos do ano de 2021, 
foi apresentada apenas a comunicação 

Cássio,13/04/2022: 1- Declarações de 
Queima – Itanhém, Medeiros Neto e 
Teixeira de Freitas: Devido a existência de 
áreas que não são elegíveis no escopo, 
não houve a possibilidade de obter a 
Declaração de Queima junto ao INEMA, 
pois a Empresa se encontra em processo 
de regularização destes imóveis. Diante 
disso o município nos forneceu o ofício 
sendo este o documento que demonstra 
ciência referente a realização desta 
atividade. 

2. As Comunicações de Queima referente 
ao ano de 2021 não foram inicialmente 

 

 

 

 

 

 
-- 

 

 

 

 

 

 
-- 

 

 

 
Helmut: 
Recebido as 
declarações de 
queima dos 
municípios que 
não haviam 
sido enviados. 



Rev02 

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

Page 2 of 24 

 

 

 

 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  de queima emitida pelo município de 
Itanhém. Apresentar as demais 
comunicações dos outros municípios. 

encaminhadas devido ao erro no envio. As 
mesmas já se encontram à disposição da 
Auditoria, através do link de envio destes 
mesmos documentos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Fertilizantes 
orgânicos – 
Planilha e rol 
de 
documentos. 

Helmut 28/03/22: 1 - A Renovacalc 
apresenta valor igual a 0, para o 
fertilizante orgânico / organomineral torta 
de filtro, porém, no relatório de produção 
de 31-12-19 é apontado valor de 
8.890,83 t do material produzido na 
safra. Corrigir o lançamento na 
renovacalc ou justificar o destino. 

2 - A Renovacalc apresenta valor igual a 
0, para o fertilizante orgânico / 
organomineral Cinzas e Fuligem, 
considerando que há consumo de 
bagaço de cana-de-açúcar em caldeiras 
próprias, e que nos relatórios de 
produção há apontamentos de “areia”, 
faz se necessário calcular a quantidade 
de cinza / fuligem gerada e aponta-la na 
Renovacalc. Calcular, apresentar os 
memoriais de cálculo e inserir o valor 
auferido na renovacalc, ou justificar a 
não geração de cinzas e sua destinação. 

 
 
 
 

 
-Alessandra, 22/04/2022: Torta de filtro 

utilizada para produção de compostagem 
estocado até o ano de 2020 não sendo 

utilizado no ano de 2019. 

-Rodolfo, 12/04/22: Não há indicadores 
para contabilizar a quantidade de Cinzas e 

Fuligens oriundas da queima do bagaço 
de cana-de-açúcar nas caldeiras. Apenas 
disponibilizamos para cálculo o volume de 
areia retido nas bacias de sedimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

Helmut: 

-Torta de filtro 
gerada em 
2019 não foi 
utilizada n 
mesmo ano, foi 
estocada, 
mineralizada 
pelo processo 
de 
compostagem 
e usada 
apenas em 
2020. 

- Não há forma 
de pesar / 
quantificar a 
cinza de 
caldeira 
gerada em 
separado. 

4 
Dados 
Agrícolas 

Helmut 28/03/22: 1 - A Renovacalc 
apresenta para os 3 anos do período 

Júlio César, 13/04/2022, Enviado a 
planilha de memória de Cálculo dos anos 

-- -- 
Helmut: 
Recebido e 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

 Primários: 
Combustívei 
s – Planilha e 
rol de 
documentos. 

auditado quantidade de diesel BX 
lançado com teor de 11% de biodiesel na 
mistura (coluna AT), porém, conforme 
Comunicado Renovabio 04/2021, 
divulgado em 30/03/21, a unidade 
produtora pode padronizar todo o seu 
consumo de diesel do ano em um único 
teor de Biodiesel, desde que use um 
padrão de correção, ou caso exista o 
consumo de apenas 1 diesel com teor de 
biodiesesel diferente dos campos pré 
existentes da renovacalc, por exemplo B- 
12, lança-lo diretamente na planilha 
informando tal teor na coluna AT da 
Renovacalc, neste mesmo comunicado, 
foi enviado um modelo de planilha de 
correção. Corrigir o memorial de cálculo 
e informar o valor correto na renovacalc 
conforme comunicado. 

2019, 2020 e 2021, equivalendo a 
porcentagem de 10% do teor do Diesel e 
já alterado na planilha de evidências. 

  conferido 
valores do 
diesel como 
10% 

 

 

 

5 

 
Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Combustívei 
s – Planilha e 
rol de 
documentos. 

Helmut 28/03/22: Todo o consumo de 
combustíveis (diesel e etanol) foi lançado 
em dados agrícolas primários (colunas 
AP até AY), não sendo separados os 
consumos industriais dos consumos 
agrícolas. Calcular e diferenciar o 
consumo agrícola do consumo industrial, 
corrigir o memorial de cálculo, e lançar 
os respectivos consumos nos seus 

 

 

Júlio César, 12/04/2022, realizado as 
devidas alterações nas planilhas de 
Memória de Cálculo Diesel dos anos 
solicitados 2019, 2020 e 2021. 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

Helmut: 
Consumo de 
Diesel 
separado de 
acordo com os 
usos mais 
comuns dos 
equipamentos, 
agrícola ou 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  campos distintos da planilha.    industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 
Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Combustíveis  
– Planilha e 
rol de 
documentos. 

Helmut 28/03/22: Toda a cogeração de 
energia elétrica com uso de biomassa foi 
lançada em duplicata, no consumo 
industrial (célula D143) e em dados 
agrícolas primário (coluna BD), não 
sendo separada por tipo de consumo. A 
energia cogerada e consumida pela 
própria usina é calculada pelo consumo 
de bagaço próprio e de terceiros no 
campo referente a este combustível, 
portanto, só se deve apontar energia de 
biomassa na coluna BD e na célula 
D143, caso haja compra de energia de 
terceiros proveniente da queima de 
biomassa. Apontar as leituras dos 
medidores de energia de mix da rede em 
separado, ou calcular o consumo 
específico da indústria e da agrícola, 
corrigir memorial de cálculo e corrigir os 
valores na renovacalc. 

 

 

 

 

 

 

Rodolfo, 12/04/22: Não possuímos 
relógios individuais para indústria e 
agrícola na distribuição de energia elétrica 
com o uso da biomassa. Corrigido na 
RenovaCalc o valor da célula BD para 
igual a 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 

 

 

 

 

 

Helmut: 
Energia obtida 
através de 
biomassa 
lançada de 
forma correta. 

 

 
 

7 

 

 
Rol de 
documentos 

Helmut 06/04/22: Os memoriais de 
cálculo usados para determinação de 
valores consolidados, como por exemplo, 
balanço de massa, fração elegível, 
energia de biomassa na indústria, foram 
apresentados segregados por ano, 
porém, como o valor utilizado na 

 

Rodolfo, 13/04/22: Enviado novo balanço 
de massa, energia biomassa na indústria 
com os dados consolidados de todo o 
período auditado (2019, 2020 e 2021). 

 

 
 

-- 

 

 
 

-- 

 
Helmut: 
memorais 
ajustados 
conforme 
padrão. 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  Renovacalc é consolidado pelo período 
de 3 anos, deve se apresentar os 
memoriais consolidados com as médias 
ponderadas dos valores que serão 
inseridos na Renovacalc. Corrigir. 

    

 

 

 
 

8 

 

 

 
 

Elegibilidade 

 

 
 

Helmut 12/04/2022: Verificado 5 
propriedades que ficaram faltando o 
shapefile na análise de elegibilidade. 

 
 

 
Cassio, 12/04/2022: Enviado por e-mail 
para Marina 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 

Helmut: 
propriedades 
incluídas o 
pacote de 
evidencias, 
analise de 
elegibilidade 
efetuada com 
sucesso 

 

 
 

9 

 

 
 

Elegibilidade 

Helmut e Mariana 12/04/2022: 
Identificada possível supressão nos 
seguintes CARs: BA-2906907- 
5EEBB2C597104F8D866D20FECCCFE 
816; e BA-2906907- 
38E408F6046F495097DFE05E87A1D05 
1 

 
 
Cássio 18/05/2022: As respectivas áreas 
foram removidas do processo de 
recertificação. 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

Helmut: 
Realizado 
analise crítica 
por parte da 
usina com 
remoção das 
propriedades. 

 

 
10 

 

 
Elegibilidade 

Helmut e Mariana 12/04/2022: Não foi 
apresentada a Declaração de 
Competência Técnica do profissional 
responsável pela verificação do critério 
de elegibilidade para 2019, 2020 e 2021 
e o Relatório de Análise de Elegibilidade 

Cássio,22/04/2022: A Declaração de 
Competência Técnica do profissional 
responsável pela verificação do critério de 
elegibilidade para 2019,2020 e 2021, 
segue Anexo a esta SAC. O Relatório de 
Análise de Elegibilidade referente ao ano 

 

 
-- 

 

 
-- 

Helmut: 
juntado ao 
pacote de 
evidencias a 
declaração de 
competência 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  do ano de 2019. de 2019, também se encontra em Anexo 
a esta SAC. 

  técnica do 
responsável 
pela análise. 

 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 
 

Elegibilidade 

Helmut e Mariana 12/04/2022: 
Encontrada divergência entre as áreas 
da Fazenda 229 do sistema para mapa 
agrícola nos anos de 2019 e 2020. 

Para 2019: Área Mapa Agrícola: 26,4693 
ha | Área Planilha: 26,4693 ha | Área 
Relatório: 35,11 ha 

Para 2020, Fazenda 229: Área Mapa 
Agrícola: 26,4693 ha | Área Planilha: 
26,4693 ha | Área Relatório: 23,22 ha 

Cássio 18/05/2022: Para 2019 – Nesse 
ano foi removida cana-de-açúcar 
sombreada por uma faixa de eucalipto 
que apresentava produtividade baixa. 
Sendo apenas atualizado o mapa 
agrícola, permanecendo no sistema que 
emite o relatório de áreas desatualizado. 

Para 2020 – No ano mencionado a área 
novamente foi atualizada apenas em 
sistema que emite o relatório, 
permanecendo o mapa desatualizado. 

 

 

 

 
 

-- 

 

 

 

 
 

-- 

 

 

 

 
Helmut: Mapas 
corrigidos 

 

 

 

 

 

12 

 

 
 

Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Fertilizantes 
sintéticos e 
rol de 
documentos 

Helmut e Mariana 13/04/2022: 
Encontrada divergência entre os valores 
da composição da Ureia para os 
fertilizantes NPK 14-00-18 e NPK 14-04- 
18. No memorial de cálculo 01- Cálculo 
Adubo 01.01.19 A 31.12.19 apresentado 
constam as seguintes composições: NK 
14-00-18 em relação a Ureia 29kg * 45%; 
NPK 14-04-18 em relação a Ureia 
56*45%, enquanto que no e-mail da 
misturadora que informa a composição 
constam as seguintes composições: NK 
14-00-18 em relação a Ureia 0kg; e NPK 

 

 

 

 

 

Emanuelle, 05/05/2022: Valores 
retificados conforme e-mail evidenciado. 

 

 

 

 

 

 

 
-- 

 

 

 

 

 

 

 
-- 

 

 

 

 

Helmut: 
Valores 
retificados 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  14-04-18 em relação a Ureia 60kg *46%. 

Verificar, corrigir e enviar evidencias 
corretas. 

    

 

 

 

 

 
13 

 

 
Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Fertilizantes 
orgânicos e 
rol de 
documentos 

Helmut e Mariana 13/04/2022: Verificado 
que a concentração de nitrogênio da 
vinhaça inserida na RenovalCalc 
corresponde a concentração de vinhaça 
já diluída com água, sendo que, o valor 
utilizado no memorial de cálculo para 
alimentação da planilha, utiliza o volume 
da vinhaça pura. Caso utilize volume de 
vinhaça pura, utilizar valor de 
concentração de N correspondente ao 
valor utilizado, corrigir memoriais de 
cálculo, Renovacalc e inserir evidência. 

 
 
 
 
Emanuelle, 05/05/2022: Alterado valor da 
concentração de N correspondente a 
vinhaça pura. 

 
 
 
 
 

0,06 

 
 
 
 
 

0,28 

 

 

 

 
Helmut: 
Valores 
corrigidos 

 

 

 
 

14 

 
Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Consumo de 
Diesel e rol 
de 
documentos 

Helmut e Mariana 13/04/2022: Verificado 
na planilha de apoio de cálculo de 
Estoque de Diesel que a coluna D 
“Estoque 31/12/2021” e a coluna E 
“Resultado” da planilha Resultado de 
2021 estão com valores inconsistentes. 
Verificar e corrigir os valores, 
evidenciando corretamente os valores 
utilizados. 

 
 
 
Júlio César, 13/04/2022, realizamos a 
inversão das colunas agora “Resultado” 
Coluna D e “Estoque” Coluna E. 

 

 

 
 

-- 

 

 

 
 

-- 

 

 
Helmut: 
Memorial de 
cálculo 
corrigido 

 
15 

Dados 
Agrícolas 
Primários: 

Helmut e Mariana 13/04/2022: Verificado 
que o arquivo Relatório Entradas de 
Diesel – 2020 apresentado corresponde 

Júlio César, 13/04/2022, foi adicionado ao 
rol de Evidencias o relatório, Entrada de 
Diesel 2020 rev01 

 
-- 

 
-- 

Helmut: 
relatório 
condizente 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

 Consumo de 
Diesel e rol 
de 
documentos 

a um relatório diferente dos Relatórios de 
Entrada de Diesel de 2019 e 2021. Emitir 
relatório correto e incluí-lo no rol de 
evidencias. 

   com os 
demais 
apresentado
s. 

 

 

 
16 

Dados 
Agrícolas 
Primários: 
Consumo de 
Diesel e rol 
de 
documentos 

Helmut e Mariana 13/04/2022: Solicitada 
a apresentação das seguintes NFs de 
Entrada de Diesel: 

Ano 2019: NFs nº 136280, 138007 e 
27361. 

Ano 2020: NFs nº 8140, 3148 e 13061. 

Ano 2021: NFs nº 13171, 9620 e 21085. 

 

Júlio César, 13/04/22: Enviado Notas 
Fiscais de Óleo Diesel, dos anos 2019, 
2020 e 2021 conforme solicitado. Foi 
identificado que a nota fiscal 13061 não 
existe, substituído pela 1361. 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

Helmut: 
Notas fiscais 
checadas 

 

 
17 

Dados 
Agrícola 
Primários e 
Padrões: 
Compra de 
Cana 

Helmut e Mariana 14/04/2022: Enviar o 
memorial de cálculo que faz adequação 
das unidades de medida das NFs e a 
divisão entre as categorias de cana 
(própria, arrendamento, fomento ou 
espontânea). 

 

 

Emanuelle, 24/05/2022: Memorial de 
cálculo em evidencia. 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

Helmut: 
Memorial de 
cálculo 
adequado 

 

 

 

18 

 
Dados 
Agrícola 
Primários e 
Padrões: 
Compra de 
Cana 

Helmut e Mariana 12/04/2022: Enviar a 
seguinte relação de Notas Fiscais de 
compra de cana-de-açúcar: 

Ano 2019: NFs nº 613-2, 692-2, 736-2 e 
21 

Ano 2020: NFs nº 852-2, 936-2, 1118-2 e 
25 

Ano 2021: NFs nº 1193-2, 1403-2, 1517- 

 

 

 

Emanuelle, 24/05/2022: NFs em 
evidencia. 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

Helmut: 
Notas fiscais 
checadas 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  2, 1608-2 e 34     

 

 

 
19 

 
 
Dados 
Agrícola 
Primários 
Fertilizantes 

Helmut 14/02/2022: Verificado que o 
fertilizante organomineral classe A (NPK 
14-03-18 + MICROS) da Agrocp foi 
lançado como fertilizante sintético sendo 
considerado um fertilizante 
organomineral conforme sua FISPQ, 
corrigir o memorial de cálculo e lançar 
corretamente na Renovacalc. 

 
 
Emanuelle, 05/05/2022: Fertilizante 
evidenciado na pasta correspondente ao 
fertilizante organomineral. 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 

Helmut: 
correção feita, 
fertilizante 
lançado no 
local correto 

 

 

 

 
20 

 

 

 
Dados 
Agrícola 
Primários 

Helmut e Mariana 12/04/2022: Enviar a 
seguinte relação de Notas Fiscais de 
compras de fertilizantes: 

Ano 2019: NFs nº 40334-1, 39798-1, 
38352-1 

Ano 2020: NFs nº 40434-1, 40565-1 e 
43816-1 

Ano 2021: NFs nº 49932-1, 48113-1, 
48086-1 

 
 

 
Emanuelle, 24/05/2022: NFs em 
evidencia, conforme solicitado em 
auditoria em loco NF referentes ao 
bagaço. 

 
 
 

 
-- 

 
 
 

 
-- 

 
 

 
Helmut: Notas 
fiscais 
checadas 

 

 
21 

 
 
Combustívei 
s Industriais 

Helmut e Mariana 12/04/2022: 
Evidenciado que não foram 
apresentados o relatório contendo as 
NFs de venda de bagaço de cana. Enviar 
relatório de NFs de venda de bagaço de 
cana-de-açúcar 2020 e 2021. 

 
 
Emanuelle, 24/05/2022: Relatório 
evidenciado. 

 

 
-- 

 

 
-- 

 
Helmut: 
Relatório 
condizente 
enviado 

22 
Dados 
Industriais 

Helmut e Mariana 14/04/2022: Verificado 
que foi apresentada a média simples e o 

Rodolfo, 09/05/22: Evidenciado nova 
planilha Excel com os dados consolidados 

  Helmut: Nova 
evidência 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  período de 01/01/2021 a 31/12/2021 na 
planilha Balanço de Massa 2019 – 2020 
– 2021. Corrigir para média ponderada, 
enviar novo memorial de cálculo e 
corrigir a Renovacalc 

de todo o período auditado (2019, 2020 e 
2021) com média ponderada. 

 
-- 

 
-- 

encaminhada e 
condizente 
com o 
solicitado 

 

 

 

 
23 

 

 

 
 

Dados 
Industriais 

Helmut e Mariana 14/04/2022: 
Evidenciado que a quantidade de etanol 
anidro produzido em 2020 foi de 
45.490.649 L e de etanol hidratado foi de 
74.847.821 L, valor superior à Licença de 
Operação emitida pelo órgão ambiental, 
porém, em concordância com a 
autorização da ANP, enviar protocolo de 
solicitação de ampliação junto ao órgão 
ambiental estadual. 

 
 

 
Emanuelle, 24/05/22: Evidenciado 
protocolo de solicitação de ampliação 
junto ao órgão ambiental estadual. 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 
Helmut: 
Protocolo 
checado 
atendendo ao 
solicitado 

 

 

 
24 

 

 
 

Fração 
Elegível 

Helmut e Mariana 14/04/2022: 
Evidenciado que o cálculo da fração 
elegível considera como quantidade 
elegível o valor total apresentado na 
RenovaCalc, que incluiu os imóveis com 
possível supressão. Excluir imóveis 
inelegíveis e corrigir o valor no memorial 
de cálculo e na Renovacalc. 

 
 
Cássio 18/05/2022: As áreas com possível 
supressão foram removidas e a fração 
elegível corrigida. 

 

 

-- 

 

 

-- 

 
 
Helmut: 
Valores 
corrigidos e 
adequados 

 
25 

 
SIMP 

Helmut e Mariana 14/04/2022: 
Evidenciada inconsistência na planilha 
do I-SIMP quando comparado os valores 

Emanuelle, 24/05/2022: Novas planilhas I- 
SIMP evidenciadas. 

-- -- 
Helmut: novas 
planilhas 
chegadas e 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) 

 
No Item da 

Calculadora 

 
Emissão (Data e informação) 

 
Resposta da Parte Responsável 

Valor 
Original 

Valor 
Corrigido 

Encerramento 
(Data e 
responsável) 

  produzidos aos valores declarados nos 
meses de maio e junho de 2020, 
identificar a inconsistência e se 
necessário solicitar correção do SIMP 
junto à ANP. 

   adequadas 

25 Dados 
Agrícolas 
Padrões: 
Produtividade 
(TCH) 

Foi identificada uma produtividade acima 
de 150 ton de cana/ha. Valores acima do 
que é observado em território nacional, 
segundo a ANP.  
Justificar ou corrigir. 

Alessandra, 05/08/2022: A fazenda citada 
código 495 é cultivada com sistema de 
irrigação plena em gotejamento, onde supre 
todas as exigências hídricas da cultura. 
Nesse tipo de sistema a cana costuma 
apresentar produtividade superior de 50 a 
60% em relação a áreas de sequeiro, 
chegando a atingir 400 ton/ha. 

-- -- 

Encerrado por 
Helmut em 
05/08/2022 

       

 

II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 Foi informado que existem fazendas com o cultivo de 
cana com sistema de irrigação plena em gotejamento. 
Foi informado que nesse tipo de sistema a cana costuma 
apresentar produtividade superior de 50 a 60% em 
relação a áreas de sequeiro, chegando a atingir 400 
ton/ha. 

Helmut Forster 05/08/2022 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
CAR: 

Verificado que o Estado da Bahia (INEMA) faz a integração dos sistemas SEiA (Sistema Estadual de Informações 
Ambientais e de Recursos Hídricos) e CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural) equivalente ao CAR dos 
demais estados e interligado ao Cadastro Ambiental Rural Nacional. 
Evidenciado que nem todas as propriedades exploradas pela empresa possui Cadastro Ambiental Rural, mas, que 
foram respeitadas as regras de elegibilidade para o Renovabio. 
Verificado erro no sistema informatizado do Estado da Bahia, onde não foi possível puxar automaticamente as 
propriedades com CAR. 

Evidenciado dificuldade no atendimento e resolução do problema, onde a usina apresentou e-mail (Atendimento 
#36160#) enviado em 01/03/2022, onde é feito o relato de problema (CAR inválido, segundo o sistema) para o órgão 
estadual sem resolução até o momento da auditoria. 

2 ZAE: Revogado 

 
 
 

3 

 
 
 

Supressão de vegetação: 

Evidenciado que a conversão de áreas para cana-de-açúcar é feita apenas em áreas que são de pastagem ou 
silvicultura, porém, durante a auditoria foram evidenciados 2 propriedades com possível supressão de pequenos 
fragmentos florestais pela análise de elegibilidade (stm_BA-2906907-5EEBB2C597104F8D866D20FECCCFE816; 
stm_BA-2906907-38E408F6046F495097DFE05E87A1D051), mediante abertura de ação corretiva, a Usina refez a 
análise de elegibilidade e atualizou a listagem de propriedades elegíveis removendo toda propriedade que possa ser 
considerada inelegível; através de nova análise de elegibilidade amostral pode-se confirmar que a as propriedades 
indicadas no hall de áreas elegíveis cumprem os requisitos. 

 
 
 

4 

 
 

 
Quantidade Comprada 
elegível: 

Evidenciado em sistema de gestão os relatórios de compra de cana-de-açúcar 

Apresentado o relatório de Notas Fiscais (Form: 7659) de compra de cana emitidas pela usina do período de 
01/01/2019 até 31/12/2019 para o ano de 2019. 

Apresentado o relatório de Notas Fiscais (Form 7823) de compra de cana emitidas por pessoa jurídica do período de 
01/01/2019 até 31/12/2019 para o ano de 2019. 

Estes relatórios apresentam corretamente a quantidade de cana comprada, condizente com a totalidade apontada 
pela usina, verificada divergência na unidade de medida das NFs sendo usados em kg e ton. Por isso, foi 
apresentada uma planilha de apoio denominada Notas Fiscais DE CANA e PLANILHA DE CONVERSACAO 2020, 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  para correção e padronização das unidades usadas. 

Foram coletadas como evidencia as notas fiscais de 2019: 613-2, 692-2, 736-2 e 21, de 2020: 852-2, 936-2, 1118-2 e 
25 e de 2021: 1193-2, 1403-2, 1517-2, 1608-2 e 34 

5 
Declaração Técnica de 
Elegibilidade: 

Apresentado declarações técnicas de elegibilidade por meio da TRT nº BR20220403851 do profissional Técnico 
Agrícola em Agropecuária Sr. Luiz Fabriciano Vieira De Araújo, que assina os relatórios de elegibilidade. 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área Total: 

Em dados padrões são apresentados os fornecedores, com área elegível, que venderam cana-de-açúcar de forma 
espontânea para a usina “spot”, isto é, os fornecedores que realizam a gestão da área por conta própria e oferecem 
para a usina quando desejam vender. A usina, por sua vez, faz o corte e transporte. 

A área total e produção total colhida para moagem leva em consideração apenas a produção do fornecedor vendida 
para a usina, e área é também apenas aquela de onde a usina fez a colheita da cana. 

A Planilha Usina Santa Maria – Planilha de apoio 2 apresenta as áreas das fazendas (zona - próprias, parcela - 
arrendada e nome próprio - fomento) de 2019. As áreas das fazendas foram obtidas a partir dos mapas agrícolas. 
Nestas áreas estão inclusas área de muda, reforma e etc. 

Área Total na Planilha: 21.842,13 ha, que corresponde a área apresentada na RC. 

Além disso, no Relatório de Talhão – Informações do Talhão (Form: 7808) consta a área das fazendas, incluindo 
área de colheita ou sem cana. 

Para 2019: Fazenda 229: Área Mapa Agrícola: 26,4693 ha | Área Planilha: 26,4693 ha | Área Relatório: 35,11 ha 

Para 2019: Fazenda 372: Área Mapa Agrícola: 56,2496 ha | Área Planilha: 56,2496 ha | Área Relatório: 52,24 ha 

Para 2019: Fazenda 627: Área Mapa Agrícola: 29,1460 ha | Área Planilha: 29,1460 ha | Área Relatório: 29,14 ha 

Para 2020, Fazenda 229: Área Mapa Agrícola: 26,4693 ha | Área Planilha: 26,4693 ha | Área Relatório: 23,22 ha 

Para 2021, Fazenda 229: Área Mapa Agrícola: 23,22 ha | Área Planilha: 23,22 ha | Área Relatório: 23,22 ha 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Evidenciado relatório de total de entrada de cana-de-açúcar processada pela usina no sistema de gestão (tipo ERP) 
Compusoftware, seguindo os filtros (Agrícola > Controle de Analises (02.08) > Relatórios > Relatórios das analises> 
Sintético PCTS > Safra (15= 18/19 / 16= 20/21 / 17= 17 21/22) > agrupamento (fundo agrícola) > Resumir por fundo 
agrícola) relatório gerado pelo sistema condizente com os valores apresentados nas evidencias. 3 Quantidade comprada pela 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

 usina:  

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Evidenciado relatório de total de cana-de-açúcar processada pela usina no sistema de gestão (tipo ERP) 
Compusoftware, seguindo os filtros (Agrícola > Controle de Analises (02.08) > Relatórios > Relatórios das analises> 
Impureza mineral > Safra (15= 18/19 / 16= 20/21 / 17= 17 21/22) > agrupamento (fundo agrícola) > Resumir por 
fundo agrícola (form. 7710), o mesmo relatório possui as informações de impurezas e demais análises de qualidade 
da matéria prima. 

 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: 
Não há recolhimento de palha nas áreas de cana-de-açúcar desta usina, evidenciado que a usina não processa 
palha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área queimada: 

12/04/2022 – Cássio Rocha Silva (Supervisor Ambiental) 

Há áreas elegíveis para queima, e outras não. O Estado da Bahia (INEMA) que fornece esta autorização a partir do 
SEiA (Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos). Para isto, são necessários vários 
dados, incluindo o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural) | CAR, plano de contingência, documentos 
da propriedade e etc. 
No entanto, em alguns casos, o sistema falha e não é possível puxar automaticamente estas propriedades ou então 
a propriedade não tem CAR. Assim, a Usina procura a autorização direto com o município. O INEMA não faz o 
atendimento destes casos pontuais, e assim, a usina procura os municípios para obtenção da autorização de 
queima. 
Foi apresentado e-mail (Atendimento #36160#) enviado em 01/03/2022, onde é feito o relato de problema (CAR 
inválido, segundo o sistema) para o órgão estadual sem resolução. 
Na lógica municipal, em geral é cedida a autorização de queima em todo município para a usina. Na maior parte dos 
casos, é solicitada também a autorização do INEMA. No entanto, há variações. Antigamente, Medeiros Neto 
solicitava a ciência do INEMA, mas atualmente não. Além disso, Lajedão também não solicita essa autorização. 

 

Há produção de cana em Caravelas, Itanhém, Teixeira de Freitas, Lajedão e Medeiros Neto e há também uma área 
de cana Ibirapuã que foi solicitada a moagem após uma queima. 

 

A Usina faz o controle. Tem áreas zonas (própria), arrendamento (alugada) e fomento, que a cana é do proprietário, 
mas a usina faz a gestão. Todas as áreas próprias (zonas) já possuem CAR. Em Protocolo de Solicitação de Queima 
de 2021 (Projeto Técnico – SEIA) apresentado consta o valor de 4.004,65 ha de área queimada, e 5.637,43 ha de 
área total. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  Em planilha de controle de CAR (Lista de CAR Atualizada no dia 25.11.2021) com data de 25/11/2021, foram 
apresentados os seguintes valores: 

 

ARRENDAMENTO: 
Área total: 8.295,89 ha 
Área com CAR: 7.228,53 ha 
Área sem CAR: 1.067,36 ha 

 
FOMENTO: 
Área total: 13.707,40 ha 
Área com CAR: 11.534,26 ha 
Área sem CAR: 2.173,14 ha 

 
 
 

 
8 

 
 
 

 
Corretivos: 

Evidenciado relatório por meio do sistema CS, com aplicação dos filtros (Material > Movimentação de Materiais > 
Processos > Entrada de NF > Entradas). Nesta tela (6620) são aplicados os filtros, incluindo Período e Material. 

Apresentada a Nota Fiscal #10.676 de 2021 de Calcário (Código 18) do fornecedor ISLJ com total de 40 ton. 

Apresentada a Nota Fiscal #10.055 de 2020 de Calcário (Código 18) do fornecedor ISLJ com total de 37 ton. 

Apresentada a Nota Fiscal #70.588 de 2019 de Calcário (Código 69150) do fornecedor com total de Mineração 
Puluca 49,5 ton. 

Antes de entrar, a portaria passa a NF para o administrativo, que faz a conferência com o sistema e registro, que 
contém todas as NFs de material e frete. Em seguida, a entrada é liberada e, quando se trata de material, é 
encaminhado par ao almoxarifado receber e checar o quantitativo. 

 

9 

 

Fertilizantes sintéticos: 

Foi evidenciado por meio de –email enviado pelo fornecedor a composição dos indumos fertilizantes sintéticos 
usados na usina. 

Apresentou e-mail da misturadora que informa a composição dos fertilizantes, já que é formulado a partir de 
demanda. Segundo e-mail: 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  
 

 
 

 

 
 
No memorial de cálculo 01- Cálculo Adubo 01.01.19 A 31.12.19 apresentado constam as seguintes composições: NK 
14-00-18 em relação a Ureia 29kg * 45%; NPK 14-04-18 em relação a Ureia 56*45%. 

 
LISTA DE TODOS OS INSUMOS AGRÍCOLAS: Compusoftware > Material> Movimentação de Material (03.07) > 
Relatórios > Saídas por período> > Sintético> Filtros (período / família 42) (form. 7806) 

 
Apresentado o Adubo 08-28-18 (Código 71628) no sistema para 2020 (Form: 7806) 

Total: 2.880.000 kg, 

Total no memorial de cálculo 01-Calculo Adubo 01.01.20 A 31.12.20 conferem com as informações apresentadas no 
sistema. 

 
Apresentado o Adubo 14-04-18 (Código 72164) no sistema para 2020 (Form: 7806) 

Total: 5.819.000 kg 

Total no memorial de cálculo 01-Calculo Adubo 01.01.20 A 31.12.20 conferem com as informações apresentadas no 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  sistema. 

 
Apresentado o Adubo 14-04-18 (Código 71628) no sistema para 2021 (Form: 7806) 

Total: 8.967.000 kg 

Total no memorial de cálculo 01-Calculo Adubo 01.01.21 A 31.12.21 conferem com as informações apresentadas no 
sistema. 

 
Operando o sistema CS, Material > Movimentação de Materiais > Processos > Entrada de NF > Entradas. Nesta tela 
(6620) são aplicados os filtros, incluindo Período e Material. 

Apresentada a Nota Fiscal # 30.463 de 2020 do Adubo 14-04-18 (Código 72134) do fornecedor Granphos com total 
de 32 ton, conforme NF previamente recebida. 

Apresentada NF # 20.746 de 2019 do Adubo 14-04-18 (Código 72134) do fornecedor Granphos com total de 32 ton. 

Apresenta NF #57.017 de 2019 do Adubo 14-04-18 (Código 72134) do fornecedor Heringer com total de 18 ton. 

Apresenta NF #31.164 de 2020 do Adubo 14-04-18 (Código 72134) e Adubo 08-28-18 (Código 71628) do fornecedor 
Granphos com total de 10 e 40 ton. 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

A usina produz volume de torta de filtro muito pequeno, então, é feita estocagem para produção de composto. Assim, 
a torta de filtro é gerada, mas não é utilizada. Esta armazenagem teve início em 2019. 

Portanto, os valores apresentados em torta de filtro são deste composto, e seu peso é obtido após o processo de 
compostagem, ou seja, na saída para o campo. 

A utilização do composto começou em 2020 e se estendeu para 2021. Atualmente, ainda há estoque, porque é 
aplicado em áreas específicas. 

Foi apresentado relatório onde consta o valor total de composto utilizado em campo. 

Para obtenção do Relatórios Gerenciais – Sintético por Utilização | Formulário 7575 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  No sistema CS COMPUSOFTWARE – Inteligência e Produtividade > Agrícola > Controle de Serviços Agrícolas (02, 
05) > Grupo (1) GRUPO SÃO LUIZ; Empresa (1) USINA SANTA MARIA; Filial (1) USINA SANTA MARIA LTDA > 
Relatórios > Relatórios Gerenciais (Formulário 7575). Configurações para o relatório: 

Sintético por Utilização | Data Inicial: 01/01/2020 | Data Final: 31/12/2020 | Item Utilização: 78840 | Resumir por 
Fazenda 

 
Relatório Gerenciais – Sintético por Utilização 

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

ÁREA APLICADA: 1.158,25 ha 

TOTAL GERAL: 9.081,00 ton 

 
Não há métodos para quantificar as cinzas. A água do lavador de gases é encaminhada diretamente para o tanque 
de decantação. A caixa de decantação também recebe a água da lavagem de cana-de-açúcar e de lavagem da 
fornalha. A água após a decantação retorna para a lavagem de cana ou é misturada com a vinhaça para utilização 
no campo. 

 
Apresentado Relatórios Gerenciais – Sintético por Utilização (Form 7575) para o período de 01/01/2021 até 
31/12/2021 da Fazenda Zona 4, onde consta todo os insumos utilizados no processo de reforma desta fazenda e 
evidencia que não foi utilizado cinzas, fuligem ou área. 

 

Apresentado o Apontamento (Form 7739) para o período de 01/01/2021 até 31/012/2021 para a Fazenda 10873 – 
Area Desc. Mat. Tanque Sedimentacao – Zona 02-Zona 0, Tarefa 759 – Tp.areia (tanque de sedimentação). Este 
material não foi apenas descarregado nesta Fazenda, mas lançado nela por conta da necessidade de pagamento do 
frete. 

 
Apresentado o memorial de cálculo do volume de vinhaça aplicado em campo a partir da Planilha Memorial de 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  Cálculo Vinhaça de 2020, onde o total de cana total colhida para moagem corresponde a 1.371.124,13 ton, e etanol 
total de 120.338.470 L. A vinhaça, por sua vez, foi calculada a partir da referência (Tabela de Sorel) que traz a 
informação da quantidade de litros de vinhaça gerado por litro de etanol. O valor obtido por este cálculo foi informado 
na RenovaCalc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combustível: 

A divisão do consumo do agrícola para o industrial foi feita em conjunto com o setor de transporte a partir da 
numeração frota do equipamento, pois o setor de transporte tem a relação do fim de cada frota. 

 
Apresentado Entradas Por Período – Relatório Analítico (Form: 7823) com as seguintes configurações: Período de 
01/01/2021 a 31/12/2021, Material 27829 (OLEO DIESEL), Totalizar por Material. Este relatório apresenta todas as 
NFs do período para este material. 

Total das NFs: 4.231.781,26 L. 

 

Apresentado o Relatório de Movimentação de Materiais (Form: 8327), com as seguintes configurações: Período: 
01/01/2021 a 31/12/2021. Material 27829 (OLEO DIESEL). 

Estoque Final: 47.890,00 L. 

 

Apresentado o Relatório de Movimentação de Materiais (Form: 8327), com as seguintes configurações: Período: 
31/12/2020 a 31/12/2020. Material 27829 (OLEO DIESEL). 

Estoque Inicial: 47.508,03 L. 

Informações acima conferem com a planilha Resultado. 

Apresentada a NF # 19.574 com total de 62.000 L. 

12 Eletricidade: 
Na RenovalCalc consta o item Eletricidade – biomassa, que corresponde a energia produzida a partir da queima de 
bagaço e exportada para o setor agrícola a partir de rede própria. Para a quantificação desta energia utilizada em 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

  campo seria necessário um medidor. 

 

A usina tem rede própria, mas não tem medidor da energia própria consumida no agrícola. Em complemento, o 
consumo de energia no campo é extremamente menor do que o do campo, visto que é utilizado energia apenas na 
irrigação. Assim, toda a energia produzida na usina será contabilizada como industrial. 

 

Planilha Consumo de Energia 2020 Agrícola apresenta o total de 1.407.514,08 kW comprado. O valor de energia de 
janeiro inserida na planilha confere com a conta de energia. 

 
Apresentada a conta de energia (código 6) referente ao mês de agosto de 2019 pelo CS, a qual confere com a 
recebida previamente. 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total: 
Evidenciado em conjunto com a validação dos dados de produtores primários. 

Relatórios extraídos no mesmo sistema e mesmas transações. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

 
Evidenciado em conjunto com a validação dos dados de produtores primários. 

Relatórios extraídos no mesmo sistema e mesmas transações. 
3 

Quantidade comprada pela 
usina: 

 
4 

Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

 

Evidenciado em conjunto com a validação dos dados de produtores primários. 

Relatórios extraídos no mesmo sistema e mesmas transações. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: Não há processamento de palha na usina. 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

B. FASE INDUSTRIAL 

ABA "RenovaCalc_E1GC" 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Apresentado o Relatório Produção (Form 1364), extraído do sistema Compusoftware com valores condizentes com 
os valores apresentados nos memoriais de cálculo. 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

Não há processamento de palha na usina. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Rendimento etanol anidro: 

Apresentado o Relatório Produção (Form 1364) extraído do sistema Compusoftware para o ano de 2020: 

Produção de Anidro: 45.490.649 L 

Apresentada a planilha Rendimento de Etanol com os valores de produção de etanol anidro e hidratado para os anos 
de 2019, 2020 e 2021 que conferem com os valores de produção dos Relatórios de Produção (Form 1364) 
previamente enviado. 

 
Rendimento etanol anidro: 28,51 L/t cana 

Apresentado o relatório de Notas Fiscais (Form: 7659) de venda etanol anidro e hidratado para o período de 
01/01/2020 até 31/12/2020, com total 45.840.878,00 L de etanol anidro e 75.126.163,00 L de etanol hidratado. 

 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Rendimento etanol 
hidratado: 

Apresentado o Relatório Produção (Form: 1364) para o ano de 2020: 

Produção de Hidratado: 74.847.821 L 

Apresentada a planilha Rendimento de Etanol com os valores de produção de etanol anidro e hidratado para os anos 
de 2019, 2020 e 2021 que conferem com os valores de produção dos Relatórios de Produção (Form 1364) 
previamente enviado. 

Rendimento etanol hidratado: 54,65 L/t cana 

Apresentado o relatório de Notas Fiscais (Form: 7659) de venda etanol anidro e hidratado para o período de 
01/01/2020 até 31/12/2020, com total 45.840.878,00 L de etanol anidro e 75.126.163,00 L de etanol hidratado. 

5 Rendimento açúcar: Não há produção de açúcar na usina. 



Rev02 

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

Page 22 of 24 

 

 

 

 

III. Evidências 

Nº Item Descrição 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Não há cogeração de energia elétrica na usina. 

 
7 

Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Apresentado o relatório de Notas Fiscais (Form: 7659) da venda de bagaço para o período de 01/01/2021 até 
31/12/2021. 

A umidade adotada se refere ao valor padrão do Informe Técnico nº 2. 

 
 
 

 
8 

 
 
 

Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Apresentado Boletim Químico (Form: 1364) para o ano de 2021: 

Bagaço Produzido: 521.812,80 ton 

Apresentada a planilha BAGAÇO com os valores de bagaço gerado para os anos de 2019, 2020 e 2021 que 
conferem com os Boletins Químico. 

Bagaço Gerado Total: 1.254.390.990 kg 

Produção Total Colhida para Moagem: 4.306.566,21 ton 

Rendimento bagaço gerado: 286,19 kg/t cana 

Rendimento bagaço comercializado: 5,08 kg/t cana 

9 Palha própria e umidade: N/A 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

N/A 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

N/A 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

N/A 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

N/A 

14 
Cavado de madeira e 
umidade: 

N/A 

15 Distância transporte cavado N/A 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

 de madeira terceiros:  

16 Lenha e umidade: 
Apresentado o relatório de Notas Fiscais (Form: 7823) da venda de bagaço para o período de 01/01/2021 até 
31/12/2021. A umidade adotada se refere ao valor padrão do Informe Técnico nº 2. 

17 Distância transporte lenha: Apresentado o memorial de cálculo MEMÓRIA DE CÁLCULO LENHA. 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

N/A 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

N/A 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

N/A 

 
21 

Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Evidenciado que os abastecimentos são apontados em planilha de consumo e posteriormente lançados 
manualmente no sistema compusoftware para gestão dos volumes. 

Evidenciado por relatório de notas fiscais os volumes condizentes com os memorias de cálculo apresentados. 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

N/A 

23 Eletricidade da rede: 
Evidenciado por meio de relatório do sistema compusoftware que a energia comprada esta condizente com os 
relatórios enviados como evidencia no processo de certificação. 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

N/A 

 
25 

 
Diesel: 

Evidenciado que os abastecimentos são apontados em planilha de consumo e posteriormente lançados 
manualmente no sistema compusoftware para gestão dos volumes. 

Evidenciado por relatório de notas fiscais os volumes condizentes com os memorias de cálculo apresentados. 

26 Biodiesel B100: N/A 

27 Fase de distribuição: Evidenciado que 100% da produção é escoada por modal rodoviário. 

C. OUTROS DOCUMENTOS 
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III. Evidências 

Nº Item Descrição 

26 Balanço de massa ART: 
Apresentado a planilha Balanço de Massa 2019 – 2020 – 2021 com média simples e período de 01/01/2021 a 
31/12/2021. 

 
 

27 

 
 

Licença de Operação: 

Apresentado o protocolo de renovação da Licença de Operação Industrial e Agrícola. 

Apresentada a Licença de Operação Industrial e Agrícola, com validade até 30/10/2025 e 28/11/2025, 
respectivamente. A Licença de Operação da Indústria consta a capacidade de produção de 89.173.738 L/ano de 
etanol, sendo 33.799.681 L/ano de álcool anidro e 55.373.792 L/ano hidratado. 

Quando a usina foi licenciada, ela tinha uma capacidade inferior, mas já foi solicitada a ampliação da capacidade 
junto ao órgão ambiental. 

28 Fração do Volume elegível: Apresentado memorial de cálculo FRAÇÃO ELEGÍVEL – RENOVABIO 2020_USM. 

 
 

29 

 
 

i-SIMP: 

Verificado que o TXT usado para input de informações no sistema I-Simp é gerado pelo software compusoftware, de 
onde todos os dados de produção são gerenciados. 

Valores condizentes com os relatórios apresentados. 

30 Descrição do Processo: 
Apresentado fluxograma de produção de etanol e descrição do processo produtivo elaborados pela gerência 
industrial. 

31 
Declaração do Sistema de 
Gestão: 

Apresentada a declaração de sistema no arquivo Declaracao_Sistema_Gestao_USM elaborado pelo supervisor de 
TI. 

   

 

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): 

USINA SANTA MARIA LTDA 

Endereço: 
Fazenda Lagoa do Vinho, s/nº, Rodovia BA 290/Km 43 - Caixa Postal 12- Zona 
Rural, Medeiros Neto - BA, CEP: 45960-000 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 12, 13 e 14/04/2022 

Auditor-Líder: Helmut W. Forster 

Membro(s) de Equipe: Mariana C. R. Faceto 

Participantes 
Adicionais – Funções 
envolvidas: 

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

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

Idioma: Português 

Biocombustível: Etanol de cana-de-açúcar 

Rota de Produção: E1GC 

Plano de Amostragem -  

 

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

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

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

e identificar áreas aplicáveis para potencial melhoria. 

 

Obs.: É indispensável a participação presencial, dentre outros funcionários das Unidades, do Gerente Industrial, do 
Gerente de Suprimentos, dos responsáveis pelo gerenciamento dos sistemas informatizados de controle de 
estoques, consumo e produção, pelo fornecimento dos dados e pelo preenchimento da RenovaCalc. 

 

Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

 

11/04 06:00 - 16:00 
Helmut / 
Mariana 

Deslocamento de São Paulo à Medeiros Neto - 
BA 

- 

 

 

 

 

 

 

 

12/04 

 

 

 

 

 

08:00 - 08:30 
 

 

 

 

 

 

Helmut / 
Mariana 

 

 

 

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  
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Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / 

Processos e Atividades 
Observações 

 

 

 

12/04 

 

 

 

13:00 - 17:00 

 

 

 

Helmut / 
Mariana 

Verificação das informações e dados da Fase 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/04 

 

 

08:00 - 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmut / 
Mariana 

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 

 

 

14/04 

 

 

08:00 -  11:00 

 

 

 

 

 

Helmut / 
Mariana 

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 – 22:00 Deslocamento dos auditores – retorno a São 
Paulo 

-  
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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);  

 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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USINA SANTA MARIA LTDA 

SEDE/FÁBRICA: Fazenda Lagoa do Vinho - Rodovia BA 290/Km 43 - Caixa Postal 12 - Medeiros Neto (BA) - CEP: 45960-000 

Fone: + 55 (73) 3292-4600 - e-mail: usinasantamaria@usinasantamaria.com.br 

 

ESCRITÓRIO: Av. das Américas nº 500 - Bloco 11 - Sala 207 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ) - CEP 22640-904 

Fone: + 55 (21) 2132-7799 - e-mail: gruposaoluiz@gruposaoluiz.com.br 

 

 

PROCESSO PRODUTIVO USINA SANTA MARIA 

 

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

produção de EH (Etanol Hidratado) e EA (Etanol Anidro). A recepção da cana pela usina 

efetua-se diretamente na balança que posteriormente descarrega em mesa alimentadora 

lateral com inclinação de 50°. Possui no preparo um rolo adensador acionado por motor 

60 CV, cuja função proporciona aumento na moagem e maior extração, a navalha COP 8 

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

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

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

quaisquer materiais ferrosos. Na extração apresenta-se 4 ternos de moenda ambos com 

36” x 54” acionados individualmente por turbinas a vapor de 32 kgf/cm².  

 

A etapa de tratamento de caldo inicialmente é formada por aquecedores de modo que são 

calandras tubulares horizontais onde o caldo circula internamente nos tubos e o vapor em 

volta dois aquecedores com superfície de aquecimento de 326 m² e quatro com 222 m² 

de superfície interna cada. Após aquecimento do caldo a 105°C, direciona-se para balão 

flash para eliminar gases formados no aquecimento e então direcionado para 2 

decantadores tipo rápido, sem bandeja com capacidade de 400 m³. Clarificado, o caldo é 

reaquecido em 2 reaquecedores com área de 222m² e concentrado em caixa de 

evaporação. A unidade contém 3 caixas de evaporação cuja áreas são: duas de 3.500 m² 

e uma com 1.300 m², trabalhando com caldo em série e o vapor de alimentação em 

paralelo. O lodo formado na decantação é filtrado em filtro tipo prensa, o caldo extraído 

do lodo retorna para o processo e a torta encaminhada para o campo, servindo como 

matéria orgânica na adubação.  

 

A fermentação do tipo contínua com reciclo, contém 9 reatores com capacidade nominal 

de 763 m³/cada, utilizando Saccharomyces cerevisae do tipo panificação, FT858, PE-2 e 

CAT-2. O conjunto de 10 centrífugas modelo West Falia sendo quatro do tipo HDA 80, 

duas HDD 80 e quatro do modelo HDA 60, fazem o trabalho da separação do mosto 

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

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

mailto:gruposaoluiz@gruposaoluiz.com.br
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O estágio de destilação recebe o vinho oriundo da fermentação para concentrar o etanol 

existem nas colunas de destilação e retificação com capacidade nominal atual total de 

1.200 m³/dia, para obter etanol hidratado e para a produção de etanol anidro, composta 

por três colunas com capacidade nominal de 150 m³/dia cada. Os álcoois produzidos, 

hidratado e anidro, são quantificados e enviados a 6 tanques de armazenamento, de 

maneira que, 9.000 m³ destinados para etanol anidro e 16.000 m³ a etanol hidratado, onde 

são estocados para posterior comercialização. 

 

Para a geração de energia a unidade possui 2 geradores de contrapressão sendo: 12 MW 

e 5 MW e para vapor, conta com duas caldeira do tipo radiante vertical com capacidade 

de 120 t/h e 210 t/h, pressão de 42 kgf/cm² e temperatura de 480 °C, alimentada pelo 

bagaço proveniente do processo de extração. Para alimentar a caldeira e a indústria, o 

sistema de tratamento de água possui vazão nominal de 120 m³/h e contém três conjuntos 

de desmineralização com três vasos cada, sendo um de resina catiônica, aniônica fraca e 

aniônica forte com capacidade de 40 m³/h para melhor qualidade da água de alimentação 

do desaerador da caldeira. 
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ANEXO VII 

 

Plano de Amostragem da Usina Santa Maria Ltda.  

A amostragem é uma [...] técnica que consiste na obtenção de informações a respeito de uma 
população a partir da investigação de apenas uma parte da mesma. O objetivo da utilização de 
amostragem é obter informações sobre uma parte da população e fazer afirmações válidas a 
respeito de suas características. É bastante útil em situações 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 Usina Santa Maria Ltda., para o período de 2019, 2020 e 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 
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C.1. Elegibilidade 

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

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

▪ Dos 367 imóveis rurais (CAR) restantes, 77 produtores de biomassa foram selecionados 
aleatoriamente, conforme tabela abaixo. 

 

  Determinação do tamanho mínimo de amostra    

              

  Nível de confiança desejado 95,00%         

  Erro máximo desejado 10,00         

              

  Tamanho da população conhecido? Sim         

              

  Tamanho da população finito e conhecido   

              

  Tamanho da população 367         

  Amostra corrigida pela população 77    Considere este tamanho de amostra. 

 

Como foi identificado supressão de vegetação para conversão em área produtiva de cana na 
primeira amostragem, solicitou-se através de SAC 09 a verificação da elegibilidade da Usina Santa 
Maria Ltda., para que a firma inspetora pudesse realizar nova amostragem de elegibilidade, 
desconsiderando as amostras já selecionadas, conforme orientações do Informe Técnico nº 02.  

Após a verificação por parte da Usina Santa Maria, realizou-se nova amostragem, já 
desconsiderando as amostras selecionadas anteriormente. Para isso, seguiu-se o mesmo 
procedimento estabelecido pelas instruções técnicas da ANP.  

 

  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 329         

  Amostra corrigida pela população 75    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. 
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▪ 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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