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2 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

Marília Mills Mattioli

Auditora Líder

Luana Lopes De Lucca

Auditora

Leonardo de Toledo Breguez

Auditor

Carolyne Morales

Auditora

Victoria Risso

Auditora

Nino Bottini

Revisor

Felipe Bottini

Ponto Focal

Ana Beatriz C. Sueiro

Representante legal

Emissor Primário
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CNPJ: 20.003.699/0002-31

Endereço: ROD BR 163, S/N, KM 768, ZONA RURAL- Sorriso, MT
Caio Lima e Souza <caio.souza@fsbioenergia.com.br>

+55 (65) 3548-1436

Equipe Participante do Emissor Primário
Participante

Setor

Caio Lima e Souza

Ponto Focal

Dayanne Cristina Reis Camelo

Sustentabilidade e Certificações

Anderson José de Oliveira Fontes Filho

Consultor

José Eduardo Holler Branco

Consultor

César de Oliveira Ferreira Silva

Consultor

Carlos Eduardo Osório Xavier

Consultor

3 Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível
E1GM

Etapas
Início do processo de certificação

14 de maio de 2021

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

14/07/2021

Local(is) Visitado(s):

Remota – MS Teams
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Fronteiras de Análise
Ano Civil Auditado
Arcabouço

2020

Normativo Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018;

(Critérios de Validação)

•

Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ;

•

Instruções integrantes da RenovaCalc.

Consulta Pública
Período de Consulta Pública

13/08/2021 a 13/09/2021

Número de Manifestações

Informar se houve manifestação

Documentos Submetidos

Apreciação

•

Renovacalc V.07

•

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

69,57 gCO2e/MJ

Nota de Eficiência Energético-Ambiental Etanol Hidratado

70,34 gCO2e/MJ

Fração do volume de Biocombustível Elegível

83,97 %

Referências Documentais Externas
Documentos Analisados

Constam da “Relação de Evidências”
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4 Conclusão e Declaração de Verificação

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.

5 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
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Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados
será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão
substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção
gere um viés conservador e não o contrário.

6 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.

7 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
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Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os
relatórios de verificação.
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.

8 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
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na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas-chave no processo de gestão
de informações e processos industriais.
8.1

Equipe Técnica

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).

Carolyne Morales
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
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gestão corporativa de carbono. Possui conhecimento na área de permacultura, com foco
em bioconstrução e agroflorestas.
Victoria Risso
Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP). Analista de Projetos
de Renovabio. Possui experiência em gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e
legislações referentes ao tema, e em processo de Certificação da ABNT NBR ISO
14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental) para empresas
Luana 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). Analista de projetos de Renovabio na Green Domus. Possui experiência
em unidades de conservação, desenvolvimento sustentável e projetos socioambientais.
Leonardo de Toledo
Analista ambiental e especialista em Sistemas de Informações Geográficas
(SIG) Senior da Green Domus. Bacharel em Gestão Ambiental pela USP, projetos de
certificação e consultoria no âmbito de análise de geoprocessamento e verificação ao
atendimento de normas vigentes. Vasta experiência em projetos de regularização
ambiental de imóveis rurais e adequação à legislação ambiental, em especial atenção ao
Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012).
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9 Avaliação Da Conformidade Com Os Requisitos De Elegibilidade Do Programa
Item

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

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 e todos os CARs da
relação foram analisados.

-

OK

9.2

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

SIM, o resultado está descrito Relatório de Elegibilidade.

-

OK

9.3

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

SIM, o resultado está descrito Relatório de Elegibilidade.

-

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

10 Avaliação Dos Sistemas De Obtenção De Dados
Item

Questão

10.1

Quem foi o responsável pela inserção dos dados na
RenovaCalc

10.2

10.3

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

Os dados foram inseridos por Caio Lima e Souza, com apoio de consultoria especializada.

-

OK

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

O Ponto Focal definiu os profissionais que buscaram com cada fornecedor de milho as informações
pertinentes a cada uma das áreas envolvidas.

-

OK

Ferramenta de Gestão integrada:

Os sistemas de gestão utilizados são específicos para cada fornecedor.
A Unidade produtora de biocombustível possui os seguintes sistemas:
Gatec 5.40.46.0328
SAP S/4 HANA 1809
Agrotools Gestão e Monitoramento Geo Espacial de Riscos SA

-

OK

-

OK

Fase agrícola: Os sistemas de gestão utilizados são específicos para cada fornecedor.

10.4

Funcionamento

GATEC: Fase industrial - Processamento e rendimentos exceto distância de transporte de milho
SAP: Densidade dos combustíveis biomassa: cavaco, resíduos florestais e bagaço; Notas fiscais de
fase de distribuição de etanol e compra de diesel
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AGROTOOLS: Distâncias de transporte de milho

Fase agrícola: Os sistemas de gestão utilizados são específicos para cada fornecedor.

10.5

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

10.6
10.7

GATEC: setor industrial
SAP: setor comercial e de biomassa
AGROTOOLS: sustentabilidade

-

OK

Notas fiscais ficam carregadas no sistema;

SIM. Ver item 10.4.

-

OK

Como foi elaborada a coleta e envio dos dados
próprios.

Os dados próprios foram levantados pela equipe de Sustentabilidade e organizados com apoio de
consultoria especializada.

-

OK

10.8

Como foi elaborada a coleta e envio dos dados de
terceiros

Os dados de terceiros (fornecedores) envolvidos nos processos foram levantados com base no
sistema de gestão/controle de cada fornecedor. Cada produtor informou à FS os quantitativos
referente à fase agrícola, e estes foram considerados nos dados primários da Renovacalc. O caminho
das informações de cada produtor, bem como a evidência de cada quantitativo estão precisamente
descritos no arquivo “Narrativa”, elaborado pela equipe da FS com objetivo de detalhar as
particularidades de cada fornecedor e documentos comprobatórios.
Estes dados foram disponibilizados para a Firma Inspetora pela Plataforma EasySystem SSO (Versão
2.1).
Os produtores foram classificados em tipos de perfis baseados no controle de informações para
melhor manuseio em auditoria.

-

OK

10.9

Foi selecionada amostra de informações a serem
validadas?

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

-

OK

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

11 Avaliação De Dados Da Fase Agrícola

11.1 Informações Gerais:
Item
11.1.1

Questão
SISTEMA DE PLANTIO
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11.1.1.1

Foi informado o nome e CNPJ dos produtores?

SIM, foram informados os nomes e CNPJ/CPF dos produtores.

-

OK

11.1.1.2

Foi informado o sistema de plantio utilizado?

SIM, entretanto, segundo os ditames do Informe Técnico nº2/SBQ v.4, é dispensada sua verificação.

-

OK

11.1.1.3

Tipo de preenchimento escolhido

Preenchimento de dados primários.

-

OK

11.1.2

ÁREA PLANTADA – PRODUÇÃO – TEOR DE UMIDADE

11.1.2.1

Foi informada a Área total plantada?

SIM, foi informada na planilha a área total plantada, extraída dos controles internos de cada
fornecedor.

-

OK

11.1.2. 2

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

SIM, a quantidade total produzida foi analisada nos registros internos de cada fornecedor.

-

OK

11.1.2.3

Foram analisadas evidências de comprovação da
quantidade total biomassa adquirida?

SIM, a quantidade total adquirida foi analisada nos registros internos conforme entrada de cada
fornecedor.

-

OK

11.1.2.4

Evidência do Teor de Umidade da Biomassa?

SIM, o teor de umidade foi analisado nos registros internos conforme entrada de cada fornecedor.
Conforme informado pela produtora de biocombustíveis as análises são realizadas quando
efetivada a entrega do milho nos galpões.

-

OK

11.1.2.5

Comprovação da Palha recolhido

Não foi recolhido palha.

-

OK

Cor/Esc

Final

11.2

Corretivos e Sementes utilizados na Fase Agrícola;

Item

Questão

Resultados da verificação

11.2.1

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Calcário Calcítico:

Não foi utilizado Calcário Calcítico.

-

OK

11.2.2

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

N/A. Ver item 12.2.1.

-

OK

11.2.3

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Calcário Dolomítico:

Não foi utilizado Calcário Dolomítico.

-

OK
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11.2.4

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

N/A. Ver item 12.2.3.

-

OK

11.2.5

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Gesso:

Não foi utilizado Gesso.

-

OK

11.2.6

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

N/A. Ver item 12.2.5.

-

OK

11.2.7

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Sementes:

Documento comprobatório específico para cada produtor evidenciado.

-

OK

11.2.8

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

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

Cor/Esc

Final

11.3 Fertilizantes Sintéticos utilizados na Fase Agrícola;
Item

Questão

Resultados da verificação

11.3.1

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Ureia:

SIM, foi apresentada a quantidade de Ureia consumida na forma de N.

-

OK

11.3.2

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 10.8) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante Sintético
utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a quantidade de Ureia
utilizada em sua composição.

-

OK

11.3.3

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de MAP:

SIM, foi apresentada a quantidade de MAP consumida na forma de N e P2O5.

-

OK

11.3.4

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 10.8) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante
Sintético utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a
quantidade de MAP utilizada em sua composição.

-

OK

11.3.5

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de DAP:

Não foi utilizado Fosfato Diamônico na planta.

-

OK
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11.3.6

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

N/A. Ver item 11.4.5

-

OK

11.3.7

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Nitrato de Amônio:

Não foi utilizado Nitrato de Amônio na planta.

-

OK

11.3.8

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

N/A. Ver item 11.4.7

-

OK

11.3.9

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de UAN:

NÃO foi utilizado Solução de Nitrato de Amônio e Ureia (UAN).

-

OK

11.3.10

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

N/A. Item 11.4.9

-

OK

11.3.11

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Amônia Anidra:

NÃO foi utilizada Amônia Anidra.

-

OK

11.3.12

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

N/A. Item 11.4.11

-

OK

11.3.13

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Sulfato de Amônio:

SIM, foi apresentada a quantidade de Sulfato de Amônio consumida na forma de N.

-

OK

11.3.14

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 10.8) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante
Sintético utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a
quantidade de Sulfato de Amônio utilizada em sua composição.

-

OK

11.3.15

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de CAN:

SIM, foi apresentada a quantidade de CAN consumida na forma de N.

-

OK

11.3.16

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 10.8) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante
Sintético utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a
quantidade de CAN utilizada em sua composição.

-

OK

11.3.17

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de SSP:

NÃO foi utilizado SSP na forma de P2O5.

-

OK

11.3.18

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

N/A. Item 11.4.18

-

OK

11.3.19

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de TSP:

SIM, foi apresentada a quantidade de TSP consumida na forma de P2O5.

-

OK
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11.3.20

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 10.8) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante
Sintético utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a
quantidade de TSP utilizada em sua composição.

-

OK

11.3.21

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

SIM, foi apresentada a quantidade de Cloreto de Potássio consumida na forma de K2O.

-

OK

11.3.22

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 10.8) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante
Sintético utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a
quantidade de Cloreto de Potássio utilizada em sua composição.

-

OK

11.3.23

Documento comprobatório da quantidade
aplicada de Outros Fertilizantes Sintéticos:

SIM, foi apresentada quantidade de Outros fertilizantes, especificados na Planilha Renovacalc.

-

OK

11.3.24

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

As quantidades foram extraídas do sistema de controle interno de cada produtor (ver item 9.6) e
consolidadas em planilha específica para facilitar o manuseio de auditoria. Para cada Fertilizante
Sintético utilizado, foi apresentada sua composição em termos de “N”, “P” e “K”, bem como a
quantidade de outros fertilizantes utilizada em sua composição.

-

OK

Cor/Esc

Final

11.4 Fertilizantes Orgânicos/Organominerais utilizados na Fase Agrícola;
Item

Questão

Resultados da verificação

11.4.1

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

SIM, foi apresentada a quantidade de TORCKK consumido.

-

OK

11.4.2

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

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

11.4.3

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

SIM, foi apresentada o documento de concentração de “N” de TORCKK.

-

OK

11.5 Combustíveis utilizados na Fase Agrícola;
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Item

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

11.5.1

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B10

Foi apresentada documentação comprobatório para o consumo de Diesel de cada produtor. Ver item 10.8.

-

OK

11.5.2

O cálculo da quantidade de Diesel B10 por
quantidade de milho colhido está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

11.5.3

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B11

Foi apresentada documentação comprobatório para o consumo de Diesel de cada produtor. Ver item 10.8.

-

OK

11.5.4

O cálculo da quantidade de Diesel B11 por
quantidade de milho colhido está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

11.5.5

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B15

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

11.5.6

O cálculo da quantidade de Diesel B15 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.5

-

OK

11.5.7

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel BX

Foi apresentada documentação comprobatório para o consumo de Diesel de cada produtor. Ver item
10.8.

-

OK

11.5.8

Evidência do Teor de Biodiesel na mistura

O teor de mistura foi de 12% conforme comunicado da ANP em “04/2021: Como declarar dados de
consumo de Diesel B na RenovaCalc em 2020 - 30/03/2021”.

-

OK

11.5.9

O cálculo da quantidade de Diesel BX por
quantidade de milho colhido está correto?

Sim, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

11.5.10

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B20

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

11.5.11

O cálculo da quantidade de Diesel B20 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.11

-

OK

11.5.12

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B30

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

11.5.13

O cálculo da quantidade de Diesel B30 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.12

-

OK

11.5.14

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biodiesel B100

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK
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11.5.15

O cálculo da quantidade de Diesel B100 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.14

-

OK

11.5.16

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Gasolina C

Não houve consumo de gasolina.

-

OK

11.5.17

O cálculo da quantidade de Gasolina C por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.16

-

OK

11.5.18

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Etanol Hidratado

Não houve consumo de etanol hidratado.

-

OK

11.5.19

O cálculo da quantidade de Etanol Hidratado
por quantidade de milho colhido está
correto?

N/A, ver item 11.5.18

-

OK

11.5.20

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biometano de terceiros

Não houve consumo de biometano de terceiros.

-

OK

11.5.21

O cálculo da quantidade de Biometano por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.20

-

OK

11.5.22

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biometano Próprio

Não houve consumo de biometano próprio.

-

OK

11.5.23

O cálculo da quantidade de Biometano por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.22

-

OK

Cor/Esc

Final

11.6 Energia Elétrica utilizada na Fase Agrícola
Item

Questão

Resultados da verificação

11.6.1

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

Não foi utilizada energia elétrica oriunda da rede de distribuição.

-

OK

11.6.2

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.1

-

OK

11.6.3

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica gerada em PCH

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de PCH.

-

OK
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11.6.4

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.3

-

OK

11.6.5

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Energia Elétrica gerada com
Biomassa

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de biomassa.

-

OK

11.6.6

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.5

-

OK

11.6.7

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

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de energia eólica.

-

OK

11.6.8

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.7

-

OK

11.6.9

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

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de energia solar.

-

OK

11.6.10

O cálculo da quantidade de Eletricidade por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 11.5.9

-

OK

12

Avaliação De Dados Da Fase Industrial – Processamento do Etanol

12.1 Processamento e Rendimentos
Item

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

12.1.1

Documentos comprobatórios da quantidade
de Milho processado.

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”.

-

OK

12.1.2

Evidência da quantidade de Etanol Anidro
produzido

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”.

-

OK

12.1.3

O cálculo do rendimento de Etanol Anidro por
tonelada de Milho processado está correto?

SIM, o cálculo do rendimento do Etanol Anidro por tonelada de Milho foi verificado e considerado
conforme.

-

OK
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12.1.4

Evidência da quantidade de Etanol Hidratado
produzido

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”.

-

OK

12.1.5

O cálculo do rendimento de Etanol Hidratado
por tonelada de Milho processado está
correto?

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

-

OK

12.1.6

Evidência da quantidade de Energia Elétrica
Gerada

Não foi gerada Energia Elétrica.

-

OK

12.1.7

Evidência da quantidade de Energia Elétrica
Comercializada

Não foi comercializada Energia Elétrica.

-

OK

12.1.8

O cálculo do rendimento da Energia Elétrica
Comercializada por tonelada de Milho
processado está correto?

N/A. Ver item 12.1.7.

-

OK

12.1.9

Documento comprobatório da quantidade de
DDG

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”

-

OK

12.1.10

O cálculo do rendimento de DDG está
correto?

SIM, o cálculo do rendimento da DDG por tonelada de Milho foi verificado e considerado conforme.

-

OK

12.1.11

Documento comprobatório da quantidade
de DDGS

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”

-

OK

12.1.12

O cálculo do rendimento de DDGS está
correto?

SIM, o cálculo do rendimento de DDGS por tonelada de Milho foi verificado e considerado conforme.

-

OK

12.1.13

Documento comprobatório da quantidade
de óleo de milho

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”

-

OK

12.1.14

O cálculo do rendimento de óleo de milho
está correto?

SIM, o cálculo do rendimento de óleo de milho por tonelada de Milho foi verificado e considerado
conforme.

-

OK

12.2 Biocombustíveis Consumidos no Processamento do Etanol
Item

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

12.2.7

Documentos comprobatórios do consumo de
Bagaço de cana

A quantidade de cada biomassa tem origem no relatório SAP, mas a informação foi trabalhada em
planilha " Compilado de dados industriais - Distancia Biomassa - SMT 2020", para calcular a distância
por fornecedor.

-

OK
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12.2.8

O cálculo da quantidade de Bagaço de cana
consumido por quantidade de milho processado
está correto?

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

12.2.9

Teor de Umidade do Bagaço de cana.

Foi utilizado valor típico constante do “Informe Técnico nº2/SBQ V. 4”.

-

OK

12.2.10

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

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.2.11

Documentos comprobatórios do consumo de
Palha de cana

Não foi consumido palha de cana.

-

OK

12.2.12

O cálculo da quantidade de Palha de cana
consumida por quantidade de milho processado
está correto?

N/A, ver item 12.2.11

-

OK

12.2.13

Teor de Umidade da Palha de cana

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

A quantidade de cada biomassa tem origem no relatório SAP, mas a informação foi trabalhada em
planilha " Compilado de dados industriais - Distancia Biomassa - SMT 2020", para calcular a distância
por fornecedor.

-

OK

12.2.16

O cálculo da quantidade de Cavaco de Madeira
por quantidade de milho processado está
correto?

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

12.2.17

Teor de Umidade do Cavaco de Madeira

Foi utilizado valor típico constante do “Informe Técnico nº2/SBQ V. 4”.

-

OK

12.2.18

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

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

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 milho processado está correto?

N/A, ver item 12.2.20

-

OK

12.2.21

Teor de Umidade da Lenha

N/A, ver item 12.2.20

-

OK
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12.2.22

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

N/A, ver item 12.2.20

-

OK

12.2.23

Documentos comprobatórios do consumo de
Resíduos Florestais

A quantidade de cada biomassa tem origem no relatório SAP, mas a informação foi trabalhada em
planilha " Compilado de dados industriais - Distancia Biomassa - SMT 2020", para calcular a distância
por fornecedor.

-

OK

12.2.24

O cálculo da quantidade de Resíduos Florestais
por quantidade de milho processado está
correto?

SIM, o cálculo foi verificado e considerado conforme.

-

OK

12.2.25

Teor de Umidade dos Resíduos Florestais

Foi utilizado valor típico constante do “Informe Técnico nº2/SBQ V. 4”.

-

OK

12.2.26

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

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.3 Combustíveis Consumidos no Processamento do Etanol
Item

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

12.3.1

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B10

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”

-

OK

12.3.2

O cálculo da quantidade de Diesel B10 por
quantidade de milho colhido está correto?

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.3.3

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B11

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”

-

OK

12.3.4

O cálculo da quantidade de Diesel B11 por
quantidade de milho colhido está correto?

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.3.5

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B15

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

12.3.6

O cálculo da quantidade de Diesel B15 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 12.3.5

-

OK

24

Relatório de Validação E1GM
GPV 009.2.b (DM)

Rev #: 012
Vigente desde: ABRIL 2020

Firma Inspetora Credenciada pela ANP
001

12.3.7

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel BX

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”

-

OK

12.3.8

Evidência do Teor de Biodiesel na mistura

Consumido B12.

-

OK

12.3.9

O cálculo da quantidade de Diesel BX por
quantidade de milho colhido está correto?

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.3.10

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B20

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

12.3.11

O cálculo da quantidade de Diesel B20 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 12.3.10

-

OK

12.3.12

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Diesel B30

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

12.3.13

O cálculo da quantidade de Diesel B30 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 12.3.12

-

OK

12.3.14

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biodiesel B100

Não houve consumo de outra categoria de Diesel.

-

OK

12.3.15

O cálculo da quantidade de Diesel B100 por
quantidade de milho colhido está correto?

N/A, ver item 12.3.14

-

OK

12.3.16

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Óleo Combustível

Não houve consumo de óleo combustível.

-

OK

12.3.17

O cálculo da quantidade de Óleo Combustível
por quantidade de milho processado está
correto?

N/A, ver item 12.3.16

-

OK

12.3.18

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Etanol Hidratado Próprio

Relatórios de Rendimento GATEC e compilação dos dados em “Compilado Dados Industriais - SMT 2020”
– Identificado consumo de etanol como “Transferência Etanol”.

-

OK

12.3.19

O cálculo da quantidade de Etanol Hidratado
Próprio por quantidade de milho processado
está correto?

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.3.20

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Etanol Anidro Próprio

Não houve consumo de etanol anidro próprio.

-

OK

25

Relatório de Validação E1GM
GPV 009.2.b (DM)

Rev #: 012
Vigente desde: ABRIL 2020

Firma Inspetora Credenciada pela ANP
001

12.3.21

O cálculo da quantidade de Etanol Anidro
Próprio por quantidade de milho processado
está correto?

N/A, ver item 12.3.21

-

OK

12.3.22

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biogás Próprio

Não houve consumo de Biogás Próprio

-

OK

12.3.23

O cálculo da quantidade de Biogás próprio
por quantidade de milho processado está
correto?

N/A, ver item 12.3.22

-

OK

12.3.24

Documento comprobatório da quantidade
consumida de Biogás de terceiros

Não houve consumo de Biogás de terceiros

-

OK

12.3.25

O cálculo da quantidade de Biogás de
terceiros por quantidade de milho
processado está correto?

N/A, ver item 12.3.24

-

OK

Cor/Esc

Final

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?

Fauras Energisa.

-

OK

12.4.2

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de milho processado
está correto?

Sim, cálculo verificado e considerado conforme.

-

OK

12.4.3

Documento comprobatório do consumo de
Energia Elétrica gerada em PCH

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de PCH.

-

OK

12.4.4

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de milho processado
está correto?

N/A, ver item 12.4.3

-

OK

12.4.5

Documento comprobatório do consumo de
Energia Elétrica gerada com Biomassa

Não foi utilizada energia elétrica oriunda de biomassa.

-

OK

12.4.6

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de milho processado
está correto?

N/A, ver item 12.4.5

-

OK
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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 milho processado
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

12.4.10

O cálculo da quantidade de Energia Elétrica
consumida por quantidade de milho processado
está correto?

N/A, ver item 12.4.9

-

OK

12.5 Conciliação Com Os Valores Declarados No SIMP
Item

12.5.1

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

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

12.6 Avaliação De Dados Da Fase De Distribuição
Item

Questão

Resultados da verificação

Cor/Esc

Final

12.6.1

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

As vendas de etanol são separadas no SAP. Os modais são inseridos manualmente no excel extraído
do sistema. Os modais são identificados de acordo com o destino do etanol. Relatórios de Rendimento
GATEC e compilação dos dados em “Dados RenovaCalc Industrial” foram gerados para manuseio da
auditoria.

-

OK

12.6.2

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

As vendas de etanol são separadas no SAP. Os modais são inseridos manualmente no excel extraído
do sistema. Os modais são identificados de acordo com o destino do etanol. Relatórios de Rendimento
GATEC e compilação dos dados em “Dados RenovaCalc Industrial” foram gerados para manuseio da
auditoria.

-

OK
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12.6.3

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

Não foi utilizado modal ferroviário.

-

OK

12.6.4

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

Não foi utilizado modal dutoviário.

-

OK

13 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.
13.1 Protocolo Fase Agrícola
OBSERVAÇÕES GERAIS
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Produção
Nos relatórios de produção o período selecionado é de 30/05/2021 à
10/12/2021. Esclarecer o porquê de não começar em janeiro e terminar no
final de dezembro.

UMIDADE
Esclarecer por que não há umidade no documento de romaneio em alguns
produtores.
28

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Os dados rastreados são referentes a produtores
que cultivaram milho 2ª safra, e a colheita ocorre a
partir de maio, ou seja, só é possível existir venda a
partir de maio. Quanto a data final do relatório, há
variação de acordo com o produtor, pois os
relatórios são solicitados considerando todas
vendas referentes à safra de milho 2020. Portanto,
o período exato de venda pode sofrer pequenas
variações.

OK

Para alguns casos de negociação de compra de
milho, os contratos foram fechados de acordo com
o valor médio, não havendo medição da umidade.
Para esses casos a umidade considerada foi retirada

OK
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Sementes
Informar o motivo de considerar algumas nfs de milho referente ao ano de
2019 para a comprovação da quantidade de sementes

Diesel
Esclarecer cálculo de segregação do Diesel.

Produção comprada
Como é feita a separação dos produtores que fornecem através da COACEN
nos Romaneios?

Verificar e corrigir, se for o caso, os CNPJs da aba “informações_elegibilidade”
e “produtores_primarios”.
Produtor Laercio Pedro Lenz não consta com o mesmo CPF nas abas
elegibilidade e dados primários. Corrigir.

29

do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 4 "Orientações
Gerais: Procedimentos para Certificação da
Produção
ou
Importação
Eficiente
de
Biocombustíveis" descrito em "Tabela 3:
Informações adicionais para fase agrícola para
diferentes culturas".
Observa-se que alguns produtores iniciam a compra
de sementes para o cultivo de milho 2ª safra no
estado de Mato Grosso nos últimos 2 meses do ano
anterior ao plantio. Logo, para rastrear toda compra
desse insumo são solicitadas notas fiscais de compra
de sementes de milho nos meses de novembro e
dezembro de 2019.
Parcela do diesel usada durante os meses de janeiro
e fevereiro é usada na operação de colheita da soja.
Para os produtores que não realizam o controle do
consumo de diesel na colheita da soja, segrega-se
essa quantidade de acordo com a estimativa de
consumo realizada pelo CEPEA/ESALQ apresentada
no estudo intitulado "CONSUMO DE DIESEL POR
HECTARE PARA PRODUÇÃO DE SOJA E
MILHO – CASO DA PROPRIEDADE TÍPICA DE
SORRISO/MT" (documento em anexo).
A nota fiscal gerada pela COACEN apresenta
identificação do contrato com a FS, nome do
produtor, inscrição estadual da fazenda de origem e
local de embarque. Dessa forma os romaneios são
emitidos de acordo com o n° do contrato vinculados
a um produtor e é possível identificar qual produtor
e qual fazenda está vinculada a entrega. Vide
exemplo em anexo na nota n°
Corrigido

Corrigido

OK

OK

OK

COR 01.2

OK
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Verificar as produtividades dos produtores e esclarecer valores acima e abaixo
da média.

OK

Área total

Os valores de produtividade de milho não seguem
um "padrão" proporcional a área de cultivo mas sim
de acordo com a adubação nitrogenada realizada. Se
um produtor realizar maior aplicação de fertilizantes
em sua lavoura e suas condições bióticas e abióticas
forem favoráveis, cria-se um ambiente perfeito para
aumento da produtividade de milho. Existem ainda
casos onde, apesar da aplicação de alta quantidade
de fertilizantes não há uma boa produtividade, por
inteferencia climática ou de doenças e pragas, por
exemplo. Pelos motivos citados acima e outros,
existem produtividades acima e abaixo da média na
cultura do milho, dentro de uma mesma região e
mesma safra.
Revisando.

Revisar áreas reportadas na planilha Renovacalc e no Relatório de
Elegibilidade. Encontradas divergências de valores em distintos produtores.
CAR

Corrigindo.

OK

Corrigir número do CAR do produtor GILBERTO PERUZI na Renovacalc
conforme informado no SICAR.
ÁREAS

Corrigindo.

OK

As áreas dos produtores Ademir Pivatto, Boa Esperança Agropecuária,
Claudimir Captanio, Sadi Beledelli e Vanir Potrich na Renovacalc divergem
com o total somado no Relatório de elegibilidade. Corrigir.
Mauro Alberto Riedi

Corrigindo.

OK

OK

Corrigir umidade do milho na planilha renovacalc.

13.2

Fabio Laier
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Para o fertilizante KCL a composição é: 00-00-60, porém a porcentagem
inserida na planilha de cálculos é de 46%. Corrigir
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Resumo da Resposta da Organização

Corrigido.

Conclusão

OK
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Informar o motivo de utilizar as nfs dos fertilizantes ureia e 18.12.18 referente
ao ano de 2019 para a comprovação das quantidades consumidas.

Observa-se que alguns produtores iniciam a compra
de fertilizantes para o cultivo de milho 2ª safra no
estado de Mato Grosso no ano anterior ao plantio,
para que quando se inicie o processo de plantio o
produto já esteja disponível para uso.
A colheita da soja ocorre nos meses em que o teor
de biodisel é 11%, ou seja, diesel B11 (janeiro e
fevereiro). Por isso, o desconto é realizado em cima
dessa quantidade. Não há desconto feito para a
calagem da soja.

OK

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Na planilha acessória, aba “1. Área CAR”, a somatória de cultivo do milho é
8.235,21 há, porém o valor informado e utilizado para o cálculo do diesel é de
5.850,49 há.

A somatória de 8.235,21 ha é de área consolidada do
CAR, a área de cultivo de milho, decontando a área
de cultivo de algodão, é de 5.850,49. Portantando a
base de calculo para diesel é a área de cultivo de
milho.
O valor de área de cultivo de soja, é o valor da área
de milho mais a área de algodão, resultando em
84.297,29.

OK

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

BA é sigla utilizada para BAG de sementes. Cada BAG
de sementes possui 50 sacas de sementes e cada
saca possui 24,5 kgs. ou seja, cada BAG possui 1.225
kg de sementes. O demonstrativo do calculo está
descrito em cada célula da coluna "Qtde (Sacas)" da
aba "4. Semente" da planilha acessória. O somatório

OK

O desconto da quantidade de diesel usado para a colheita e calagem da soja
foi aplicado apenas para o diesel B11. Informar o motivo de não ter sido
aplicado no total do combustível.

13.3

Gentil Bavaresco

Há um erro na fórmula do desconto do diesel estimado na colheita de soja, o
valor verificado foi de 11,98*área planta=70.088,87, porém o valor utilizado
para cálculo do desconto é de 84.297,29. Esclarecer ou corrigir.

13.4

OK

OK

Flavio Krzyzanski
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Sementes
Esclarecer o que BA na lista de notas de sementes e qual é seu peso em kg.
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em KG está descrito na celula E4, onde há a
multiplicação do total de sacas para kgs
Fertilizantes
Corrigir unidade de medida de fertilizantes na planilha acessória.
Corrigir rendimentos de fertiizantes em Renovacalc.
Diesel
Cálculo de diesel difere dos demais produtores. Esclarecer.
Área total

O calculo de conversão da unidade de medide de
fertilizantes é realizado na linha 6 da aba
"RenovaCalc" da planilha acessória.

OK

Ajustado conforme demais produtores.

OK

Corrigido

ESC 06
GERAL

Diferença por arredondamento. Corrigir.

13.5

Argino Bedin
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Área total plantada
Diferença mínima na área total plantada. Esclarecer ou corrigir. (17.637,32
para 17.637,34).
Diesel
Diferença de 15 litros entre o reportado na planilha acessória e o relatório de
compra. Esclarecer.

13.6

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Corrigido.

OK

Os 15 litros apresentados no relatório se tratam de
ARLA, um agente redutor essencial que é utilizado
para reduzir a emissão de poluentes. Dessa forma,
como não se trata de combustível o mesmo não é
contabilizado.

OK

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Gil Bedin
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Área Total Plantada
Diferença mínima na área total plantada. Esclarecer ou corrigir. (4.279,18 ha
para 4.279,17 ha).
Fertilizantes

32

Corrigido.

OK

Porcentagens retiradas do Informe Técnico nº
02/SBQ v. 4 "Orientações Gerais: Procedimentos
para Certificação da Produção ou Importação

OK
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Esclarecer a origem das porcentagens de ureia (45%), sulfato de amônio
(20,5%) e KCL (59%) para o fertilizante Fertipar.

13.7

Eficiente de Biocombustíveis" descrito em "Tabela 2:
Composição em nitrogênio, fósforo e potássio de
fertilizantes químicos. "

Carlos Riva
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Fertilizantes

Corrigido.

OK

Esclarecer a origem da porcentagem de sulfato de amônio (20%) para o
ADUBO 20.00.20 FTO - TOCANTINS.
Combustível

Corrigido.

OK

Esclarecer diferença de quantidade entre a lista de notas (planilha acessória)
e a Nota Fiscal de compra de Diesel 72281.

13.8

Guilherme de Marchi
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Sementes

Resumo da Resposta da Organização

Em anexo.

Conclusão

OK

Não foi possível ver a quantidade da nota 59020. Reenviar.

13.9

Vanir Potrich
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Área total

Resumo da Resposta da Organização

a) Corrigido. Erro na confecção do relatório.

a)
No “Relatorio Elegibilidade – FS Sorriso 2019-2020” existem CARs
duplicados, não permitindo chegar ao valor total da área reportada na
Renovacalc. Esclarecer.
b)
Na planilha acessória foram reportados 3 CARs que não constam no
Relatório de Elegibilidade. Esclarecer e corrigir.
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b) Corrigido. Erro na confecção do relatório.

Conclusão

ESC 06
GERAL
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c) Corrigido.
c)
Na planilha acessória, a área consolidada não é a mesma reportada
na Renovacalc. Esclarecer.
Fertilizantes

Corrigido.

OK

Não reportado o TSP na renovacalc. Corrigir.
Diesel

Em anexo.

OK

NF 25937 não encontrada. Enviar.
Sementes

Corrigido. Erro de lançamento.

OK

NF 431053 mostra data de emissão distinta da reportada na planilha
acessória. Esclarecer.

13.10 Adelar Gonzaga Corradi
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Área total

Resumo da Resposta da Organização

Corrigido.

Conclusão

OK

Diferença encontrada na área total plantada reportada na renovacalc e no
relatório de elegibilidade. Esclarecer ou corrigir.
Renovacalc: 5.000,84 ha
Relatório elegibilidade: 5.000,830 ha

13.11 Claudimir Captanio
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Sementes
No documento "RELATÓRIO DE COMPRAS FAZENDA CHAPADÃO DO VERDE"
foram encontradas duas quantidades de semente de milho que não constam
na planilha reportada na "Acessória". (434643 - milho semente MG 600 PWU
(420sc); 51546 - milho semente 30F53 VYHR (500 sc)). Esclarecer.
34

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

O híbrido MG 600 PWU (150 sacos) foi reportado na
linha 23 da aba "Sementes" da planilha acessória, a
quantidade de 420 sacas se refere a outro híbrido,
que já havia sido listado. O híbrido 30F53 foi
reportado na linha 16 da mesma aba.

ESC 01.1
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Na linha 16 foi reportada a Nota 51588. Não encontrada a Nota 51546
mencionada. Esclarecer.

Corrigido conforme informado acima.

OK

Área plantada reportada na renovacalc não corresponde com o total
encontrado no relatório de elegibilidade. Esclarecer.

Corrigido relatório de elegibilidade.

OK

13.12 Grupo Rovaris
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Fertilizantes

Corrigido.

OK

Erro na fórmula de soma do Sulfato de Amônio. Corrigir valor em Renovacalc
e Planilha acessória.
Combustíveis

Corrigido.

OK

Cálculo de diesel B12 na planilha acessória não contabilizando dois dias de
fevereiro. Esclarecer ou corrigir (na Renovacalc e na Planilha acessória).

13.13 Magna Neves Guimarães
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Fertilizantes
O FERTILIZANTE MINERAL FOLIAR da fabricante TORCKK não foi contabilizado.
Esclarecer.
Especificar na renovacalc o fertilizante TORCKK.
Não reportado "OUTROS" fertilizantes dos compostos "N" e "K". Corrigir
renovacalc.

13.14 Alcimar José Gardin
35

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

O fertilizante foliar TORCKK é um fertilizante
ôrganico e por isso foi lançado diretamente na
RenovaCalc.

ESC 01.1

Especificado.

OK

Corrigido.

OK
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Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Área total

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Ajustada relatório de elegibilidade.

OK

Corrigido. Porcentagem de KCL utilizada para calculo
retirada no IT. 02 v4.

OK

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Área Total
De acordo com o arquivo “Relatorio Elegibilidade - FS Sorriso 2019-2020 v02”
a quantidade total de áreas é de 11.074,01 há, porém, a quantidade reportada
é de 11.500,67 há. Corrigir

A diferença de área aconteceu pela ausência do slide
com
o
CAR
"MT-5108501DFD4ACD3AC6642C29E005F3BEDE71742"
no
relatório de áreas (que tem 426,66 hectares). A
versão 3 do relatório foi corrigida com o acréscimo
do slide com esse CAR (slide 144 do PDF).
A unidade correta é BA, conforme relatóro e NF de
compra. Corrigido na planilha acessória a unidade de
medida.

OK

Corrigido.

OK

Corrigido, considerando o desconto da colheita da
soja.

OK

A soma das áreas encontrada no relatório de elegibilidade não corresponde
com a área total reportada na renovacalc. Diferença considerável.
Fertilizantes
Esclarecer cálculo KCL. Não encontrada garantia reportada na planilha
acessória (20,5% de 200kg).

13.15 Sérgio Rubin

Sementes
Informar o motivo das quantidades das nfs: 52972; 53008; 52931; 52930;
51820; 52412; 51821; 51792 estarem sendo multiplicada por 50, sendo que já
estão em unidade SC e após serem multiplicadas por 24,5
Fertilizantes
Não foi reportado o rendimento do MAP-P205 na acessória, aba- RenovaCalc
e nem na planilha RenovaCalc
Diesel
A quantidade considerada para o diesel B11 está sem o desconto da calagem
da soja.
Informar se deve-se considerar os valores totais das nfs ou corrigir para a
quantidade com o desconto.

13.16 Grupo FERMAP
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Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Perfil
O produtor faz parte das vendas pela COACEN e COAAMI? Esclarecer, pois foi
disponibilizado como produtor de venda direta.

Diesel
Cálculo de consumo de diesel para a cultura de soja considera uma área menor
do que a informada na renovacalc. Corrigir cálculo na planilha acessória.
Cálculo de diesel na Planilha Acessória está contabilizando 20 litros de ARLA.
Esclarecer.

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Diferente dos demais produtores que realizam a
negociação apenas por uma cooperativa, o produtor
em questão possui parceria entre duas cooperativas
e por isso seus insumos não são adquiridos através
de uma ou outra cooperativa e sim de maneira
independente. Por esse motivo, o produtor possui
apenas a venda atrelada as cooperativas e, uma vez
que possui sistema de gestão independente,
demonstra a compra de maneira direta.
Corrigido.

OK

Corrigido.

ESC 02

OK

13.17 Clementino Pressi
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Fertilizantes

Corrigido.

COR 01.1

Erro na inserção dos dados no fertilizante sulfato de amônio. Corrigir
renovacalc.
Corrigir renovacalc, fertilizante DAP.

Corrigido.

OK
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13.18 Dorilino Prediger
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Sementes

Corrigido.

OK

Na Planilha Acessória, duas NFs (434096 e 435161) foram lançadas com
unidade de medida errada, na NF está BA e na Acessória SCS. Favor esclarecer
ou corrigir.
Combustível

Corrigido.

OK

As notas de ureia foram descritas na planilha
acessória erroneamente, o relatório de compra em
pdf não apresenta entradas de Ureia, e portanto,
não existem as notas fiscais desse produto.

OK

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Na Planilha Acessória, algumas NFs (3536, 23034, 6797, 6837, 26398, 70324)
foram lançadas com quantidades erradas, embora o valor da soma seja o
mesmo, peço por favor que corrijam as informações.
Fertilizantes
Favor esclarecer o motivo da não inserção do fertilizante “UREIA GRANULADA
– TOCANTINS" na Renovacalc, assim como o não encaminhamento das notas
ficais de compra desse fertilizante.

13.19 Ademir Pivatto
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Sistema de Gestão

Anexado.

OK

Indicados prints do sistema, porém estes não foram enviados. Reencaminhar.
Área total

Corrigido relatório de elegibilidade.

OK

* A evidência informa o valor de 37.538.754 kgs.
Valor arredondado de maneira correta

OK

A tabela foi elaborada com base na nota fiscal de
remessa a terceiro negociadas com a COACEN,

OK

Área total reportada na Renovacalc diverge de forma considerável do
relatório de elegibilidade enviado. Esclarecer e corrigir.
Produção
Valor reportado na Renovacalc foi arredondado para cima. Corrigir.
Sementes
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A tabela de sementes da planilha acessória não contém todos os valores
encontrados no "Relatórios de compra - Semente". Esclarecer como foi
elaborada esta tabela.
Fertilizantes
Não reportado o MAP na Renovacalc. Corrigir.
Diesel

entretanto, os dados foram corrigidos para
verificação.
Corrigido.

OK

Ajustado

OK

NF nº 68364 está com a quantidade de diesel tarjada. Enviar nova NF.

13.20 Paul Henri
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Diesel

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Em anexo

OK

O produtor realiza o cultivo de outras culturas no
mesmo período de cultivo de milho, e por isso, a
área considerada para o desconto é a área total de
cultivo de todas culturas, uma vez que o diesel é
utilizado também para o manejo dessas outras
culturas.

OK

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

OK

Explicar como se chegou à área total usada para milho e para
algodão.

a) O produtor disponibilizou os croquis das fazendas,
informando em quais os talhões houveram plantio
de milho e quais houveram plantio de algodão.
Dessa forma, através desse croqui foram mapeada
as áreas das diferentes culturas. Segue anexo croqui
das fazendas

Ausência de NF nº 25.232 em documentação de evidência. Esclarecer.
Diesel
Área utilizada para cálculo de rendimento de combustível diverge do inserido
em Renovacalc correspondente à área total. Corrigir

13.21 Boa Esperança

Área total
a)
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b) Diferença entre valores de área da renovacalc e do relatório de
elegibilidade.

b) Corrigido

13.22 Erart Schlender
Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

a) Corrigido
b) Através da abertura da descrição de abertura de
formula de cada produto. Segue anexo exemplo.

OK

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

Energia

Enviado a fatura referente ao mês de março. A
coluna "outras fontes de energia" é a energia de
geração própria.

OK

Excel de anotações das mediações da bomba de
combustível.

OK

Tabela dinâmica do relatório de romaneio de
biomassa extraído do sistema SAP.

OK

Fertlizantes
a)

Corrigir Renovacalc. Não reportados outros fertilizantes.

b) Qual a origem das densidades dos fertilizantes que estão em litros?

13.23 Protocolo Fase Industrial

Não encontrada evidência do mês de março e da coluna "Outras fontes de
energia" na planilha "Compilado de dados industriais". Enviar evidência.
Diesel
Qual a origem da aba "2. Diesel" da planilha "Compilado de dados
industriais"?
Biocombustíveis
Qual a origem da aba "4.Biomassa" da planilha "Compilado de dados
industriais"?
Cavaco
Enviar endereços dos fornecedores de Cavaco de Madeira.
Bagaço

40

Os enderços estãos inseridos na planilha
"fornecedores" dentro do arquivo "Distancia
Biomassa - SMT 2020.xlsx"
Foi verificado que a distancia fornecida estava
errada. o valor foi ajustado e encaminhado
juntamente com a nova planilha de distancia.

OK

OK
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Enviar mapa distância do fornecedor de bagaço de cana "COOPERATIVA AGR
PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS".
Enviar renovacalc com dados de elegibilidade preenchidos.
Distância Milho
Explicar como foi feita a busca pelas distâncias dos fornecedores.

41

Enviado.
A distância entre os fornecedores de milho e a
unidade de Sorriso - MT foi calculada através dos
territórios cadastrados na plataforma Agrootols e
suas respectivas coordenadas. Os valores utilizados
no cálculo estão dispostos no arquivo "Distancia
Milho - SMT 2020.xlsx"
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Balanço de Massa

BALANÇO AMIDO
MILHO MOÍDO em t

1.023.562,12

% AMIDO DO MILHO

64,49%

Produção etanol em m³

433.767,00

MATÉRIA PRIMA

Amido (t)

Total (%)

MILHO MOÍDO

660.124

100

TOTAL DISPONÍVEL

660.124

100

PRODUTOS

Amido (t)

Total (%)

ETANOL

598.828

90,71%

TOTAL RECUPERADO

598.828

90,71%

PERDAS

Amido (t)

Total (%)

PERDA DE AMIDO NO DDG (FS Ouro - Alta Fibra)

6.054,50

0,92%

PERDA DE AMIDO NO DDG (FS Essentials - Alta proteina)

3.487,01

0,53%

51.754,65

7,84%

0,00

0,00%

61.296,16

9,29%

PERDA AMIDO NA FERMENTAÇÃO
PERDAS INDETERMINADAS
TOTAL PERDAS

Milho

100 kg

Etanol anidro

33,60 kg

Água

38,7 kg

DDG Alta Proteína

16,20 kg

DDG Alta Fibra

16,39 kg

Óleo de Milho

1,40 kg

Processo
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15 Rota De Produção Do Biocombustível: E1GM
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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”

17 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:

𝑄𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐴𝑑𝑞𝐸𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙 =

𝑄𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐴𝑑𝑞𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

× Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙

Onde:

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)

𝐹𝑟𝑎çã𝑜𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝐸𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙 =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎𝐸𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Onde:

FraçãoBiomassaEnergéticaqElegível = Fração do Volume de Biocombustível Elegível em acordo com
a regulamentação do programa.

QBiomassaAdqElegível = 859.508,19 t milho
QBiomassaAdqProcessado = 1.023.562,12 t milho
Fração do Volume de Biocombustível Elegível = 𝟖𝟑, 𝟗𝟕%
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O cálculo da Fração Elegível foi efetuado em acordo com a ANP.

𝐹𝑟𝑎çã𝑜𝐶𝑎𝑛𝑎𝐸𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙 =

𝑀𝑖𝑙ℎ𝑜𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝐸𝑙𝑒𝑔í𝑣𝑒𝑙
859.508,19
=
= 𝟖𝟑, 𝟗𝟕 %
𝑀𝑖𝑙ℎ𝑜𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎
1.023.562,12

18 Histórico de Versões

# Versão

Data

Descrição e motivo da Revisão

001

14/07/2021

Adoção inicial

002

09/08/2021

Correção de rota no cabeçalho

003

14/09/2021

Adoção final
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