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1. Rota de Produção do Biodiesel 

O Biodiesel produzido na Usina Biofuga utiliza a rota metílica. A planta de produção recebe como 

matéria prima gordura animal e óleo de soja. A matéria prima passa por tratamento utilizando 

ácido fosfórico, soda cáustica e água.  A gordura animal vai ainda para uma etapa de 

esterificação com uso de metanol e ácido sulfônico. Após esse processo a gordura animal  segue 

juntamente com o óleo de soja para a transesterificação com utilização de metanol, metilato de 

sódio, ácido cítrico e ácido clorídrico. Após a transesterificação tem-se o biodiesel como produto 

final.  

 

2. Nota de Eficiência Energético-Ambiental da Unidade Produtora 

A partir dos dados inseridos na planilha RenovaCalc v.5 verificados por meio da análise de 

documentação e inspeção de campo, a Nota de Eficiência Energético-Ambiental calculada foi 

81,1. 

 

3. Fração do Volume de Biodiesel Elegível 

O cálculo feito pelo gerente de produção da Biofuga seguiu as premissas do Informe Técnico n° 

02/SBQ v.2 da ANP e resultou num volume elegível de 74.234,78 m³. 

De acordo com o balanço de massa apresentado pelo gerente de produção e averiguado nos 
registros de controle da produção foram produzidos no ano de 2018: 
- 90.244.140 Kg de biodiesel a partir de 95.023.360 kg de matéria prima, sendo 69.600.050 Kg 
de gordura animal  e 25.423.310 Kg de óleo de soja.  
 
O rendimento médio do óleo de soja é de 98,01% e o da gordura animal de 93,86%. Realizando-
se o cálculo: (25.423.310 x 0,9801) + (69.600.050 x 0,9386) = 90.243.993 kg 
O valor não é exatamente igual ao do balanço de massa, pois os rendimentos considerados estão 
arredondados para uma porcentagem com duas casas decimais. No balanço de massa a 
quantidade anual de biodiesel produzido é 90.244.140 kg. 
 
Nenhuma fração do óleo de soja é elegível. Portanto, o cálculo da fração do volume de 
biocombustível elegível apresentado está abaixo: 
 
Volume elegível = (69.600,05t x 1 x 0,9386)/0,88t/m³ = 74.234,78m³ 
 
Assim, a fração de volume elegível dada por Qelegível/Qtotal= 74.234,78/102.747,43 = 0,7225 = 
72,25%. 
 

4. Produtores de Biomassa Energética e Atendimento aos Critérios de 

Elegibilidade 

O produtor de biodiesel não tem dados rastreáveis sobre os fornecedores de biomassa para as 

unidades de produção das quais compra o óleo de soja. Portanto, toda a fração da produção do 

biodiesel a partir de óleo de soja foi considerada inelegível.  
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5. Metodologia 
 

Os procedimentos de verificação foram orientados pelos seguintes documentos de 

referência: 

• Informe Técnico nº02/2019/SBQ v.2; 

• Resolução ANP nº 758/2018; 

• Lei nº 13.576/2017; 

• Decreto n° 9.888, de 27 de junho de 2019 

• KSAM - KPMG Sustainability Assurance Manual;  

• Relatório de referência do terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções 

antrópicas de gases de efeito estufa - setor uso da terra, mudança do uso da terra e 

florestas. 

 

5.1 Documentos Analisados 

Como parte dos procedimentos de validação, foram analisados os documentos: 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de óleo de soja e as 

DANFE impressas das notas fiscais. 

• Planilha com cálculo da distância média de transporte ponderada pelas 

quantidades compradas de cada fornecedor de óleo de soja e respectiva 

distância.  

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de gordura animal 

e as DANFE impressas das notas fiscais. 

• Planilha com cálculo da distância média de transporte ponderada pelas 

quantidades compradas de cada fornecedor de gordura animal e respectiva 

distância.  

• Registro interno no “Fuga System” de notas de venda de óleo diesel e as 

DANFE impressas das notas fiscais. 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de venda de glicerina bruta e 

as DANFE impressas das notas fiscais. 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de metanol e as 

DANFE impressas das notas fiscais. 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de metilato de sódio 

e as DANFE impressas das notas fiscais. 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de hidróxido de 

sódio e as DANFE impressas das notas fiscais. 

• DANFE das notas comprovando os pagamentos mensais no ano de 2018 

das contas de energia fornecida pela COMERC COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA LTDA. 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de óleo combustível 

e as DANFE impressas das notas fiscais. 

• Registro interno no “Fuga System” de notas de compra de lenha e as DANFE 

impressas das notas fiscais. 
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• Planilha com cálculo da distância média de transporte ponderada pelas 

quantidades compradas de cada fornecedor de lenha e respectiva 

distância.  

 

5.2 Entrevistas Realizadas. 
Para um melhor entendimento dos processos e sistemas internos de controle das 

informações e dados, foram entrevistados: 

Profissional Cargo / Área Principais 
responsabilidades/ 

atribuições 

Motivação 

Leandro Villa Gerente de 
Produção 

Controle da planta 
de produção de 
biodiesel. 

Entendimento do 
processo de produção, 
do balanço de massa, 
do cálculo da fração 
de  volume de 
biodiesel elegível e 
dos valores reportados 
na RenovaCalc. 

Paulo Fuga Diretor  Comandar a 
empresa  

Entendimento dos 
cálculos de distâncias 
médias de transporte. 

Rose Zanella Administradora Fazer o controle 
interno dos 
processos de venda 
e compra.  

Esclarecimento de 
dúvidas e informações 
adicionais em relação 
ao sistema de controle 
de vendas/compras. 

 

5.3 Visitas 
Foram realizadas visitas nos seguintes locais da empresa: 

Local Descrição 

Planta de produção Verificar o processo e como são feitos os registros de 
entradas de insumos e matéria prima, e saídas de 
resíduos e produtos.  

Escritório 
administrativo 

Verificar como são feitos os registros internos de 
compra e venda, assim como o controle das notas 
fiscais.  

 

5.4 Descrição do Processo de Verificação 

A produção de biodiesel da Biofuga se dá a partir de óleo de soja e gordura animal. Como não 

há informações sobre a origem da biomassa para a produção do óleo de soja utilizado no 

processo, a fração do biodiesel a partir dessa matéria prima foi considerada inelegível. Portanto, 

não houve verificação de critérios de elegibilidade para produtores de biomassa nem verificação 

de informações referentes à fase agrícola. Assim sendo, os procedimentos de conferência foram 

aplicados para as informações referentes à fase industrial inseridas na planilha RenovaCalc v.5 

e para o cálculo da fração do volume de biodiesel elegível.  
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Notou-se inicialmente que os valores inseridos na planilha RenovaCalc para a fase industrial 

diferiam ligeiramente dos valores de somatório dos controles internos e notas fiscais das 

compras de insumo, matéria prima, energia, etc., assim como das vendas de produtos. Isto 

porquê os valores inseridos na planilha haviam sido retirados do balanço de massa e não dos 

controles internos de compra e venda (materialidade do processo de verificação). Ficou então 

compreendido que os valores do balanço de massa não correspondem exatamente aos valores 

de somatório de notas de compra de insumos e de vendas de produtos no ano de 2018, pois na 

planta de produção entraram estoques do ano anterior, assim como houveram também perdas 

de alguns insumos antes ou durante o processamento. O mesmo ocorre para venda, pois parte 

dela corresponde a estoques da produção do ano anterior. Solicitou-se então que as 

informações inseridas na planilha RenovaCalc fossem ajustadas conforme os somatórios anuais 

(2018) das evidências de compras de matéria prima, insumos, energia, etc. e os somatórios das 

evidências de vendas de produtos, pois as orientações de verificação da Tabela 5 do Informe 

Técnico n°02/SBQ v.2 da ANP são em relação a notas fiscais e registros internos.  

O quadro abaixo descreve como foi feita a conferência de cada dado inserido na planilha 

RenovaCalc. 

Item verificado Procedimento de verificação 

Item 1.5 da Tabela 
5 do Informe 
Técnico n°02/SBQ 
v.2 da ANP.  

Para conferir a quantidade total anual de óleo de soja processada 
extraiu-se do sistema de controle interno “Fuga System” todos os 
registros de compra de óleo em 2018 e o somatório da massa em t/ano. 
Observou-se os números de registro das notas fiscais no controle 
interno para se encontrar as notas fiscais e checar se os valores e 
fornecedores correspondiam.  

 
Para conferência da distância média percorrida das unidades de 
extração de óleo para a unidade produtora de biodiesel foi solicitada a 
metodologia utilizada no cálculo. Observou-se os fornecedores 
registrados no controle interno, a distância das cidades desses 
fornecedores à unidade de produção de biodiesel e as quantidades de 
óleo de soja compradas de cada fornecedor. Verificou-se que esses 
dados foram inseridos numa planilha Excel para se calcular a distância 
média, ponderada pela quantidade de óleo de soja fornecida por cada 
produtor.   

Item 1.10 da 
Tabela 5 do 
Informe Técnico 
n°02/SBQ v.2 da 
ANP. 
 

Para conferir a quantidade total anual de gordura animal processada 
extraiu-se do sistema de controle interno “Fuga System” todos os 
registros de compra de gordura animal em 2018 e o somatório da 
massa em t/ano. Observou-se os números de registro das notas fiscais 
no controle interno para se encontrar as notas fiscais e checar se os 
valores e fornecedores correspondiam.  
 
Para conferência da distância média percorrida das unidades de 
fornecimento de gordura animal à produtora de biodiesel foi feito o 
mesmo procedimento do item 1.5 da Tabela 
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Item 2.7 da Tabela 
5 do Informe 
Técnico n°02/SBQ 
v.2 da ANP 

Para verificar a quantidade de biodiesel produzida anualmente extraiu-
se do sistema de controle interno “Fuga System” todos os registros de 
venda de biodiesel em 2018 e o somatório do volume em m³/ano. 
Observou-se os números de registro das notas fiscais no controle 
interno para se encontrar as notas fiscais e checar se os valores 
correspondiam.  
 

Item 3.3 da Tabela 
5 do Informe 
Técnico n°02/SBQ 
v.2 da ANP. 
 

Para verificar a quantidade de glicerina produzida anualmente extraiu-
se do sistema de controle interno “Fuga System” todos os registros de 
venda de glicerina em 2018 e o somatório da massa em t/ano. 
Observou-se os números de registro das notas fiscais no controle 
interno para se encontrar as notas fiscais e checar se os valores 
correspondiam. 
 

Item 4.4 da Tabela 
5 do Informe 
Técnico n°02/SBQ 
v.2 da ANP. 
 

Para conferir a quantidade total anual de insumos utilizados na 
produção extraiu-se do sistema de controle interno “Fuga System” 
todos os registros de compra de metanol, metilato de sódio e hidróxido 
de sódio em 2018. Conferiu-se o somatório das quantidades de cada 
um desses insumos com os dados reportados na planilha RenovaCalc. 
Observou-se os números de registro das notas fiscais no controle 
interno para se encontrar as notas fiscais e checar se os valores e 
fornecedores correspondiam.  
 

Item 6.2 da Tabela 
5 do Informe 
Técnico n°02/SBQ 
v.2 da ANP. 
 

Eletricidade da rede - Para conferir a quantidade total anual de 
energia elétrica consumida na produção extraiu-se do sistema de 
controle interno “Fuga System” todos os demonstrativos fornecidos pela 
distribuidora de energia. Verificou-se então se os valores mensais 
somados desses demonstrativos equivaliam ao valor total de consumo 
em MWh reportado na planilha RenovaCalc.  
 
Óleo combustível - Para conferir a quantidade total anual de óleo 
combustível consumido na geração de energia, extraiu-se do sistema 
de controle interno “Fuga System” todos os registros de compra de óleo 
em 2018 e o somatório em m³/ano. Observou-se os números de 
registro das notas fiscais no controle interno para se encontrar as notas 
fiscais e checar se os valores e fornecedores correspondiam.  
 
Lenha - Para conferir a quantidade total anual de lenha consumida, 
extraiu-se do sistema de controle interno “Fuga System” todos os 
registros de compra de lenha em 2018 e o somatório em m³/ano. 
Observou-se os números de registro das notas fiscais no controle 
interno para se encontrar as notas fiscais e checar se os valores e 
fornecedores correspondiam. Como a unidade na planilha RenovaCalc 
para reporte de consumo de lenha está em t/ano, foi também verificada 
a conversão, que considerou a densidade da lenha sendo 0,39 t/m³.  
 
Umidade da lenha – Não tendo sido apresentado laudo com análise da 
densidade da lenha, foi considerado para conferência da planilha 
RenovaCalc o valor dado pelo Informe Técnico n°02/SBQ v.2 da ANP 
na Tabela 6. 
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Na conferência do cálculo da fração do volume de biodiesel elegível explicitado no capítulo 3 

desse relatório usou-se como base o balanço de massa, pois os rendimentos são uma 

característica do processo. 

O balanço de massa foi apresentado em versão de planilha contendo de forma detalhada as 

quantidades mensais de entradas (matérias primas e insumos) e saídas (produtos e resíduos) 

com a unidade de medida de cada uma delas. Para verificação dos valores reportados no balanço 

de massa foram checadas as tabelas de controle da planta industrial onde são anotados todos 

os registros da produção. Estes registros são obtidos diretamente de medidores de vazão 

automatizados e integrados à sistema computacional.  

 

Segue abaixo esquema resumo do balanço de massa anual (2018): 

 

 
 

6. Período de Realização da Avaliação 
 

Os dados inseridos na planilha RenovaCalc pelo produtor de combustíveis começaram a 

ser avaliados por meio de envio dos documentos eletrônicos de controle interno. 

Posteriormente foi feita a avaliação das evidências (notas fiscais, registros internos e 

controles da operação) em visita à usina de biodiesel. O período para avaliar os 

documentos enviados via eletrônica e evidências que comprovam as informações 

inseridas na planilha RenovaCalc, Balanço de Massa e Cálculo da Fração do Volume de 

Biodiesel Elegível foi de aproximadamente um mês, abrangendo todo o mês de 

setembro de 2019.  
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7. Resumo do Protocolo de Certificação e do Plano de Auditoria. 

 
O plano de auditoria está esquematicamente resumido no fluxograma abaixo: 

 

 
 

 

 

Solicitação ao produtor de 
biodiesel da planilha 

RenovaCalc preenchida.

Análise de dados inseridos na 
RenovaCalc para criar lista de 
solicitação de documentação 
de onde foram retirados tais 

dados

Solicitação de documentação 
utilizada para inserção dos 

dados na RenovaCalc

Análise da documentação 
enviada para identificação de 

incoerências, informações 
faltantes e as evidências 

necessárias. 

Solicitação de ajuste das 
incoerências, de informações 

complementares e preparação 
das evidências e mais  

informações para conferência 
na vistoria de campo. 

Vistoria de campo para 
conferência das informações 

que alimentaram a RenovaCalc 
e possibilitaram o cálculo da 

fração de volume de 
biocombustível elegível.  

Elaboração de relatório parcial 
e relatório de auditoria in loco.  

Submissão do relatório parcial e 
demais documentos 

obrigatórios para consulta 
pública.

Revisão e consolidação do 
relatório de auditoria -

Relatório Final 

Solicitação á ANP para emissão 
do Certificado de Produção 

Eficiente de Biocombustíveis
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8. Resumo das Não Conformidades Encontradas e Respostas Dadas. 
 

Não 
Conformidade 

Descrição Resposta 
Ação Status 

Final 

Preenchimento 
da RenovaCalc 

Os valores reportados na 
RenovaCalc não 

correspondiam aos 
valores do somatório 

dos controles internos 
de compra e venda de 

matéria prima, insumos, 
energia, produtos, etc. 

Os valores 
inicialmente 

reportados haviam 
sido extraídos do 

Balanço de Massa e 
não dos controles 
internos e notas 

fiscais de 
compra/venda. 

Foi solicitado ao produtor 
que se refizesse o 
preenchimento da 

RenovaCalc utilizando os 
valores dos somatórios de 
compra/venda para cada 
matéria prima, insumo, 

produto ou fonte  de 
energia do ano de 2018. 

Resolvido 

 

9. Resultados e Conclusão da Auditoria 

O processo de verificação das informações para certificação da produção de biodiesel da usina 

Biofuga se concentrou na planilha RenovaCalc Fase Industrial, no cálculo da fração do volume 

elegível e no balanço de massa. Pois, o óleo de soja usado na produção não tem origem da 

biomassa rastreável, sendo portanto inelegível.  

Durante o processo de verificação notou-se que os valores inseridos na planilha Renovabio 

haviam sido extraídos do balanço de massa e não do controle interno das notas fiscais de compra 

e venda em 2018 de matéria prima, insumo, energia, produtos, etc. Como as evidências a serem 

checadas são as notas de compra e venda e controles internos, conforme a Tabela 5 do Informe 

Técnico n°02/SBQ v.2 da ANP, solicitou-se que os valores na planilha RenovaCalc fossem 

ajustados para corresponderem aos somatórios das quantidades de cada item comprado ou 

vendido associado à produção.  

O restante de informações conferidas estava em conformidade resultando ao final numa Nota 

de Eficiência Energético- Ambiental igual a 81,1 e uma fração do volume elegível igual a 72,25%. 

 

10. Qualificação Técnica da Equipe de Auditoria 

Ricardo Zibas 

Ricardo possui 17 anos de experiência em mudanças climáticas e comércio de emissões, 

com foco no desenvolvimento de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), em auditorias ambientais, verificação de relatórios de sustentabilidade e de 

inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).  

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo – FAU/USP 

Especialização em Gestão  Ambiental pela Universidade de São Paulo – POLI/USP 

MBA pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) 

Especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral (FDC) 

Membro do Comitê de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) e do comitê estratégico de sustentabilidade da AMCHAM-SP. Co-

chair do grupo de trabalho da Climate Markets and Investment Association 
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(Londres/UK). Professor convidado da disciplina de gestão de riscos da ESPM (Escola 

Superior de Propaganda e Maketing). 

 
Paula Carvalho 

Paula possui 10 anos de experiência em avaliação de informações socioambientais, 

asseguração de relatórios de sustentabilidade, due diligence ambiental, auditorias 

internas de riscos e conformidade ambiental. Experiência em mudanças climática e 

comércio de emissões, com foco na validação e verificação de projetos de MDL, 

preparação e verificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE), 

proposição de metas, compensação e projetos de redução de emissões de GEE e 

avaliação de riscos e vulnerabilidades resultantes das alterações climáticas. Experiência 

na condução de processos, materialidade, elaboração de relatórios de sustentabilidade, 

benchmarking em sustentabilidade, revisão de estudos de ACV (avaliação de Ciclo de 

Vida), entre outros projetos. 

Graduação em Engenharia Ambiental - Universidade Estadual Paulista (UNESP) (2008). 

MBA em Gestão e Tecnologia Ambiental - Universidade de São Paulo (USP) - POLI/PECE 

(2011). 

Especialização em Gestão de Negócios - Fundação Dom Cabral (2015). 

 
Cristiano Siqueira 

Experiência em estudos ambientais relacionados ao meio físico; Consultoria para 

licenciamentos ambientais em diversos setores da indústria; Planejamento e execução 

de serviços de investigação e remediação de áreas contaminadas. Fiscalização de 

contratos para execução de serviços relacionados à proteção do meio ambiente. 

Treinamentos sobre indicadores de sustentabilidade GRI; Benchmarking de práticas de 

sustentabilidade. Projeto e execução de recuperação de áreas degradadas. 

Graduado em Engenharia Ambiental pela UFOP e em Geologia pela UFMG.  

Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela PUC-MG  

MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás – FGV 

 

Laís Ponte 

Laís trabalha na área ambiental desde 2011 e exerceu trabalhos na em Recuperação de 

Áreas Degradadas como estagiária, trabalhou com Modelagem Hidrodinâmica e 

Ambiental possuindo conhecimento de Hidrologia e Engenharia Costeira, trabalhou com 

Tratamento de Efluentes Industriais como bolsista de iniciação científica por 4 anos  e 

como estagiária de engenharia participou de projetos de Levantamento de dados sobre 

Infraestrutura de Saneamento Básico e Poluição Hídrica. Ingressou na KPMG em 2018 

como Trainee no escritório do Rio de Janeiro.  

Graduação em Engenharia Ambiental - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

(2017). 

Técnico em Controle Ambiental – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro  (IFRJ) - (2010). 
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