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Entidades e Equipes

Firma Inspetora
Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda

CNPJ: 07.658.544/0001-94

Endereço: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 936 – cj. 81 - São Paulo / SP – CEP: 04571 010
contato@greendomus.com.br

+55(11) 5093 4854

Equipe de Auditoria
Nino Bottini

Responsável Técnico

Nino Bottini

Revisor

Marina Mills

Auditora

Marília Mills Mattioli

Auditor Líder

Carolyne Morales

Auditora

Luana de Lucca

Auditora

Felipe Bottini

Ponto Focal

Ana Beatriz C. Sueiro

Representante legal

Emissor Primário
Clealco Açúcar e Alcool S/A em Recuperação Judicial

CNPJ: 45.483.450/0021-64

Endereço: Faz Pouso Alegre, s/n, Zona Rural, Queiroz - SP
jorge_favaro@clealco.com.br

+55 18 9 9632 0913
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Equipe Participante do Emissor Primário
Participante

Setor

Jorge Luís Favaro Jr.

Ponto Focal

Gustavo Barioni

Gerente Comercial

Leonardo Petean

Supervisor de Desenvolvimento Agronômico

Vinicius Neves

Analista Comercial

Marcelo Pandini

Trader

Fabio Carobeli

Supervisor de Controle e Manutenção

Luiz Augusto

Auxiliar de Controle Agronômico

Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível
Etanol E1GC

Etapas
Início do processo de certificação

14 de setembro de 2020

Data(s) de Visita(s) de auditoria(s)

(Remota) 21 de janeiro de 2021
(Presencial) 17 de fevereiro de 2021

Local(is) Visitado(s):

Faz Pouso Alegre, s/n, Zona Rural, Queiroz - SP

Fronteiras de Análise
Ano Civil Auditado
Arcabouço

2019

Normativo Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018;

(Critérios de Validação)



Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ;
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Instruções integrantes da RenovaCalc.

Consulta Pública
Período de Consulta Pública

24/02/2021 a 25/03/2021

Número de Manifestações

N/A

Documentos Submetidos

Apreciação



Renovacalc V.7



Relatório Parcial de Validação



Proposta de Certificado

Os comentários analisados da Consulta Pública são
detalhados no “Relatório de Consulta Pública”

Resumo da Proposta de Certificado
Nota de Eficiência Energético-Ambiental Etanol Anidro

N/A

Nota de Eficiência Energético-Ambiental Etanol Hidratado

62,36 gCO2e/MJ

Fração do volume de Biocombustível Elegível

93,90%

Referências Documentais Externas
Documentos Analisados

Constam da “Relação de Evidências”

Conclusão e Declaração de Verificação
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Na qualidade de verificador líder, atesto que a equipe de verificação executou os serviços
de verificação conforme exigido pelo Arcabouço Normativo e Regulatório do Programa
Renovabio e declaro que esse trabalho resultou em asseguração razoável por não
haverem sido detectadas distorções relevantes ou incorrigíveis que pudessem
representar risco às informações apresentadas.

Conceitos-Chave Da Verificação

5.1

Intervalo de Confiança e margem de erro

O intervalo de confiança é o grau de confiabilidade que uma amostra como
representação de uma população. A margem de erro é a variação máxima aceita do
parâmetro amostral como representativo da população.
Assim, a RenovaBio, ao requerer um intervalo de confiança de 95%, determina que 95%
das amostras sejam representativas do parâmetro populacional em estudo, tal que
nessas amostras o parâmetro observado não seja mais do que 10% diferente do
parâmetro populacional.
5.2

Aleatoriedade e independência das amostras e dos erros

Há um cuidado rigoroso com os dados amostrais uma vez que são utilizados para projetar
parâmetros populacionais. Para tanto, a aleatoriedade, independência das amostras e
não-correlação entre erros, situações em que pode haver viés amostral, são
cuidadosamente analisados. A arquitetura específica de amostragem utilizada para a
auditoria está detalhada no Plano de Amostragem e foi elaborada de forma a garantir
todas as características necessárias à uma amostragem efetivamente aleatória.
5.3

Abordagem Conservadora

Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados
será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão
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substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção
gere um viés conservador e não o contrário.

Objetivo da Validação

O objetivo da validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) por terceiraparte independente é assegurar em nível-razoável que os valores propostos pelo emissor
primário na RenovaCalc e comprovados por documentação acessória representam
informações materialmente corretas e de acordo com as regras de contabilização e
elaboração estabelecidas pela regulamentação do programa.

Princípios De Validação

A equipe de validação seguiu os princípios de auditoria da ISO 14065:


Independência

Permanecer independente da atividade a ser validada e livre de qualquer viés ou conflito
de interesse. Manter a objetividade ao longo da validação, para assegurar que os
resultados e as conclusões sejam baseados em indícios objetivos obtidos durante a
validação.


Conduta ética

Demonstrar conduta ética através de confiança, integridade, sigilo e discrição ao longo
do processo de validação.


Apresentação justa

Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os
relatórios de verificação.
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Informar os obstáculos significativos encontrados durante o processo de verificação,
bem como as opiniões divergentes não conciliadas entre validadores e produtor de
biocombustíveis.


Cuidado profissional

Exercer diligência e discernimento profissionais, de acordo com a importância da tarefa
realizada e a confiança depositada por stakeholders.

Atividades de Auditoria

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:
a) Elaboração do Plano de Amostragem;
b) Análise

da

RenovaCalc

devidamente

preenchida

pelo

Produtor

de

Biocombustível;
c) Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;
d) Visita ao sítio da Unidade de produção do Biocombustível para reconhecer o
processo produtivo, entrevistar os atores envolvidos e examinar documentação
suplementar necessária à comprovação dos valores inseridos.
e) Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de
validação;
f) Realização de Consulta Pública;
g) Emissão de relatório resumo da consulta pública;
h) Relatório Final de validação e;
i) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis
Essa equipe de auditoria analisou a consistência de dados de preenchimento da
RenovaCalc, revisou a documentação e registros que geraram os quantitativos inseridos
na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas-chave no processo de gestão
de informações e processos industriais.
8.1

Equipe Técnica
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Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:
Nino Bottini
Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia Mauá, com mais 40 anos de
experiência. Sócio-diretor na Green Domus e consultor sênior especialista em
sustentabilidade, responsável pelo desenvolvimento de metodologias de relato e cálculo
de emissões de GEE e poluentes atmosféricos, elaboração de planos de ação com foco
em monitoramento de resultados, diagnóstico de indicadores socioambientais,
elaboração e asseguração de relatórios de sustentabilidade (GRI|AA1000) e verificação
de inventários de emissão de GEE. Membro do grupo de trabalho da “Plataforma de
Registro de Inventários de Emissões de GEE do Estado do Paraná”.
Felipe Bottini
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado
em políticas ambientais e desenvolvimento internacional e mestrando em
sustentabilidade pela Harvard University (Extension School). Sócio-diretor na Green
Domus e consultor sênior com mais 15 anos de experiência, responsável pela área de
novos negócios, relações institucionais e projetos especiais junto às agências e governos
internacionais. Presidente da Associação brasileira das empresas de verificação e
certificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e relatórios
socioambientais (ABRAVERI).

Marilia Mattioli
Gestora ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) com especialização
em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Consultora pleno de projetos
socioambientais e estratégias de gestão corporativa de carbono, com experiência na
elaboração e verificação de inventário de emissões de GEE, pegada de carbono e análise
do ciclo de vida (ACV).

Marina Mills
Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), com
especializações em Ciências Ambientais e Poluição, pela Westchester Community
College - NY, e Ecologia e Monitoramento Ambiental pela Universidade de Araraquara.
Graduada em gestão Ambiental pela Universidade Brás Cubas, possui experiência em
elaboração e verificação de inventário de emissões de gases de efeito estufa, realizou a
revisão de mais 70 inventários de emissão de GEE, atua como auditora de projetos de
Renovabio e CARB.
Carolyne Morales
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Engenheira ambiental graduada pela Faculdade Oswaldo Cruz e técnica em publicidade
e propaganda pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Analista de
sustentabilidade na Green Domus, atuando com desenvolvimento de pesquisas para
projetos especiais e assessoria para área técnica e desenvolvimento de negócios em
gestão corporativa de carbono. Possui conhecimento na área de permacultura, com foco
em bioconstrução e agroflorestas.
Luana Lopes De Lucca
Gestora ambiental formada pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Gestão
dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia pela Universidade Federal
do Pará (UFPA). Possui experiência em unidades de conservação, desenvolvimento
sustentável e projetos socioambientais.
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Avaliação Da Conformidade Com Os Requisitos De Elegibilidade Do Programa
Item

Questão

Resultados da verificação

Final

9.1

Foram disponibilizados para análise os CAR dos imóveis rurais
selecionados para amostra?

Sim, foi disponibilizada a relação das áreas consideradas no processo, das quais foi
extraída amostra. Foram disponibilizados os CARs para análise.

OK

9.2

A análise dos CAR permitiu a obtenção da proporção de imóveis
elegíveis?

SIM, o resultado está descrito no item 16 do presente relatório. Detalhes dos
procedimentos e shapes analisados constam do Relatório de Elegibilidade.

OK

9.3

A análise dos CAR permitiu a verificação da supressão de vegetação
nativa através de imagens de satélites?

SIM, foram disponibilizados os “Shapes” das áreas selecionadas para amostra.

OK

9.4

Foram disponibilizadas informações suficientes para verificação se
os imóveis rurais selecionados na amostra estão em ZAE
compatível?

SIM, foi disponibilizada a localização dos imóveis selecionados para verificação da
compatibilidade da ZAE.

OK

Avaliação Dos Sistemas De Obtenção De Dados
Item

Questão

Resultados da verificação

Final

10.1

Quem foi o responsável pela inserção dos dados na
RenovaCalc

Jorge Luís Favaro Jr foi o responsável pela inserção dos dados nas planilhas da Renovacalc.

OK

10.2

Como é composto o Quadro Organizacional para
disponibilização, coleta e compilação dos dados.

O Ponto Focal definiu os profissionais que buscaram nos registros dos sistemas as informações
pertinentes a cada uma das áreas envolvidas.

OK

10.3

Ferramenta de Gestão integrada:

n/a

OK

Sicle

10.4

a)
b)
c)
d)
e)

Funcionamento
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Planilhas Internas
a)
b)
c)
d)

Qualidade Agrícola
Controle Agrícola
Industria
Laboratório

a)
b)
c)
d)
e)

Qualidade Agrícola – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Controle Agrícola – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Industria – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Laboratório – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Controle Automotivo – Fabio Soares Carobeli

Sicle

10.5

Quais são os responsáveis pela inserção dos dados
nos Sistemas de Gestão?

OK

Planilhas Internas
a)
b)
c)
d)

Qualidade Agrícola – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Controle Agrícola – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Industria – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão
Laboratório – Jorge Luis Favaro Junior, Luiz Augusto Lima Galvão

10.6

Notas fiscais ficam carregadas no sistema;

Sim, as Notas fiscais ficam carregadas no sistema informado.

OK

10.7

Como foi elaborada a coleta e envio dos dados
próprios.

Os dados foram coletados, organizados e enviados pelo ponto focal.

OK

10.8

Como foi elaborada a coleta e envio dos dados de
terceiros

Os dados foram tirados do sistema Sicle, conforme controle de compras, e preenchidos em dados
padrão.

OK

10.9

Foi selecionada amostra de informações a serem
validadas?

SIM, foi selecionada amostra dos dados referentes à compra de cana, fertilizantes, corretivos e
compra de combustíveis, analisados conforme registrado no Plano de Amostragem.

OK

Avaliação De Dados Da Fase Agrícola

11.1

Informações Gerais:

Item

Questão

Resultados da verificação
13
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SISTEMA DE PLANTIO

11.1.1.1

Foi informado o nome e CNPJ dos produtores?

SIM, conforme preconizado no Informe Técnico nº2/SBQ v.3, Os dados referentes às áreas de
arrendamento, de parceria e efetivamente próprias poderão ser considerados como área própria e
declarados em um mesmo CNPJ/CPF (ou seja, de forma agregada na mesma linha das planilhas
“Dados primários de produtores” e “Dados padrão de produtores” contidas no arquivo “Produtores
de Cana-de-Açúcar”). Para os terceiros fornecedores, foram relacionados por fazenda.

11.1.1.2

Foi informado o sistema de plantio utilizado?

SIM, entretanto, segundo os ditames do Informe Técnico nº2/SBQ v.3, é dispensada sua verificação.

OK

11.1.1.3

Tipo de preenchimento escolhido

Preenchimento de Dados Primários e Padrão.

OK

11.1.2

OK

ÁREA PLANTADA – PRODUÇÃO – TEOR DE UMIDADE

11.1.2.1

Foi informada a Área total plantada?

Sim, a área total plantada foi informada e a análise das imagens permitiu a apuração da área
plantada nas amostras selecionadas.

OK

11.1.2. 2

Foram analisadas evidências de comprovação da
quantidade total de biomassa colhida?

SIM, a quantidade total de biomassa colhida foi analisada nos registros internos constantes do Sicle.
Relatório extraído como evidência.

OK

11.1.2.3

Foram analisadas evidências de comprovação da
quantidade total biomassa adquirida?

SIM, a quantidade total de biomassa adquirida foi analisada nos registros internos constantes do
Sicle. Relatório extraído como evidência.

OK

11.1.2.4

Evidência do Teor de Umidade da Biomassa?

Foi utilizado o teor de umidade típico do Informe Técnico nº2/SBQ v.3, página 23.

OK

11.1.2.5

Evidência do Teor de Impurezas Vegetais

Sim, o teor de Impurezas Vegetais foi evidenciado através do Boletim Industrial extraído do
sistema Sicle.

OK

11.1.2.6

Evidência do Teor de Impurezas Minerais

Sim, o teor de Impurezas Minerais foi evidenciado através do Boletim Industrial extraído do
sistema Sicle.

OK

11.1.2.7

Comprovação da Palha recolhida

Não foi recolhida palha.

OK

11.1.2.8

Evidência da Área Queimada

SIM, a área total queimada foi inserida na planilha e evidenciada com o documento “2.8 Cana
Queimada” extraído do sistema.

OK

11.2

Corretivos utilizados na Fase Agrícola;
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Item

Questão

11.2.1

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Calcário Calcítico:

Não houve consumo de Calcário Calcítico.

OK

11.2.2

O cálculo do consumo por quantidade de
cana produzida está correto?

NA, ver item 11.2.1

OK

11.2.3

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Calcário Dolomítico:

As quantidades aplicadas de calcário dolomítico são registradas no Sicle e consolidadas em Relatório
Gerencial para facilitar o manuseio de auditoria.

OK

11.2.4

O cálculo do consumo por quantidade de
cana produzida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.2.5

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Gesso:

As quantidades aplicadas de gesso são registradas no Sicle e consolidadas em Relatório Gerencial para
facilitar o manuseio de auditoria.

OK

11.2.6

O cálculo do consumo por quantidade de
cana produzida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.3

Resultados da verificação

Final

Fertilizantes Sintéticos utilizados na Fase Agrícola;

Item

Questão

Resultados da verificação

Final

11.4.1

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Ureia:

As quantidades foram extraídas de rótulos ou informações diretamente do fabricante ou distribuidor, para
cada Fertilizante Sintético utilizado, que apresentassem sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem
como a quantidade de Nitrato de Amônio utilizada em sua composição.

OK

11.4.2

O cálculo da quantidade de “N” por
quantidade de cana produzida está correto?

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.4.3

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de MAP:

Não houve consumo de MAP na planta.

OK

11.4.4

O cálculo da quantidade de “N” e “P2O5” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.3

OK
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11.4.5

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de DAP:

Não houve consumo de DAP na planta.

OK

11.4.6

O cálculo da quantidade de “N” e P2O5 por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.5

OK

11.4.7

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Nitrato de Amônio:

As quantidades foram extraídas de rótulos ou informações diretamente do fabricante ou distribuidor,
para cada Fertilizante Sintético utilizado, que apresentassem sua composição em termos de “N”, “P” e
“K”, bem como a quantidade de Nitrato de Amônio utilizada em sua composição.

OK

11.4.8

O cálculo da quantidade de “N” por
quantidade de cana produzida está correto?

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.4.9

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de UAN:

Não houve consumo de UAN na planta.

OK

11.4.10

O cálculo da quantidade de “N” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.9

OK

11.4.11

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Amônia Anidra:

Não houve consumo de Amônia Anidra na planta.

OK

11.4.12

O cálculo da quantidade de “N” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.11

OK

11.4.13

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Sulfato de Amônio:

Não houve consumo de Sulfato de Amônio na planta.

OK

11.4.14

O cálculo da quantidade de “N” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.13

OK

11.4.15

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de CAN:

Não houve consumo de CAN na planta.

OK

11.4.16

O cálculo da quantidade de “N” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.15

OK

11.4.17

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de SSP:

Não houve consumo de SSP na planta.

OK

11.4.18

O cálculo da quantidade de “P2O5” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.17

OK

11.4.19

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de TSP:

Não houve consumo de TSP na planta.

OK

16

Relatório de Validação E1GC
GPV 009.2.b (DM)

Rev #: 012

Firma Inspetora
Credenciada pela ANP
001

Vigente desde: ABRIL 2020

11.4.20

O cálculo da quantidade de “P2O5” por
quantidade de cana produzida está correto?

N/A. Ver item 11.4.19

OK

11.4.21

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Cloreto de Potássio (KCl):

As quantidades foram extraídas de rótulos ou informações diretamente do fabricante ou distribuidor,
para cada Fertilizante Sintético utilizado, que apresentassem sua composição em termos de “N”, “P” e
“K”, bem como a quantidade de Nitrato de Amônio utilizada em sua composição.

OK

11.4.22

O cálculo da quantidade de “K2O” por
quantidade de cana produzida está correto?

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.4.23

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Outros Fertilizantes Sintéticos:

As quantidades foram extraídas de rótulos ou informações diretamente do fabricante ou distribuidor,
para cada Fertilizante Sintético utilizado, que apresentassem sua composição em termos de “N”, “P” e
“K”, bem como a quantidade de Nitrato de Amônio utilizada em sua composição.

OK

11.4.24

O cálculo da quantidade de “N”, “P2O5” e
“K2O” por quantidade de cana produzida está
correto?

11.4

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

Fertilizantes Orgânicos/Organominerais utilizados na Fase Agrícola;

Item

Questão

Resultados da verificação

Final

11.5.1

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Vinhaça

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno Sicle e consolidada em relatórios de
Boletins Industrial com a quantidade do período e acumulado, utilizados como evidência.

OK

11.5.2

O cálculo da quantidade de Vinhaça por
quantidade de cana colhida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.5.3

Documento comprobatório da concentração
de “N” da Vinhaça aplicada.

A concentração foi extraída do sistema de controle interno Sicle e consolidada em relatórios de Boletins
Industrial e laudos laboratoriais, utilizados como evidência.

OK

11.5.4

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Torta de Filtro

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno Sicle e consolidada em relatórios de
Boletins Industrial com a quantidade do período e acumulado, utilizados como evidência.

OK

11.5.5

O cálculo da quantidade de Torta de Filtro por
quantidade de cana colhida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.5.6

Documento comprobatório da concentração
de “N” da Torta de Filtro aplicada.

Foi utilizado o valor típico do Informe Técnico nº2/SBQ v.3, página 22.

OK

11.5.7

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Cinzas e Fuligem

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno SICLE e consolidada em relatórios de
Boletins Industrial com a quantidade do período e acumulado, utilizados como evidência.

OK
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11.5.8

O cálculo da quantidade de Cinzas por
quantidade de cana colhida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.5.9

Documento comprobatório da concentração
de “N” da Cinza aplicada.

Foi utilizado o valor típico do Informe Técnico nº2/SBQ v.3, página 22.

OK

11.5.10

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de outro Fertilizante Orgânico /
Organomineral:

Não foi apresentada a quantidade de outro fertilizante orgânico/organomineral

OK

11.5.11

O cálculo da quantidade de Outro Fertilizante
por quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.5.10

OK

11.5.12

Documento comprobatório da concentração
de “N” do Outro Fertilizante aplicado.

N/A. Ver item 11.5.10

OK

11.5

Combustíveis utilizados na Fase Agrícola;

Item

Questão

Resultados da verificação

11.6.1

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B8

Não foi consumido diesel B8.

OK

11.6.2

O cálculo da quantidade de Diesel B8 por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.1

OK

11.6.3

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B11

As quantidades foram extraídas dos registros internos Sicle, e planilhas consolidadas pelo setor para
facilitar o manuseio de auditoria. Os valores foram somados para apuração do total.

OK

11.6.4

O cálculo da quantidade de Diesel B11 por
quantidade de cana colhida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.6.5

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel BX

Não foi consumido outra categoria de Diesel.

OK

11.6.6

Evidência do Teor de Biodiesel na mistura

N/A. Ver item 11.6.5

OK
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11.6.7

O cálculo da quantidade de Diesel BX por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.5

OK

11.6.8

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B20

Não foi consumido diesel B20.

OK

11.6.9

O cálculo da quantidade de Diesel B20 por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.8

OK

11.6.10

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B30

Não foi consumido diesel B30.

OK

11.6.11

O cálculo da quantidade de Diesel B30 por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.10

OK

11.6.12

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biodiesel B100

Não foi consumido biodiesel B100.

OK

11.6.13

O cálculo da quantidade de Diesel B100 por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.12

OK

11.6.14

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Gasolina C

Não foi consumida Gasolina C.

OK

11.6.15

O cálculo da quantidade de Gasolina C por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.14

OK

11.6.16

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Etanol Hidratado

As quantidades foram extraídas dos registros internos Sicle, e planilhas consolidadas pelo setor para
facilitar o manuseio de auditoria. Os valores foram somados para apuração do total.

OK

11.6.17

O cálculo da quantidade de Etanol Hidratado
por quantidade de cana colhida está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

OK

11.6.18

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biometano de terceiros

Não foi consumido Biometano de terceiros.

OK

11.6.19

O cálculo da quantidade de Biometano por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.18

OK

11.6.20

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biometano Próprio

Não foi consumido Biometano de próprio.

OK

11.6.21

O cálculo da quantidade de Biometano por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.6.20

OK
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Energia Elétrica utilizada na Fase Agrícola

Item

Questão

Resultados da verificação

11.7.1

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica importada da
rede de distribuição

Não foi utilizada energia elétrica oriunda da rede de distribuição.

OK

11.7.2

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.7.1

OK

11.7.3

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica gerada em PCH

11.7.4

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de cana colhida está correto?

11.7.5

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica gerada com
Biomassa

11.7.6

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.7.5

OK

11.7.7

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica gerada com
energia Eólica

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de energia eólica.

OK

11.7.8

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.7.7

OK

11.7.9

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica gerada com
energia Solar

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de energia solar.

OK

11.7.10

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de cana colhida está correto?

N/A. Ver item 11.7.9

OK

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de PCH.

N/A. Ver item 11.7.3
Não foi utilizada energia elétrica oriunda de biomassa.
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Avaliação De Dados Da Fase Industrial – Processamento do Etanol

12.1

Processamento e Rendimentos

Item

Questão

Resultados da verificação

12.1.1

Documentos comprobatórios da quantidade
de Cana processada.

Informação extraída dos controles internos Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.1.2

Documentos comprobatórios da quantidade
de Palha processada.

Não foi processada palha na Usina.

OK

12.1.3

Evidência da quantidade de Etanol Anidro
produzido

Não foi produzido Etanol Anidro.

OK

12.1.4

O cálculo do rendimento de Etanol Anidro por
tonelada de Cana processada está correto?

N/A. Ver item 12.1.3

OK

12.1.5

Evidência da quantidade de Etanol Hidratado
produzido

Informação extraída dos controles internos Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.1.6

O cálculo do rendimento de Etanol Hidratado
por tonelada de Cana processada está
correto?

SIM, o cálculo do rendimento do Etanol Hidratado por tonelada de cana moída foi verificado e considerado
conforme.

OK

12.1.7

Evidência da quantidade de Açúcar produzido

Informação extraída dos controles internos Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.1.8

O cálculo do rendimento de Açúcar por
tonelada de Cana processada está correto?

SIM, o cálculo do rendimento de Açúcar por tonelada de cana moída foi verificado e considerado conforme.

OK

12.1.9

Evidência da quantidade de Energia Elétrica
Gerada

Informação extraída dos controles internos Sicle

OK

12.1.10

Evidência da quantidade de Energia Elétrica
Comercializada

Informação extraída dos controles internos Sicle

OK

12.1.11

O cálculo do rendimento da Energia Elétrica
Comercializada por tonelada de Cana
processada está correto?

SIM, o cálculo do rendimento Da energia elétrica por tonelada de cana moída foi verificado e considerado
conforme.

OK
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12.1.12

Evidência da quantidade de Bagaço de Cana
produzido

Informação extraída dos controles internos Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.1.13

Teor de Umidade do Bagaço produzido

Informação extraída dos controles internos Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.1.14

Evidência da quantidade de Bagaço de Cana
Comercializada

A Usina não comercializa o bagaço produzido

OK

12.1.15

O cálculo do rendimento do Bagaço de Cana
Comercializado por tonelada de Cana
processada está correto?

n/a de acordo com o item 12.1.14

OK

12.2

Biocombustíveis Consumidos no Processamento do Etanol

Item

Questão

Resultados da verificação

12.2.1

Documentos comprobatórios do consumo de
Bagaço de Cana Próprio

Informação extraída dos controles internos Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.2.2

O cálculo da quantidade de Bagaço de Cana
Próprio consumido por quantidade de cana
processada está correto?

SIM, o cálculo do rendimento de Bagaço próprio consumido por tonelada de cana moída foi verificado
e considerado conforme.

OK

12.2.3

Teor de Umidade do Bagaço de Cana Próprio

Informação extraída dos controles internos do Sicle. Boletim Industrial gerado para evidência.

OK

12.2.4

Documentos comprobatórios do consumo de
Palha de Cana Própria

Não foi consumida Cana própria.

OK

12.2.5

O cálculo da quantidade de Palha de Cana Própria
consumida por quantidade de cana processada
está correto?

N/A. Ver item 12.2.4

OK

12.2.6

Teor de Umidade da Palha de Cana Própria

N/A. Ver item 12.2.4

OK

12.2.7

Documentos comprobatórios do consumo de
Bagaço de Cana de Terceiros

Não foi consumido Bagaço de Cana de terceiros.

OK

12.2.8

O cálculo da quantidade de Bagaço de Cana de
Terceiros consumido por quantidade de cana
processada está correto?

N/A. Ver item 12.2.7

OK
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12.2.9

Teor de Umidade do Bagaço de Cana de Terceiros

N/A. Ver item 12.2.7

OK

12.2.10

O cálculo da distância de transporte média
ponderada do combustível até a planta está
correto?

N/A. Ver item 12.2.7

OK

12.2.11

Documentos comprobatórios do consumo de
Palha de Cana de Terceiros

Não foi consumida Palha de Cana de Terceiros.

OK

12.2.12

O cálculo da quantidade de Palha de Cana de
Terceiros consumida por quantidade de cana
processada está correto?

N/A. Ver item 12.2.11

OK

12.2.13

Teor de Umidade da Palha de Cana de Terceiros

N/A. Ver item 12.2.11

OK

12.2.14

O cálculo da distância de transporte média
ponderada do combustível até a planta está
correto?

N/A. Ver item 12.2.11

OK

12.2.15

Documentos comprobatórios do consumo de
Cavaco de Madeira

Não foi consumido Cavaco de Madeira.

OK

12.2.16

O cálculo da quantidade de Cavaco de Madeira
por quantidade de cana processada está correto?

N/A. Ver item 12.2.15

OK

12.2.17

Teor de Umidade do Cavaco de Madeira

N/A. Ver item 12.2.15

OK

12.2.18

O cálculo da distância de transporte média
ponderada do combustível até a planta está
correto?

N/A. Ver item 12.2.15

OK

12.2.19

Documentos comprobatórios do consumo de
Lenha

Não foi consumido Lenha.

OK

12.2.20

O cálculo da quantidade de Lenha por quantidade
de cana processada está correto?

N/A. Ver item 12.2.19

OK

12.2.21

Teor de Umidade da Lenha

N/A. Ver item 12.2.19

OK

12.2.22

O cálculo da distância de transporte média
ponderada do combustível até a planta está
correto?

N/A não há consumo de biomassa comprada

OK
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12.2.23

Documentos comprobatórios do consumo de
Resíduos Florestais

N/A não há consumo de resíduos florestais

OK

12.2.24

O cálculo da quantidade de Resíduos Florestais
por quantidade de cana processada está correto?

N/A. Ver item 12.2.23

OK

12.2.25

Teor de Umidade dos Resíduos Florestais

N/A. Ver item 12.2.23

OK

12.2.26

O cálculo da distância de transporte média
ponderada do combustível até a planta está
correto?

N/A. Ver item 12.2.23

OK

12.3

Combustíveis Consumidos no Processamento do Etanol

Item

Questão

Resultados da verificação

12.3.1

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Óleo Combustível

Não foi consumido Óleo Combustível

OK

12.3.2

O cálculo da quantidade de Óleo Combustível
por quantidade de cana processada está
correto?

N/A. Ver item 12.3.1

OK

12.3.3

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Etanol Hidratado Próprio

Não foi consumido Etanol Hidratado Próprio.

OK

12.3.4

O cálculo da quantidade de Etanol Hidratado
Próprio por quantidade de cana processada
está correto?

N/A. Ver item 12.3.3

OK

12.3.5

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Etanol Anidro Próprio

Não foi consumido Etanol Anidro Próprio.

OK

12.3.6

O cálculo da quantidade de Etanol Anidro
Próprio por quantidade de cana processada
está correto?

N/A. Ver item 12.3.5

OK

12.3.7

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biogás Próprio

Não foi consumido Biogás Próprio.

OK
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12.3.8

O cálculo da quantidade de Biogás próprio
por quantidade de cana processada está
correto?

N/A. Ver item 12.3.7

OK

12.3.9

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biogás de terceiros

Não foi consumido Biogás de terceiros.

OK

12.3.10

O cálculo da quantidade de Biogás de
terceiros por quantidade de cana processada
está correto?

N/A. Ver item 12.3.9

OK

12.4

Energia Elétrica utilizada no Processamento do Etanol

Item

Questão

Resultados da verificação

12.4.1

Documento comprobatório da quantidade de
Energia Elétrica importada da rede de
distribuição?

N/A

OK

12.4.2

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de cana processada
está correto?

N/A

OK

12.4.3

Documento comprobatório do consumo de
Energia Elétrica gerada em PCH

12.4.4

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de cana processada
está correto?

12.4.5

Documento comprobatório do consumo de
Energia Elétrica gerada com Biomassa

12.4.6

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de cana processada
está correto?

N/A. Ver item 12.4.5

OK

12.4.7

Documento comprobatório do consumo de
Energia Elétrica gerada com energia Eólica

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de energia eólica.

OK

12.4.8

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de cana processada
está correto?

N/A. Ver item 12.4.7

OK

12.4.9

Documento comprobatório do consumo de
Energia Elétrica gerada com energia Solar

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de energia solar.

OK

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de PCH.

N/A. Ver item 12.4.3
Não foi utilizada energia elétrica oriunda de biomassa.
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12.4.10

12.5

N/A. Ver item 12.4.9

OK

Conciliação Com Os Valores Declarados No SIMP

Item

12.5.1

12.6

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de cana processada
está correto?

Firma Inspetora
Credenciada pela ANP
001

Questão

Resultados da verificação

Final

As quantidades apresentadas estão compatíveis
com as relatadas no SIMP o SIMP?

A Firma Inspetora não tem acesso aos dados relatados no SIMP. Nessas circunstâncias não há como
avaliar seu conteúdo.
Foi informado ao Produtor de Biocombustível que os valores apurados nos controles internos devem
ser compatíveis com os declarados no SIMP
Cabe à ANP análise completa da conciliação com o SIMP.

OK

Avaliação De Dados Da Fase De Distribuição

Item

Questão

Resultados da verificação

Final

12.6.1

Foi comprovado o percentual de distribuição
efetuado através do Modal Rodoviário?

Foi adotado o Modal Rodoviário como sistema de distribuição. Por ser a consideração mais
conservadora, não demanda verificação.

OK

12.6.2

Foi comprovado o percentual de distribuição
efetuado através do Modal Aquaviário?

N/A. Ver item 12.6.1

OK

12.6.3

Foi comprovado o percentual de distribuição
efetuado através do Modal Ferroviário?

N/A. Ver item 12.6.1

OK

12.6.4

Foi comprovado o percentual de distribuição
efetuado através do Modal Dutoviário?

N/A. Ver item 12.6.1

OK
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Protocolo de Verificação
Com base nas observações efetuadas na análise dos documentos apresentados e nas visitas aos locais, foi
preparado o Protocolo de Verificação que inclui as Ações Corretivas – COR e Esclarecimentos – ESC
necessários que são enviados à Organização Produtora de Biocombustível para procedimentos cabíveis.
Correções
e

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Esclarecimentos

Preenchimento da Planilha de Verificação de Áreas: Na coluna C, deve
COR 01

ser preenchido apenas sim, ou não. Sim para áreas elegíveis ao

Foi corrigido a Coluna C assim como a coluna G

programa, não para áreas inelegíveis. A correlação entre áreas elegíveis

pois foi colocada a produção adquirida e não a

e não está preenchida de forma inadequada. Favor corrigir e reenviar

colhida como havia sido enviada anteriormente.

COR 01.1

uma nova versão da planilha.

Preenchimento
COR 02

Renovacalc

–

Aba:

Informações_Elegibilidade:

Preencher cada CAR e seu respectivo dado individualmente em cada
linha. Não deve haver repetição de CAR. Favor corrigir e reenviar uma
nova versão da planilha.

27

- Toda a produção agrícola é organizada dentro
dos fundos agrícolas, que na base de dados é
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- Porém os fundos agrícolas são divisões
Administrativas, e não correspondem as divisões
de mátriculas ou CAR, por este motivo existem
fundos com mais de um CAR ou fundos com o
mesmo CAR.

- Como não existe controle e registro por CAR da
produção apenas pelo Fundo agrícola, a forma
mais organizada de mostrar a produção por CAR
foi distribuir igualmente a produção de cada
Fundo agrícola dentro de cada CAR inscrito
dentro do Fundo agrícola. (demostrado no anexo
1.1 - 1.2 - 2.1 - 2.2)

Preenchimento Renovacalc – Preencher nome da Usina, CNPJ e dados
COR 03

do responsável pelo preenchimento da planilha. Favor preencher dados

Corrigido na RenovaCalq

Ok

Foram corrigidos.

Ok

- Foram recalculadas pois os dados do sistema

Ok

e reenviar planilha atualizada.

Preenchimento Planilha Acessória: Os valores preenchidos na planilha
ESC 01

Acessória não conferem com os valores preenchidos na versão da
Renovacalc enviada. Verificar e esclarecer

ESC 02

Esclarecer como foi realizado o cálculo da média ponderada para chegar
ao valor da impureza apresentado na Renovacalc.
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multiplicados por 100 pois isto estavam tão
baixos.
Base de cálculo está no anexo 1.4 com todas as
aberturas e telas do sistema.

COR 04

ESC 03

Preenchimento Renovacalc: A porcentagem da umidade na fase agrícola
deve ser preenchida. Realizar preenchimento e reenviar a planilha.

Esclarecer a diferença entre a produção colhida e a produção adquirida.

Será utilizada a padrão 50%

Foi inserida ao contrário, devido a uma
interpretação equivocada.

Ok

COR 6

Correções foram feitas com os mesmos critérios
do Renovacalq.
Com relação ao volume de biomassa ocorreu por

COR 01.1

Corrigir planilha de verificação de áreas conforme pedido em COR 01,

parte de nossa equipe um entendimento confuso

apenas coluna C (preenchendo SIM para áreas elegíveis, NÃO para

entre “cana comprada” e “cana adquirida” e isto

áreas inelegíveis) sem pular linhas, com hectare e biomassa equivalente

resultou nas distorções de volume em nossas

distribuídas por CAR. Valor total de biomassa elegível + não elegível foi

planilhas.

alterado, explicar.
Os volumes não se alteraram (sistema) o que
está ocorrendo é o preenchimento desses
valores que foi de forma equivocada ou trocada
em cada planilha enviada.
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Total comprada é de 4.250.295,049 ton
Total adquirida é de 4.115.302,769 ton

Total com CAR Validos comprada 3.995.622,169
Total

com

CAR

validos

adquira

novo

entendimento

é

de

3.864.662,449

Devido

ao

de

cana

Comprada e Adquirida, a planilha foi atualizada
por isto a diferença.

Os volumes não se alteraram (sistema) apenas o
COR 05

Valor total de biomassa elegível foi alterado comparado a versão anterior.

preenchimento dos campos.

Corrigir e Explicar.

Total comprada é de 4.250.295,049 ton
Total adquirida é de 4.115.302,769 ton
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Total com CAR Validos comprada 3.995.622,169
Total

com

CAR

validos

adquira

é

de

3.864.662,449

Com relação ao volume de biomassa ocorreu por
parte de nossa equipe um entendimento confuso
entre “cana comprada” e “cana adquirida” e isto
resultou nas distorções de volume em nossas
planilhas.
Os volumes não se alteraram (sistema) o que
está ocorrendo é o preenchimento desses
COR 06

Informações preenchidas em dados primários foram alteradas e valores

valores que foi de forma equivocada ou trocada

modificados. Explicar e Corrigir.

em cada planilha enviada.

OK

O RenovaCalq está sendo preenchido com os
CAR validos e na Planilha de anexa de vocês
como orientação todos as áreas validas ou não.
Porem se filtrar o valido bate com a RenovaCalq
enviada.

Enviar planilha de Verificação de Áreas na versão mais atual.
COR 01.2

Envida no e-mail (anexo)
OK
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Enviada no e-mail (anexo)

Ok

OK
Enviada no e-mail (anexo)

- Não temos registro de consumo apenas do
volume produzido, (boletim técnico) onde este foi
destinado 100% para áreas de produção.

- De aacordo com o boletim foram gerados
ESC 6

Encaminhar evidências referentes ao consumo dos fertilizantes
orgânicos.

1.254.699,750 M3 de vinhaça os quais foram
multiplicado por (X 1.000) para chegar em litros
e dividido pelo

total de cana adquirida

4.115.302,769 ton chegando em 304,89 l/ton.

A torta veio do boletim em % onde convertendo
em ton corresponde a 27,8 kg/ton as quais
corresponde a 114.405.417,284 kg de torta.
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Não temos controle, porém pelo número de
viagem até o pátio estima-se um valor médio de
ESC 7

Explicar com quais as premissas utilizadas para se chegar no valor de

475 kg de fuligem dia em uma moagem média de

cinza de fuligem apresentado

19.000/ton dia produzida pelas 5 caldeiras que

ESC 7.1

operam durante a safra, que corresponde a
0,025kg/torta ( 475kg /19.000 ton)

Foram retirados dos relatórios de análise (média
das amostras), que está em kg/m3 e foi
ESC 8

Encaminhar memória de Cálculo da concentração de N da vinhaça.

transformado em g/Kg –

Ok

Foi dividido por 1.000

Atualizado arquivo, são retirados dados de
COR 07

Corrigir cálculo do Combustível e explicar premissas adotadas para o

abastecimento dos equipamentos e as fazendas

resultado apresentado na evidência.

onde foram locados os volumes (anexo nova

Ok

planilha)

ESC 9

ESC 10

Indicar e encaminhar evidência com os valores apresentados para

Está no Boletim técnico encaminhado por e-mail

bagaço próprio.

(anexo)

Explicar diferença entre biomassa colhida, adquirida e processada
(biomassa vendida X processada).
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- Cana adquirida = total de cana moída e
processada na

unidade

de Queiroz onde

estamos certificando.

Total comprada é de 4.250.295,049 ton
Total adquirida é de 4.115.302,769 ton

Total com CAR Validos comprada 3
.995.622,169
Total

com

CAR

validos

adquira

é

de

3.864.662,449

ESC 6.1

A evidência de vinhaça apresentada informa o valor de 0,00. Esclarecer
e/ou enviar evidência correta.

Foi enviada novo relatório com o valor de
1.254.699,750 M3. Ocorreu erro na geração do

Ok

relatório anterior.

Volume de 1.254.699,750 M3 os quais foram
multiplicado por (X 1.000) para chegar em litros
ESC 7.1

Enviar memória de cálculo

e dividido pelo
(processada

na

total de cana adquirida
unidade

de

Queiroz)

4.115.302,769ton chegando em 304,89 l/ton.
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Foi enviada novo relatório com o valor de
1.207.817,66 ton. Ocorreu erro na geração do
relatório anterior.

ESC 9.1

A evidência bagaço apresentada informa o valor de 0,00. Esclarecer e/ou
enviar evidência correta.

Ok
No valor de 1.207817,66 ton foram multiplicado
por (X 1.000) para chegar em kg e dividido pelo
total de cana adquirida (processada na unidade
de Queiroz) 4.115.302,769ton chegando em
293,49 kg/ton

Na Unidade Queiroz não é pesada a Cinza da
Fuligem, devido fluxo intenso na balança, e

ESC 7.2

O valor apresentado para Cinza de Fuligem na Renovacalc (Dados

devido ter vazamentos no caminhão basculante,

Agrícola Primário) Difere do valor apresentado da planilha acessória.

que suja o trajeto.

Favor enviar memória de cálculo e evidências que apresentem o número
de viagens realizadas até o pátio e a produção média de ton/dia por
caldeira.

COR 10

No ano passado fizemos algumas amostragem,
(anexo)

Ok

e concluímos que está em torno de

1.6kg/ton

Para os “orgânicos e organominerais” corrigir o cálculo do coeficiente

Foi ajustado com base na cana colhida,

para vinhaça, torta de filtro e cinzas e fuligem.

2.276.244,64 ton.
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Preencher e encaminhar as memórias de cálculo da concentração de N

Foram valor Típico conforme Informe Técnico 2

na Torta de Filtro e Cinzas e Fuligem.

tabela 3. (anexo)

Ok

Na planilha Acessória, atualizar a aba “Documentação”. Existem valores
ESC 12

que não estão com os documentos preenchidos e, também, documentos

Já foram atualizados.

Ok

preenchidos onde não existem valores.

ESC 13

COR 11

Encaminhar memória de cálculo utilizada para chegar aos valores de
cana Queimada, considerando a tela do sistema apresentada.

Corrigir a quantidade de açúcar produzido apresentado na planilha
acessória.

Considerando a tela do sistema, foi anexo um
Excel que demostra os mesmos valores e

Ok

memória de calculo utilizada.

Corrigido

Ok

Valores referentes a Bagaço Próprio e consumo de Energia,
COR 12

apresentados no Boletim Industrial não correspondem aos valores

Já foram corrigidas as planilhas e enviados novo

preenchidos na planilha acessória e na Renovacalc. Favor atualizar

boletim.

Ok

planilhas e reenvia-las, bem como, boletim industrial atualizado.

ESC 14

Encaminhar planilhas dinâmicas com a memória de calculo utilizada para
cehagr aso valores apresentados para consumo de combustíveis.
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Atualizada e está em anexo

Ok

Atualizado

Ok

Anexo em PDF.

Ok

Na planilha acessória, aba Sistema, é necessário preencher os nomes
ESC 16

completos dos responsáveis pela extração dos dados enviados no
sistema. Favor preencher e mandar uma nova versão da planilha
acessória.

ESC 17

Favor encaminhar o fluxograma do processo produtivo da planta.
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Balanço de Massa
BALANÇO ART
CANA MOÍDA

4.115.302,78

ART % CANA

14,47%

MATÉRIA PRIMA

ART (t)

Total (%)

CANA MOÍDA

595.305

100

TOTAL DISPONÍVEL

595.305

100

PRODUTOS

ART (t)

Total (%)

AÇÚCAR

343.805

57,75

ETANOL

186.108

31,26

TOTAL RECUPERADO

529.914

89,02

ART LEVEDURA VENDIDA

4.723

0,79

ART MEL REMANESCENTE

1.192

0,20

PERDAS

ART (t)

Total (%)

ART ÁGUAS RESIDUAIS

1.320,69

0,222

PERDA DE ART BAGAÇO

34.776,26

5,84

PERDA DE ART NA TORTA

1.836,94

0,31

PERDA ART VINHAÇA

1.331,51

0,224

PERDAS ART EVAPORAÇÃO

0

PERDAS ART FAB. AÇÚCAR

874,73

0,147

PERDA ART FERMENTAÇÃO

15.257,47

2,56

PERDAS INDETERMINADAS

4.079,15

0,69

60.668

10,19

TOTAL PERDAS
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Rota De Produção Do Biocombustível: E1GC
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Verificação Da Elegibilidade Das Áreas De Produção

A Análise da elegibilidade das áreas de produção está contida no documento “Relatório de
Elegibilidade”

Fração Do Volume De Biocombustível Elegível

O Informe Técnico nº 02/2018/SBQ estabelece que:
A Fração do Volume de Biocombustível Elegível deve ser igual à Fração de Biomassa Energética
Elegível.
Cálculo da Fração de Biomassa Energética Elegível:

𝑄𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐴𝑑𝑞

í

=

𝑄𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐴𝑑𝑞

Onde:

× Á𝑟𝑒𝑎

Á𝑟𝑒𝑎

í

QBiomassaAdqElegível = Quantidade de Biomassa adquirida elegível (t/ano)
QBiomassaAdqTotal = Quantidade Total de Biomassa adquirida (t/ano)
ÁreaTotal = Área total dos imóveis rurais produtores – utilizado o valor do CAR (ha)
ÁreaTotalElegível = Área total dos imóveis rurais produtores considerados elegíveis – utilizado o valor
do CAR (ha)

𝐹𝑟𝑎çã𝑜𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎

í

=

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎

í

Onde:

FraçãoBiomassaEnergéticaqElegível = Fração do Volume de Biocombustível Elegível em acordo com
a regulamentação do programa.
QBiomassaAdqElegível = 3.864.662,45 tCana
QBiomassaAdqProcessada = 4.115.302,78 tCana

𝐹𝑟𝑎çã𝑜𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎

í

=

Fração do Volume de Biocombustível Elegível = 93,90%
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O cálculo da Fração Elegível foi efetuado conforme solicitação complementar da ANP.

Histórico de Versões

# Versão

Data

Descrição e motivo da Revisão

001

17/02/2021

Adoção inicial

002

31/03/2021

Adoção Final
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