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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela USINA SANTO ANTÔNIO S/A (aqui denominada como “CLIENTE”), 
para a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2018.  

A certificação da Produção Eficiente de Biocombustível faz parte do Programa RenovaBio, 
instituído pela Política Nacional de Biocombustíveis (Lei nº 13.576/2017), que segundo a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) seu principal objetivo é o estabelecimento de metas nacionais anuais 
de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção e 
da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país. 

A SGS conduziu uma validação de terceira parte da RenovaCalc (ferramenta de cálculo da 
intensidade de carbono de biocombustíveis) em atendimento aos requisitos da Resolução ANP nº 
758, de 23 de novembro de 2018 no período de 2018. A auditoria foi baseada no escopo de 
verificação, objetivos e critérios como acordado entre CLIENTE e a SGS, pautados na Resolução 
supracitada, Informes Técnicos e legislações pertinentes.  

O presente relatório visa apresentar a Nota de Eficiência Energético-Ambiental da respectiva usina 
auditada a partir das informações inseridas na RenovaCalc, tendo sido reportadas de forma 
correta, completa, consistente, transparente e livre de erros ou omissões. 

Para isso, primeiramente será apresentada a equipe auditora e as responsabilidades da firma 
inspetora. Posteriormente, serão descritos o escopo; a metodologia, o plano de amostragem da 
respectiva auditoria, a análise de elegibilidade realizada pela certificadora, validação das Planilhas; 
os resultados da verificação realizada in loco composta pelos registros de ações corretivas, 
observações e evidências e da consulta pública. Por fim, a conclusão, contendo a nota e o fator de 
emissão de CBios (crédito de descarbonização). 

 

2. EQUIPE DE CERTIFICAÇÃO  

A equipe auditora, além da qualificação apresentada abaixo, possui treinamento e experiência em 
sistemas de gestão, inventários de gases de efeito estufa, planejamento de auditorias e execução 
de auditorias, de acordo com ISO 19011 ou ISO/IEC 17021.   

Auditor líder: Juliana Fullmann 

Consultora em Sustentabilidade e melhoria de processos, especialista em Gestão Integrada de 
Meio Ambiente, Qualidade e Saúde. Auditora Líder em Sistema de Gestão Integrado, auditora em 
RenovaBIO e moratória da soja. Mais de 20 anos de experiência profissional em projetos 
estratégicos em empresas de diversos ramos de atuação: cosméticos, telefonia, bancos, setor 
elétrico, construção civil e consultorias. Elaboração de relatórios: GRI, Dow Jones Sustainability 
Index e ISE Bovespa. 

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

Auditor: Mariana de Oliveira Klein 

Graduada em Ciências Biológicas com Mestrado em Genética e Biologia Molecular, MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV e Doutorando em Linha de pesquisa Meio ambiente e Câncer- 
Contaminação Ambiental. Auditora com experiência em implantação de Sistemas de Gestão 
Ambiental e implantação da norma ABNT NBR ISO/IEX 17025. Profissional capacitada para norma 
ABNT NBR 15.401:2014, ABNT NBR ISO: 26.000 e ABNT NBR 16.001:2012 e auditora líder em 
ISO 14001:2004 e Programa RenovaBio. Experiência em elaboração e implementação de Planos 
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de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Licenciamento Ambiental e Relatórios de Sustentabilidade 
com as diretrizes GRI e certificada no Programa Renovabio. 

Responsabilidades: validar, juntamente com o líder, as informações apresentadas pelo auditado 
em comparação as informações fornecidas na Planilha de Produtores e RenovaCalc; auxiliar no 
preenchimento do Relatório de Resultados e Lista de Presença e acompanhar o líder na visita a 
campo. 

Especialista: Aline Santos Lopes 

Engenheira Ambiental e Urbana formada pela Universidade Federal do ABC, possui vasta 
experiência em infraestrutura de dados espaciais, geoprocessamento, sensoriamento remoto e 
integração de dados, assim como banco de dados espaciais, serviços padrão OGC e sistemas 
WebGIS. Atualmente é consultora em projetos geoespaciais para a All Maps, empresa 
especializada em fornecimento de serviços de consultoria em dados geoespaciais. 

Responsabilidades: sintetizar as análises de elegibilidade do produtor de biomassa para o 
RenovaBio, de acordo com os critérios definidos pela Resolução nº758/2018 e Informe Técnico 
nº02/SBQ. 

Responsável Técnico e Revisor: Fabian Peres Gonçalves 

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

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

 

3. RESPONSABILIDADES 

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

As informações da RenovaCalc, Planilha de Produtores e elegibilidade dos produtores de biomassa 
e sua apresentação são de exclusiva responsabilidade das estruturas de gestão do CLIENTE. A 
SGS não fez parte da preparação de nenhum dado ou material apresentado pelo CLIENTE. Nossa 
responsabilidade foi a de auditar os dados dentro do escopo de certificação, detalhado a seguir. 

É de responsabilidade da SGS expressar uma opinião independente de verificação dos dados 
inseridos no RenovaCalc, Planilha de Produtores de Cana e elegibilidade dos produtores de 
biomassa. 

Ratificando, a SGS conduziu uma verificação de terceira parte da RenovaCalc em atendimento aos 
requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018 no período de 2018. A auditoria 
foi baseada no escopo de verificação, objetivos e critérios como acordado entre Cliente e a SGS. 
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4. ESCOPO 

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

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

 Volume elegível: (1.418.115,37 / 3.004.414,42) * 100 = 47,20% 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pautou-se em uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar as 
conformidades e não conformidades do processo de certificação, de acordo com as etapas 
descritas no item “A) Etapas do Processo de Certificação”. 

Após a etapa de notificação à ANP, por meio do Formulário E - Comunicado de Contratação de 
Certificação de Biocombustíveis, é elaborado e encaminhado à Usina o Plano de Auditoria (Anexo 
IV). Em paralelo, iniciam-se as análises de elegibilidade pela firma inspetora.  
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A) Etapas do Processo de Certificação 
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Etapa 01: Iniciação 

Firmada a relação comercial da Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível com a SGS, 
a ANP é notificada por meio do Formulário E sobre essa contratação para certificação de 
biocombustíveis. Em paralelo, a Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível deve 
encaminhar à SGS, todo o material que dará subsídio para a elaboração dos relatórios de 
elegibilidade. Nessa etapa é solicitado à Usina os arquivos vetoriais, tipo shapefile, contendo em 

seus atributos as informações de identificador do produtor, número do CNPJ ou CPF e número do 
CAR (SICAR). 

 

Etapa 02: Plano de Auditoria 

Nesta segunda etapa, os auditores alocados no processo de certificação da respectiva usina são 
responsáveis pela elaboração e envio do Plano de Auditoria ao cliente.  Esse documento deve 
conter as atividades, cronograma, logística da auditoria, informações que deverão estar disponíveis 
durante a auditoria (dados do ano civil) e lista de funcionários que deverão participar do processo 
presencial. Por meio desse planejamento de auditoria são definidos quantos dias serão 
necessários para auditar cada Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível e quantos 
auditores serão alocados. 

 

Etapa 03: Análise de Elegibilidade 

Nesta etapa, para a análise de elegibilidade dos dados são analisados três critérios, segundo os 
quais a verificação é realizada seguindo os princípios da ISO 14065:2015 e em atendimento aos 
requisitos da Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018, quais sejam: 

 Se a biomassa é oriunda de imóvel rural que esteja com seu Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) ativo ou pendente, conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural; 

 Se a produção está localizada em município com área apta ao cultivo de cana conforme 
previsto no Zoneamento Agroecológico da Cana de açúcar (ZAE Cana); 

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

A análise utiliza como base os arquivos vetoriais das áreas produtivas fornecidos pelo produtor, 
conforme especificado na Etapa 01, sendo entregue em formato digital para a SGS. 

Ressalta-se que o atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente 
à unidade produtora de biocombustível a ser certificada, são auditados em sua totalidade, cuja 
análise contempla 100% do escopo declarado pela Usina em questão.  

Abaixo descreve-se, em maior detalhe, a forma de análise de cada um dos critérios: 

 

a) Análise do imóvel (CAR) 

A análise do imóvel rural consiste na consulta da base federal de imóveis SICAR (Governo Federal, 
2019), utilizando como referência, quando existente, o número de CAR informado pelo produtor, 
considerando a situação do cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são consideradas 
elegíveis ou não de acordo com o estabelecido na Resolução nº 758/2018 e Informe Técnico nº 02 
da ANP. 

 

b) Análise da localização da área produtiva com relação ao Zoneamento Agroecológico da Cana 
(ZAE) 

As áreas são analisadas de acordo com o estabelecido na Resolução nº 758/2018, Informe Técnico 
nº 02 da ANP e pelo Decreto nº 6.961/2009. Desta forma, áreas localizadas em municípios 
contidos na lista do ZAE-Cana são consideradas elegíveis. No caso de áreas produtivas 
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localizadas fora da lista de municípios do ZAE-Cana, são utilizadas imagens de satélite Landsat do 
ano de 2009 para verificar a consolidação da cultura de cana-de-açúcar, conforme legislação do 
Renovabio. 

 

c) Análise de supressão de vegetação nativa 

A terceira análise realizada consiste na verificação da ocorrência de supressão de vegetação 
dentro dos imóveis rurais e que foram convertidas para cana-de-açúcar após data de promulgação 
da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, conforme definido pela legislação do RenovaBio.  

O processo consiste na identificação de objetos através da assinatura espectral dos alvos e 
posterior interpretação visual dos objetos. Para isso, são utilizadas imagens da constelação de 
satélites Sentinel-2 de três períodos: 2017, 2018 e 2019. O objetivo é verificar possíveis mudanças 
na cobertura da vegetação dentro das áreas produtivas, indicando supressão de vegetação nativa. 
Para esta análise é gerado o Índice de Vegetação Normalizado (NDVI) dentro desse período, e 
utilizado uma composição entre os resultados obtidos para realçar áreas de ganho ou perda de 
vegetação. 

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

 

Etapa 04: Auditoria in loco 

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

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

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

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

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

Após validar as informações da fase agrícola, iniciam-se as fases industrial e de distribuição, com a 
verificação dos dados inseridos na RenovaCalc. Para isso, parte-se do mesmo princípio utilizado 
na validação dos dados da fase agrícola, ou seja, geração de relatórios in loco via sistema da usina 

e dos dados verificados em Boletins Industriais do ano civil em questão. Nos casos em que não 
haja integração automática dos dados via sistema, são solicitadas as evidências referentes aos 
dois sistemas (ou mais, caso tenha), de modo a confrontar os valores, juntamente com as 
informações do setor fiscal (emissão de notas de compra e venda, por ex.). 
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Durante esta etapa, realiza-se também a vistoria na planta industrial da usina, onde os auditores, 
acompanhados do gerente industrial inspecionam todos os setores e processos necessários a 
fabricação do etanol. Assim, são verificados os setores da balança (entrada e saída de 
cana/produtos), logística, laboratórios, tombamento de cana, moagem/difusor, caldeiras, depósitos 
de bagaço/lenha, centros de operação (podendo ser integrado), destilaria, cogeração (se houver) e 
posto de combustível. Em cada uma dessas áreas os funcionários responsáveis são entrevistados 
e solicitados a eles uma breve explicação de como é realizada a respectiva atividade e a forma de 
input desses dados via sistema e/ou manual. Em alguns setores são solicitadas simulações de 
entrada dos dados no sistema. 

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

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

da usina e sua proposta de certificação. 

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

uma das fases e/ou do dia. 

Complementarmente a esta Etapa, após findar a auditoria presencial, podem ocorrer pendências 
que exijam um tempo maior de resolução. Nesses casos, o processo de certificação fica em aberto 
até que a usina atenda ao que foi solicitado. Por último, é realizada uma revisão técnica, no intuito 
de verificar se todas as documentações foram devidamente disponibilizadas e fechamento do 
relatório parcial para a Etapa seguinte. 

 

Etapa 05: Consulta Pública 

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

(i) relatório de auditoria parcial;  

(ii) lista de presença diária com nome completo e assinatura de todos os participantes; e 

(iii) proposta de certificado referente ao “Formulário D: certificado de produção e importação 
eficiente de biocombustíveis”.  

Esses documentos deverão ser disponibilizados para consulta pública em período mínimo de trinta 
dias.  

 

Etapa 06: Consolidação dos Resultados para ANP 

Finalizado os trinta dias de consulta pública, são respondidos todos os questionamentos 
levantados durante esse período, cujas informações serão integradas ao relatório parcial, 
consolidando-se o relatório final do processo de certificação. Nesta etapa, o relatório final é enviado 
à ANP contendo todo o detalhamento da auditoria in loco, relatório da consulta pública e relatório 
do processo de certificação de biocombustíveis final (Informe Técnico nº 04/SBQ v.1). 
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Etapa 07: Conclusão ANP 

Todos os documentos analisados devem ser encaminhados eletronicamente à ANP, que poderá 
solicitar, por meio de ofício, documentação adicional ou esclarecimentos. O ofício poderá ser 
enviado para o correio eletrônico do representante legal da firma inspetora, bem como para os 
correios eletrônicos cadastrados dos emissores primários (Informe Técnico nº 04/SBQ v.1). 

 

B) Plano de Amostragem 

A amostragem é uma [...] técnica que consiste na obtenção de informações a respeito de uma 
população a partir da investigação de apenas uma parte da mesma. O objetivo da utilização de 
amostragem é obter informações sobre uma parte da população e fazer afirmações válidas a 
respeito de suas características. É bastante útil em situações onde a execução do censo é inviável 
ou antieconômica e a informação obtida da amostra é suficiente para atender aos objetivos 
pretendidos” (CGU, 20171).  

Ainda, este manual orienta que o risco de amostragem, como [...] parte do risco de auditoria, deve 
ser administrado e reduzido a níveis aceitavelmente baixos, em conformidade com o nível de 
asseguração necessário para a auditoria”. 

Portanto, para minimizar riscos ou mesmo omissão, pode-se adotar métodos estatísticos por meio 

de um plano de amostragem (UFMG, 2013
2
). 

Utilizou-se a técnica da amostragem sistemática (AS), que é o processo de escolha de elementos 
de uma população conhecida N, através de amostragem aleatória simples (AAS). Uma amostra 
sistemática de tamanho n é constituída dos elementos de ordem K, K + r, K + 2r, ..., em 
que r = Nnr = Nn e K é um inteiro escolhido aleatoriamente através de uma Tabela de Números 
Aleatórios (TNA) entre “0” e a razão r (DE MACEDO RIBEIRO e DIAS FILHO, 20073). 

Conforme Informe Técnico nº 02/2018/SBQ, a amostragem foi definida para assegurar uma 
margem de erro estatística não superior a 10% dentro de um intervalo de confiança estatístico 
mínimo de 95%, considerando a aleatoriedade, não correlação entre erros e independência das 
amostras. Toda vez que for encontrada alguma divergência ou erro nas informações durante a 
auditoria dos dados amostrados, foi registrada como uma ação corretiva e a informação foi 
corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência apresentada e auditada. 

Para a certificação da USINA SANTO ANTÔNIO S/A, no período de 2018, a auditoria foi conduzida 
conforme ISO 19011, sendo que: 

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

 O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à 
unidade produtora de biocombustível a ser certificada, foram auditados em sua totalidade. 
Assim, não há amostragem, uma vez que foram validados 100% do escopo. 

 Para os dados oriundos da Planilha de Produtores de biomassa, segue: 

                                                 
1
 CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-

fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view. Acesso em 08.11.2019. 
2
 UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Manual De Auditoria Interna Auditoria-GERAL DA UFMG 2ª Versão. 

Disponível em: https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf. Acesso. 
13.12.2019 
3
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o Dados primários: validada as informações de todos os produtores de biomassa 
inseridos no escopo declarado pela usina (100%); 

o Dados padrão: foram auditados 100% no escopo declarado. 

 

D) Validação das Planilhas 

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

 

6. RESULTADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADAS 

 

Histórico de Auditoria in Loco 

A auditoria foi realizada nos dias 08 a 10 de outubro de 2019, com condução da mesma pela 
auditora líder Juliana Fullmann, juntamente com a auditora membro da equipe Mariana de Oliveira 
Klein.  

A auditoria foi realizada em duas unidades do Grupo Balbo, sendo elas Usina Santo Antônio e 
Usina São Francisco. Assim, nos dias 08 a 10/10/2019 pela manhã  a auditoria englobou as 
atividades da Usina Santo Antônio, e nos dias 09 e 10/10/2019 pela tarde englobou as atividades 
da Usina São Francisco. 

Todo o processo de auditoria foi acompanhado pelo profissional Márcio Comim, gerente da gestão 
de qualidade, responsável pelo preenchimento das planilhas do Renovabio e das informações da 
fase industrial. A auditoria também foi acompanhada por José Tomazini, responsável pelo controle 
agrícola e pelo fornecimento de informações referentes a fase agrícola. O profissional Márcio 
Comim acompanhou os dois processos de auditoria, de ambas usinas do Grupo Balbo. 

A auditoria teve início em 08/10/2019 com reunião de abertura, conduzida pelos auditores e com 
representantes de diversos setores envolvidos no preenchimento da RenovaCalc e da Planilha de 
Produtores. Após reunião de abertura, o plano de auditoria foi seguido com avaliação das 
evidências relacionadas a elegibilidade (dados de elegibilidade das áreas: CAR, ZAE e supressão 
vegetal). A avaliação da elegibilidade estava incompleta, sem a realização da análise de supressão 
vegetal. 

Após avaliação das informações relacionadas a elegibilidade, a Planilha de Produtores foi auditada, 
bem como avaliação do formato de inserção dos dados na calculadora (fornecedores e próprios / 
dados abertos ou fechados). Todos os fornecedores entraram em dados padrões e áreas 
próprias/arrendadas em dados primários. 

As informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, 
fertilizantes) foram todos auditados, bem como consumo de combustível nas fases agrícola e 
industrial. Devido ao plantio ser orgânico, a usina não utiliza fertilizantes inorgânicos. 

No segundo dia de auditoria, 10/10/2019 pela tarde, a mesma teve início com a visita de campo, 
nas seguintes áreas da usina: entrada de cana, balança, laboratório de análises de impurezas, 
destilaria, centro de operações e cogeração, por meio de observação da realização das atividades 
por colaboradores da usina, questionando e esclarecendo dúvidas. A usina São Francisco não 
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possui posto de combustível, abastece veículos e equipamentos na Usina Santo Antônio, do 
mesmo grupo, localizada no mesmo município, Sertãozinho/SP. 

Após a visita de campo, foram auditadas as informações relacionadas a fase industrial que 
estavam pendentes de auditoria e eletricidade, além de reavaliação das não conformidades 
levantadas durante o primeiro e segundo dia de auditoria. 

A auditoria foi finalizada com reunião de fechamento com a presença das auditoras e 
colaboradores da Usina Santo Antônio e São Francisco responsáveis pelo processo do Renovabio, 
com avaliação das não-conformidades e estabelecimento de prazo para envio das evidências e 
ajustes pendentes. 

Obs. O Anexo V apresenta a lista de participantes desta etapa de auditoria in loco. 

 

Planilha de Produtores e RenovaCalc: 

Os resultados e registros de ações corretivas, observações e lista de verificação, além da 
averiguação dos dados preenchidos na RenovaCalc, conforme citado no item acima, estão 
descritos de forma detalhada no Anexo III deste relatório. 

Neste Anexo são apresentadas cada uma das solicitações de ações corretivas (SACs) que foram 
geradas durante o processo de auditoria in loco, sendo algumas fechadas durante esse período e, 
outras, com um prazo maior, a depender do tipo de correção.  

Desta forma, para os itens pendentes, após o envio das evidências por parte do Cliente, foram 
aferidas novamente as informações e, estando correta, a SAC foi encerrada, caso contrário, 
permaneceu pendente até a solicitação ter sido devidamente atendida. No item de "Lista de 
Verificação" deste mesmo documento, apresentam-se todas as documentações e as memórias de 
cálculos verificados em campo, como também posteriormente. 

De acordo com a Usina Santo Antônio S/A, ela possui gestão das informações através dos 
sistemas GAtec_GPI (versão 5.40.46.0284, implantado em 23/04/2014), GAtec_LAB (versão 
5.02.14.0129, implantado em 07/06/2008), GAtec_BAL (versão 5.00.63.0057, implantado em 
07/06/2008), GAtec_LAT(versão 5.02.27.0045, implantado em 07/06/2008), Protheus Microsiga 
(versão 02..0001, implantado em 07/06/2008) e SAP (versão 7200.1.0.1050 - Copersucar S/A, 
implantado em 03/07/2013). O controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, 
planos da qualidade, entre outros) é feito na plataforma da ISOSYSTEM (SoftExpert Excellence 
Suite - versão 1.3.24.0), onde esse módulo de documentos começou a ser utilizado em 2008 e fica 
sob a gestão do Departamento de Gestão da Qualidade. Todos os documentos passam por 
ISOSYSTEM, seguindo a hierarquia definida no controle de documentos da Usina Santo Antônio 
S/A. Toda a cana que entra na usina passa pela balança, é feito a pesagem e registrado no 
sistema GAtec_BAL pelos operadores de balança. Depois passa pelo laboratório PCTS onde é 
colhida amostra e realizada análises da qualidade da cana e impurezas. Todas as NFs de insumos 
são lançadas no Protheus Microsiga pelos analistas contábeis. As cargas de etanol ao serem 
expedidas, passam pela balança onde é conferido o volume e emitida a NF e anexada ao laudo do 
produto e entregue ao motorista, assim como o envelope com a Ficha de Emergência do Produto 
Químico. As NFs se comunicam com os demais sistemas: GAtec_BAL (sistema de pesagens), 
GAtec_GPI BAL (sistema de gestão de análises da produção industrial), SAP (mensageria de NFe) 
e Protehus Microsiga (apuração e entrega das obrigações acessórias). 

Desta forma, como as evidências foram extraídas dos sistemas supracitados, pode-se afirmar que 
as informações de gerenciamento, de estoque e de produção são os mesmos contemplados na 
RenovaCalc. 
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A Tabela 1 apresenta a planilha preenchida pela usina com as informações declaradas no i-SIMP 
(Sistema de Informações de Movimentação de Produtos) em comparação aos valores que foram 
inseridos na RenovaCalc, a partir do Boletim Industrial (sistema interno da usina) evidenciado pela 
firma inspetora referente a Usina Santo Antônio. Em análise verificou-se que o dado de moagem de 
cana declarado no SIMP estava diferente do valor do Boletim Industrial (conforme destaque em 
vermelho na Tabela). 

Em contato com a usina, o cliente fez o seguinte esclarecimento: 

A divergência se deu nos meses de inicio e fim de safra, cujos fechamentos foram realizados após 
lançamento das informações na plataforma do SIMP. Seguem os valores abaixo: 
 
Abril/2018: 
Moagem Informada no SIMP = 28.154.020,00 kg 
Moagem Correta = 130.240.000,00 kg  
 
Dezembro/2018: 
Moagem Informada no SIMP = 182.738.158,00 kg 
Moagem Correta = 182.367.528,00 kg 

 

Essa justificativa embasa a diferença apresentada entre as Tabelas 1 e 2, em torno de 101.715 t 

cana. 

Ainda segundo a usina, foi solicitada à ANP por e-mail (Anexo VIII) a retificação destas 
informações. 

Desta forma, a Tabela 2 apresenta os dados atualizados da moagem de cana, condizentes com o 

valor do Boletim Industrial da usina.  

Ressalta-se que todos os protocolos de aceite foram verificados e arquivados, assim como os e-
mails de retificação enviado à ANP e da usina à Firma Inspetora justificando às divergências 
apresentadas. 
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Tabela 1. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e RenovaCalc com erro (Usina Sto Antônio, 2020). 

  Cliente: USINA SANTO ANTONIO S/A 
         

SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos 
          

               

1. Apresentar os "Protocolos de Aceite" das informações inseridas no i-SIMP / 2. Planilha, nos moldes apresentados abaixo preenchida com os valores do SIMP e da Produção. 

               
Cana Saldo inicial jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 2018 

Moagem                -                   -                   -                   -       28.154.020    397.444.470    476.296.010    469.736.220     457.802.532     368.851.470    287.755.010    233.921.180    182.738.558    2.902.699.470  

Diferença                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Estoque Final                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                  220              1.752              1.752                  10                  -                    -                  3.734  

               
Hidratado Saldo inicial  jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 2018 

Produção Própria                -                   -                   -                   -         3.221.321       8.257.051                  -                    -                     -                     -         3.448.357       9.897.871       7.277.606        32.102.206  

Produção Reprocessamento                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Saída                -                   -                   -                   -         3.221.321       8.257.051                  -                    -                     -                     -         3.448.357       9.897.871       7.277.606        32.102.206  

Consumo                -            41.951          23.847          27.385           17.714           39.633           32.140           33.013            35.709            34.922            34.584            43.877           31.102            395.877  

Perdas                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Devolução                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Estoque         34.879          13.819            7.739          11.593             3.414           12.538             9.998             6.327            10.826              8.178             6.090             8.502             8.675            142.578  

SIMP   Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite    

               
Anidro Saldo inicial jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 2018 

Produção                -                   -                   -                   -                    -         7.106.401     17.592.040     19.271.570      19.892.996      17.061.756       9.738.740                  -            90.663.503  

Saída Geral                -                   -                   -                   -                    -         7.106.401     17.592.040     19.271.570      19.892.996      17.061.756       9.738.740                  -            90.663.503  

Saída Reprocessamento                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Perdas                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Devolução                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Estoque                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                          -    

SIMP   Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite    
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Tabela 2. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e RenovaCalc revisada (Usina Sto Antônio, 2020). 

  Cliente: USINA SANTO ANTONIO S/A 
         

               
SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos 

          

1. Apresentar os "Protocolos de Aceite" das informações inseridas no i-SIMP / 2. Planilha, nos moldes apresentados abaixo preenchida com os valores do SIMP e da Produção. 

               
Cana Saldo inicial jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 2018 

Moagem                -                   -                   -                   -      130.240.000    397.444.470    476.296.010    469.736.220     457.802.532     368.851.470    287.755.010    233.921.180    182.367.528    3.004.414.420  

Diferença                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Estoque Final                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                  220              1.752              1.752                  10                  -                    -                  3.734  

               
Hidratado Saldo inicial  jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 2018 

Produção Própria                -                   -                   -                   -         3.221.321       8.257.051                  -                    -                     -                     -         3.448.357       9.897.871       7.277.606        32.102.206  

Produção Reprocessamento                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Saída                -                   -                   -                   -         3.221.321       8.257.051                  -                    -                     -                     -         3.448.357       9.897.871       7.277.606        32.102.206  

Consumo                -            41.951          23.847          27.385           17.714           39.633           32.140           33.013            35.709            34.922            34.584            43.877           31.102            395.877  

Perdas                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Devolução                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Estoque         34.879          13.819            7.739          11.593             3.414           12.538             9.998             6.327            10.826              8.178             6.090             8.502             8.675            142.578  

SIMP   Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite    

               
Anidro Saldo inicial jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 2018 

Produção                -                   -                   -                   -                    -         7.106.401     17.592.040     19.271.570      19.892.996      17.061.756       9.738.740                  -            90.663.503  

Saída Geral                -                   -                   -                   -                    -         7.106.401     17.592.040     19.271.570      19.892.996      17.061.756       9.738.740                  -            90.663.503  

Saída Reprocessamento                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Perdas                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Devolução                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                    -                    -                      -    

Estoque                -                   -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                     -                     -                    -                          -    

SIMP   Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite  Prot. Aceite    
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A Figura 1 apresenta o balanço de massa em forma de ART, com as respectivas porcentagens do 
açúcar recuperado e perdido ao longo do processo de produção do etanol. A Figura 2 mostra em 
síntese as etapas desse processo e o Anexo VI o respectivo descritivo. Ressalta-se que essas 
informações foram consolidadas a partir dos sistemas GAtec. Ratifica-se que os documentos foram 
arquivados e verificados na auditoria da planta industrial. 

 

Figura 1. Balanço de Massa ART (Fonte: Usina Santo Antônio, 2019). 
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Figura 2. Fluxograma do processo de Etanol (Fonte: Usina Santo Antônio, 2019). 
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Elegibilidade: 

 Área analisada: 23.303,59 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

 Quantidade de imóveis rurais analisados: 127, sendo:  

 127 elegíveis. 

 0 não elegíveis. 

 

7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da proposta de certificação teve o prazo de 30 dias de divulgação no site 
www.sgssustentabilidade.com.br. O período de consulta ocorreu de 11/02/2020 a 11/03/2020. 

A consulta pública disponibilizou os seguintes documentos: 

I – Dados preenchidos pelo produtor de biocombustível na RenovaCalc e validados pela 
firma inspetora. 

II – Proposta de Certificação de Produção Eficiente de Biocombustível com indicação 
expressa da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e da fração de volume de 
biocombustível elegível, conforme modelo da ANP. 

III – Relatório parcial sobre o processo de certificação.  

Obs.: Ver Anexo I para resultados da consulta pública. 

 

8. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com base nos resultados avaliados em auditoria por meio de evidências, 36 
SACs e validação das informações inseridas na Planilha de Produtores e RenovaCalc, segue 
abaixo a proposta de Certificação de Produção Eficiente de Biocombustível com indicação 
expressa da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e da fração de volume elegível de 
biocombustível. 

 

Biocombustível: Etanol Anidro 

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

63,60 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 47,20 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

6,710390E-04 
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Biocombustível: Etanol Hidratado 

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

63,00 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 47,20 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

6,346085E-04 

 

A abordagem da SGS é baseada na compreensão dos riscos associados com a comunicação de 
informações dos dados e os controles para mitigar os mesmos. A análise incluiu a avaliação de 
evidências relevantes, relacionadas às quantidades e as informações relatadas pela organização, 
bem como visita à planta industrial. 

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

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

 É uma representação justa dos dados e informação no RenovaCalc  

 Foi preparado de acordo com a ISO 14065:2015 e em atendimento aos requisitos da 
Resolução ANP nº 758, de 23 de Novembro de 2018. 

 

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

 
 

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

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

Anexo V – Relatório de Auditoria in Loco - Lista de Presença e Participantes 
Anexo VI - Descrição do processo produtivo  

Anexo VII – Plano de Amostragem assinado pelo Responsável Técnico 
Anexo VIII - E-mail de retificação de infomação para a ANP. 

 

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


 

                                                                                                                                                                                                          

ANEXO I 

RENOVABIO – Resultado Consulta Pública 

 

Page 1 of 1 

Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora LTDA. 

Produtor de 
Biocombustível: 

USINA SANTO ANTÔNIO S/A 

Endereço: 
Fazenda Santo Antônio, s/n, Bairro Campinho. CEP: 14.165-428. 
Sertãozinho/SP 

Produto a ser certificado: Etanol Anidro e Hidratado de cana-de-açúcar 

Rota: E1GC 

Período da consulta pública: 11/02/2020 a 11/03/2020 

Documentos 
disponibilizados na 

consulta: 

RenovaCalc; Relatório parcial sobre o processo de certificação; 

Proposta de Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis. 

Endreço eletrônico da 
consulta pública: 

https://sgssustentabilidade.com.br/consulta-publica/ 

 
 
 

I. Comentários 
No Descrição Resposta ao comentário (uso SGS) 

1 Não houve nenhum comentário durante o período de consulta pública. Não aplicável. 
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ANEXO III 

RENOVABIO - Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

 

Page 1 of 21 

Organização: Usina Santo Antônio S/A 

Número do Contrato: 44403 

 
 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

1 SAC 
Análise de 
Elegibilidade 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Enviar um único arquivo em formato shapefile 
contendo todas as áreas produtivas e seus 
respectivos atributos: CNPJ ou CPF do 
produtor; número do CAR; códigos das 
fazendas referentes ao CAR.  

OBS: os códigos descritos aqui deverão ser os 
mesmos inseridos na Planilha de Produtores, 
aba de “Informações sobre elegibilidade”. 
Preferencialmente utilizar apenas números dos 
códigos das fazendas. 

Daniela Bento – 25/11/19 

Enviado em link por e-mail no dia 18/11/19  

 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana 

2 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba 
Informações 
sobre 
Elegibilidade 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Na aba de “Informações sobre elegibilidade” 
deverá ser colocado apenas um CAR por linha. 
O número do CAR não deve se repetir. 

Daniela Bento realizou as alterações. 

Valor alterado nas planilhas. 

Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 

 

3 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas dados 
primários e 
padrão 

08/10/19 – Juliana/MRO 

As informações apresentadas por fazendas 
devem ser consolidadas por CNPJ, de acordo 
com o Informe Técnico nº 2 da ANP. 

Daniela Bento realizou as alterações, consolidando 
as informações por CNPJ/CPF 

Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

4 SAC 
Análise  de 
elegibilidade 

08/10/19 – Juliana/MRO 

A análise da Elegibilidade não pode ser 
concluída em função da ausência dos 
shapefiles. 

A Usina irá contratar uma consultoria para a 
realização da análise. 

Daniela Bento – 25/11/19 

Consultoria finalizou o trabalho e enviamos em link 
por e-mail em 18/11/19. 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana 

5 SAC 
Planilha de 
Produtores 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Na planilha de produtores onde não houve 
consumo os valores devem estar preenchidos 
com zero, de acordo com as instruções na 
própria planilha, aba Instruções. 

Daniela Bento realizou as alterações. 
Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 

6 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários - 
uréia 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Valores de uréia estavam zerados, mas houve 
consumo em duas fazendas: 9 e 838. 
Solicitada a alteração com a inserção desses 
valores. 

Daniela Bento realizou as alterações. 
Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 

7 SAC 
Planilha de 
Produtores 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Evidências das informações da usina São 
Francisco necessitam estar na usina Santo 
Antonio 

Daniela Bento realizará as alterações. 

Foi excluído ás áreas relacionadas à Usina São 
Francisco.   

Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 

8 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Alterar o valor do item "Rendimento Energia 
Elétrica Comercializada" - valor inicial 22,29 
kwh/t cana. 

Marcio Comin recalculou os valores 

Valor recalculado conforme evidência: "Dados Gerais 
16/12/18" - Valor final inserido na RenovaCalc =  
22,35 kwh/ t cana. 

Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 

9 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

08/10/19 – Juliana/MRO 

No item "Bagaço Próprio" o valor inicial 
informado foi de 254,56. Esta considerando o 

Marcio Comin recalculou os valores 

Exclusão do bagaço de terceiros dos cálculos. Valor 
alterado para 276,01 kg/t cana. 

Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

bagaço total e não somente o próprio.  

10 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Alterar o valor no item "Bagaço de terceiro" em 
detrimento a SAC nº 11. 

Marcio Comin recalculou os valores. Valor alterado 
para 1,66 kg/ t cana. 

Encerrada - 08/10/19 
– Juliana/MRO 

11 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Alterar o valor do item "Eletricidade Mix Médio". 
Valor inicial = 1,56 kwh/t cana 

Marcio Comin recalculou os valores 

Valor alterado para 1,53. 

Encerrada - 09/10/19 
– Juliana/MRO 

12 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Para os valores de consumo de Diesel S10 e 
S500, devem ser calculados separadamente 
considerando B8 e B10 para o ano de 2018. 

Marcio Comin recalculou os valores e foi alterado na 
planilha de produtores. 

Encerrada - 09/10/19 
– Juliana/MRO 

13 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

08/10/19 – Juliana/MRO 

Valores de consumo de Etanol e gasolina não 
foram inseridos na Planilha de Produtores. 
Devem ser inseridos em caso de consumo no 
ano de 2018. 

Marcio Comin inseriu os valores calculados. 
Encerrada - 09/10/19 
– Juliana/MRO 

14 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba 
Informações 
sobre 
elegibilidade 

08/10/19 – Juliana/MRO 

CAR Estadual em conflito com CAR Federal 

Daniela Bento – 25/11/19 

Todos os números de CAR foram corrigidos para o 
cadastro Federal. 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana 

15 SAC 
Análise de 

Elegibilidade 

24/11/19 – Juliana/MRO 

Apresentar o relatório conclusivo da usina com 
relação à elegibilidade. Demonstrando à área 
total, área elegível, quais CARs foram 

Daniela Bento – 25/11/19 

Elaborado relatório complementar: Conclusão 
elegibilidade 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana 



Rev01 

ANEXO III 

RENOVABIO - Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

 

Page 4 of 21 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

considerados inelegíveis e por qual critério. 

16 SAC 
Planilha à 
parte 

24/11/19 – Juliana/MRO 

Apresentar o cálculo da fração do volume 
elegível de biocombustível. 

Marcio Comin – 25/11/19 

Elaborado relatório complementar: Fração elegível. 

 

11/12/2019 - Juliana 

SAC não atendida. 

Apresentar a memória de cálculo da fração de 
volume elegível em planilha à parte (Vide Informe 
Técnico nº 2 da ANP). 

 

20/12/2019 – Márcio  

Anexo o cálculo da fração do volume elegível. 

 

24/01/2020 - TMP 

Cálculo apresentado. 

Encerrada - 
24/01/2020 - TMP 

17 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
padrão 

24/11/19 – Juliana/MRO 

Apresentar evidência relacionada ao item área 
total de fornecedores padrão.  

Na planilha de produtores o valor total é de 
9.017,38 ha. 

Daniela Bento – 25/11/19 

Resposta da usina = A área da planilha de 
produtores refere-se à área total de cana, 
independente se houve colheita ou não, conforme 
“print” abaixo, esta área está contemplada nas 
imagens (shapes), enquanto que o relatório de 
produção dados padrão refere-se às áreas colhidas 
com moagem na USA em 2018, que geraram a 
produção constante na aba de informações de 
elegibilidade. Ou seja, ambas estão corretas. 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana  
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

 

18 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba 
Consolidado 

24/11/19 – Juliana  

Preencher os campos “especificar” para 
fertilizantes sintéticos na aba Consolidado da 
Planilha de Produtores. 

Daniela Bento – 25/11/19 

Preenchido conforme solicitado 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana 

19 SAC 

RenovaCalc/ 
Fase 
industrial - 
Rendimento 
Energia 

24/11/19 – Juliana  

O valor apresentado na RenovaCalc 
22,29kWh/t cana diverge do valor apresentado 
na memória de cálculo 22,35kWh/t cana. 

Verificar. 

Marcio Comin – 25/11/19 

Corrigida na Renovacalc para 22,35, conforme 
memória de cálculo. 

Encerrada - 26/11/19 
- Juliana 

20 SAC 
Balanço de 
Massa 

24/11/19 – Juliana  

Apresentar o balanço de massa da produção: 
Identificando as entradas, processos e saídas 
de produtos e co-produtos. 

Marcio Comin – 25/11/19 

Os dados que evidenciam estas informações foi 
anexado no arquivo abaixo "Anexo I Boletim 
Bonsucro", enviado por link em 18/11/19. 

 

11/12/2019 - TMP 

SAC não atendida. 

Enviar evidência contendo: entradas, processos e 
saídas. Apresentar um fluxograma do balanço de 
massa. 

Encerrada - 
28/01/2020 - TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

20/12/2019 – Márcio  

Inserido os seguintes documentos: Balanço de 
massa / boletim de fechamento da safra / fluxograma 
do processo. 

 

24/01/2020 - TMP 

SAC não atendida. 

Apresentado fluxograma do processo de fabricação 
do açúcar. Enviar da fabricação do etanol, 
detalhando os processos. 

 

28/01/2020 – Márcio 

Anexo: SAC Nº 20 - Fluxograma de fabricação de 
etanol. 

21 SAC 
Análise de 
elegibilidade 

11/12/2019 - TMP 

Não foram apresentados os mapas com os 
limites do CAR e respectivas propriedades, 
mostrando a elegibilidade quanto ao CAR. 
Devem ser evidenciados. 

Apresentar declaração e/ou laudo assinado 
pelo responsável atestando capacidade técnica 
para análise realizada para supressão de 
vegetação no escopo RenovaBio, conforme 
Informa Técnico nº 02 da ANP. Além disso, 
deve-se apresentar um mapa por CAR e 
respectivas delimitações das fazendas com o 

20/12/2019 – Daniela  

Inserida pasta SAC21 com Declaração. Os mapas 
em PDF por CAR estão em elaboração com previsão 
de termino em 25/01/20. 

 

24/01/2020 - TMP 

Declaração devidamente evidenciada e assinada. 
Faltam os mapas com as análises de supressão de 
vegetação e CAR 

 

28/01/20 – Daniela – Todos os mapas (PDF) CAR e 

Encerrada - 
28/01/2020 - TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

comparativo dos anos de 2017 e 2019 para 
verificação de supressão. 

Supressão foram inseridos com o nome do CAR. 
Também foram acrescentadas as imagens Sentinel 
utilizadas nas análises. 

2 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas dados 
primários e 
padrão 

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar relatório (via sistema) com a relação 
de notas fiscais emitidas no ano de 2018 
referentes à cana comprada, tanto para os 
dados primários quanto para os dados padrão. 

Evidenciar notas fiscais de área própria e de 
fornecedores, separadamente. 

20/12/2019 – Marcio  

Inserida pasta SAC22 com a relação de todas as NFs 
de entrada de cana na USA. 

Encerrada - 
24/01/2020 - TMP 

23 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar relatório/documento com o valor do 
bagaço produzido no ano de 2018, utilizado no 
cálculo do item "bagaço próprio". 

20/12/2019 - Marcio 

SAC Nº 20 – Boletim de Fechamento da Safra 18/19 
(página 11) 

 

24/01/2020 - TMP 

Valor inserido no memorial de cálculo não bate com o 
valor do Boletim de Fechamento da Safra pag. 11. 

 

28/01/2020 – Márcio 

Corrigido o valor do bagaço produzido no memorial 
de cálculo. Evidencia: SAC 23 – 28 01 20 Bagaço 
Produzido Corrigido com a Evidência. Evidencia: 
RenovaCalc  alterada com o novo valor. 

 

28/01/2020 - TMP 

Encerrada - 
29/01/2020 - TMP 



Rev01 

ANEXO III 

RENOVABIO - Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

 

Page 8 of 21 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

Valor do bagaço produzido alterado na memória de 
cálculo conforme o valor da evidência (Boletim de 
safra). 

Enviar a memória de cálculo em excel atualizada 
"Dados Gerais 16-12-18.xls". 

 

29/01/20 – Marcio - Memória de calculo em excel 
anexa. 

24 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar relatório via sistema interno da usina 
(ou prints do sistema) dos valores consumidos 
de corretivos e de fertilizantes sintéticos no ano 
de 2018. A evidência enviada é somente um 
pdf, sem logo da usina, datas, tipo de filtragem, 
etc. 

Enviar notas fiscais de compra desses 
insumos. 

20/12/2019 - Daniela 

Inserida pasta SAC 24 com: Relatório dos Insumos 
aplicados (Gatec); Relatório das requisições por 
fazenda; Planilha auxiliar da aplicação de insumos 
nas áreas elegíveis; NFs dos produtos relacionados 
adquiridos no ano de 2018. Obs: Os produtos KCL-
000060, NPK-102020, MAP-115200 e Uréia não 
foram comprados em 2018. 

 

27/01/2020 - TMP 

Evidências enviadas, junto com a memória de 
cálculo. 

Encerrada - 
27/01/2020 - TMP 

25 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar os relatórios de consumo de 
combustível via sistema da usina (fonte 
primária) do ano de 2018, como também dos 
equipamentos e consumos considerados na 
fase industrial (retirados da fase agrícola), para 

20/12/2019 - Marcio  

Anexo Pasta SAC 25 com a abertura do consumo 
Agrícola totalizado na Usina Sto Antônio por 
equipamentos.  Para o consumo Industrial a 
evidencia se encontra na SAC 28. 

 

Encerrada - 
27/01/2020 - TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

diesel, etanol e gasolina. 

Foram enviados somente dados fechados, com 
valores totais de consumo. 

27/01/2020 - TMP 

Verificados as listagens dos equipamentos utilizados 
no ano de 2018 com consumo de diesel e etanol. 

26 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

11/12/2019 - TMP 

Verificar o valor no item "Distância - bagaço de 
terceiro" na RenovaCalc, pois não condiz com 
o valor apresentado na evidência. 

Caso o valor seja alterado na Renovacalc, 
reenviar a planilha atualizada. 

20/12/2019 - Márcio  

Corrigido o valor na RenovaCalc para 77,7 km. 

 

27/01/2020 - TMP 

Na RenovaCalc o valor está 50,50 km. Verificar 

 

28/01/2020 – Márcio 

Evidencia: RenovaCalc alterada com o novo valor da 
distância do bagaço. 

 

28/01/2020 - TMP 

Alterado o valor conforme evidência, para 77,70 km. 

Encerrada - 
28/01/2020 - TMP 

27 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial  

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar as notas fiscais de compra de lenha 
e de bagaço. 

20/12/2019 - Márcio  

Nota Fiscal de Compra de Lenha e Compra de 
Bagaço. 

 

27/01/2020 - TMP 

As notas fiscais de lenha enviadas não condiz com 
os valores inseridos na planilha "CONSUMO LENHA 
EUCALIPITO.xls". Explicar 

 

Encerrada - 
03/02/2020 - TMP 



Rev01 

ANEXO III 

RENOVABIO - Relatório de Auditoria in Loco - Resultados 

 

Page 10 of 21 

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

28/01/2020 – Márcio 

Ajustado o relatório de lenha adquirida abrindo 2 
casas decimais para bater com as notas fiscais 
enviadas. 

 

28/01/2020 - TMP 

As notas fiscais apresentadas (nºs 59790 e 59883 do 
mês de fevereiro) não estão na relação do arquivo 
denominado "CONSUMO LENHA EUCALIPITO.xls". 

O consumo de lenha deve considerar o ano civil de 
2018. Verificar. 

 

29/01/2020 – Marcio – Considerado o ano de 2018, 
revisada a planilha “Consumo Lenha Eucalipto” e 
anexadas todas as NFs de compra citadas na 
mesma, corrigida renovacalc alterando o valor 0,10 
para 0,11 kg/ton. 

 

29/01/2020 - TMP 

Valores inseridos na planilha de cálculo não batem 
com os valores das notas 

 

03/02/2020 - TMP 

Memória de cálculo corrigida, de acordo com os 
valores de consumo contidos nas notas fiscais. Não 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

houve alteração do resultado final na RenovaCalc. 

28 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase 
industrial 

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar relatório via sistema (fonte primária) 
com os equipamentos considerados para o 
cálculo do consumo de combustíveis da fase 
industrial, conforme SAC nº 25. 

Inserir valor na célula "Óleo Combustível", caso 
tenha sido consumido tal óleo e não diesel. Se 
for referente a diesel, excluir o valor na 
RenovaCalc. 

20/12/2019 - Márcio  

Inserido o Relatório - Demonstrativo da Utilização de 
Diesel e não óleo combustível, dessa forma o mesmo 
foi retirado da RenovaCalc. 

 

27/01/2020 - TMP 

Verificada evidência e valor excluído da RenovaCalc. 

Encerrada - 
27/01/2020 - TMP 

29 SAC 
Planilha de 
Produtores 

11/12/2019 - TMP 

Evidenciar o Caderno de mapas agrícolas safra 
2018/2019, para validar os valores de áreas 
inseridos nas abas primário e padrão. 

20/12/2019 - Daniela  

Elaborada pasta SAC 29 com todos os mapas 
agrícolas para comprovação de área total dos Dados 
Primários. Para os dados padrões a área produtiva 
foi levantada junto a análise do CAR de acordo com a 
produção Comprada pela Usina. 

 

27/01/2020 - TMP 

Mapas evidenciados. 

Encerrada - 
27/01/2020 - TMP 

30 SAC RenovaCalc 

11/12/2019 - TMP 

Enviar o Boletim industrial do ano de 2018 em 
formato pdf. 

20/12/2019 - Marcio  

SAC Nº 20 – Boletim de Fechamento da Safra 18/19. 

 

27/01/2020 - TMP 

Boletim evidenciado. 

Encerrada - 
27/01/2020 - TMP 

31 SAC RenovaCalc 11/12/2019 - TMP Márcio 20/12/2019: SAC Nº 31 – Inserido o Relatório Encerrada - 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

Enviar notas fiscais de venda de energia 
elétrica e esclarecer a fonte primária do valor 
de energia vendida, com evidência. 

– Relatório de Notas Fiscais de Energia Emitido em 
2018. 

 

27/01/2020 - TMP 

Esclarecer o documento "SAC Nº 31 Relatório de 
Notas Fiscais de Energia Emitidas em 2018.pdf". 
Esta como usina São Francisco. Selecionar o valor 
total vendido. 

 

28/01/2020 – Márcio 

A Usina São Francisco também é um cliente da 
Usina Santo Antonio na compra de energia e venda 
de energia. 

 

28/01/2020 - TMP 

O valor utilizado na memória de cálculo está no 
Boletim de Safra pag 14.  

28/01/2020 - TMP 

32 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

27/01/2020 - TMP 

Evidenciar o cálculo do item "cinzas e fuligem" 
e relatório de consumo. 

28/01/20 – Daniela – Anexo relatório da quantidade 
produzida de fuligem com observação da apuração 
do valor através da moagem. Para esta operação não 
temos relatório de aplicação. 

Encerrada - 
28/01/2020 - TMP 

33 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

27/01/2020 - TMP 

Item "Teor de biodiesel na mistura" - retirar 
valor inserido, pois ele condiz com o BX. 

28/01/20 – Daniela – Valor retirado da planilha de 
produtores. 

Encerrada - 
28/01/2020 - TMP 

34 SAC RenovaCalc/ 03/02/2020 - TMP 03/02/2020 - TMP Encerrada - 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

Fase 
industrial 

Divergência do valor da memória de cálculo 
com o valor inserido na RenovaCalc para o 
item de Etanol hidratado próprio. Solicitada 
evidência via sistema. 

Enviado evidência via sistema e atualizado valor na 
RenovaCalc, sendo excluído o valor devido ao 
arredondamento de duas casas decimais (0,002). 

03/02/2020 - TMP 

35 SAC 
Documentos 
à parte 

02/03/2020 - TMP 

Enviar os seguintes documentos: 

- planilha comparativa com dados declarados 
no SIMP e de produção, além dos protocolos 
de aceite; 

- Declaração do sistema de gestão; 

- Descrição do processo produtivo do etanol; 

- Balanço de massa ART. 

19/03/2020 – MÁRCIO 

Resposta da usina: Estou enviando a declaração do 

Sistema de Gestão  / descrição do processo 
produtivo e balanço de ART. 

 

23/03/2020 - TMP 

Documentos evidenciados. Falta apenas a tabela 
com dados declarados no i-SIMP. 

 

26/03/2020 - TMP 

Justificativa enviada pela usina da divergência entre 
dados do SIMP e RenovaCalc. Foi solicitada à ANP a 
correção das informações de moagem na plataforma 
SIMP. 

Encerrada - 
27/03/2020 - TMP 

36 SAC 
Planilha à 
parte 

02/03/2020 - TMP 

- Apresentar a lista das áreas inelegíveis, com 
a respectiva identificação da área, valor da 
área, identificação do produtor, valor da 
produção e motivo da inelegibilidade; 

- Apresentar lista de todos os CARs, com a 
respectiva área de produção, valor de produção 
e observações pertinentes. 

17/03/20 – DANIELA BENTO 

Resposta da usina: O arquivo SAC36.xls na aba 

“Inelegibilidade” estão listadas todas as fazendas 
moídas na USA em 2018 resultando nos 
3.004.414,420 ton. classificadas em elegíveis ou não, 
para cada linha do relatório referenciamos se a 
fazenda faz parte dos dados primários “Relatório 
cana colhida Moagem USA dados primários” ou 
Padrão “Produção dados padrão” ambos em anexo 

Encerrada - 
18/03/2020 - TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

Emissão (Data e informação) Resposta da Parte Responsável (Data) 
Encerramento (Data 
e responsável) 

(pdf). Ressaltamos que não podemos afirmar que as 
áreas inelegíveis não possuem o CAR ou Mapa, 
apenas não nos foram disponibilizados pelos 
proprietários e sem estas informações não foi 
possível verificarmos a elegibilidade. 

Neste mesmo arquivo SAC36.xls, na ABA “CAR 
produção” listamos todos os CARs e suas 
respectivas áreas de produção colhidas e moídas na 
USA, colocamos no campo observação de qual 
relatório (padrão ou primário) a área faz parte. Cabe 
informar que essas áreas são de colheita, as quais, 
resultaram nas produções industrializadas na USA e 
que se difere da área informada na planilha 
“´Produtores de Cana-de-açúcar” pois lá a área que é 
solicitada é a soma das áreas de colheita, mudas, 
reforma, bisada e etc. 

 

18/03/2020 - TMP 

Evidenciada planilha que demonstra a rastreabilidade 
dos dados das fazendas que entraram no escopo do 
Programa, e as que ficaram de fora, devido à falta de 
informações por parte de fornecedores. Enviado 
arquivos em formato pdf. referentes a relatórios 
gerados via sistema interno da usina para comprovar 
os dados inseridos na planilha. 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 

As Usinas Santo Antônio e São Francisco são do 
mesmo grupo, mas foram auditadas de forma 
independente. As evidências e cálculos de 
fornecimento de uma Usina para a outra, precisam 
constar na pasta de evidências uma da outra. 

Juliana/MRO 08/10/19 

2 

Foram mantidas as áreas sem compra de biomassa 
na planilha elegibilidade, porém nas planilhas de 
dados primários e padrões foram excluídas as 
unidades com valores zerados. 

Juliana/MRO 08/10/19 

3 
Como evidência da área total a usina utilizou as 
informações do CAR para gerar as informações de 
área total. 

Juliana/MRO 26/11/19 

    

 
 

III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 

Foram evidenciadas as áreas de CAR e respectivas propriedades. 

Evidência: "Imóveis analisados elegíveis.pdf". Vide SAC nº 21 

Mapas: ex. "SP-3501004-0A5A49B0E06C4DC5B62D2A36B14B3239.pdf" - mapas com os limites do CAR e áreas 
produtivas. 

2 ZAE: ZAE Cana verificado através do relatório: "Análise ZAE Municípios USA.pdf". 

3 Supressão de vegetação: 
Evidenciados os mapas por CAR com as imagens de satélites dos anos de 2017 e 2019. 

Mapa: ex. "SP-3505906-3A6026498DE8437EBAEDDE619833D5E7.pdf". Vide SAC nº 21 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Verificada a declaração de capacidade técnica: "SAC 21 DECLARAÇÃO PLM3_Usina_Sto Antonio.pdf". 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: 

Verificado in loco as informações sobre o valor da área de 11 fazendas considerando as áreas de produção e 
evidenciado as notas fiscais de compra das seguintes fazendas: 9, 30, 32, 1959, 1791, F2, F4, 145, 1435, 1871, 
30066. 

Evidências: "Planilha Produtor dados Primarios Abertos.xls" - planilha aberta com as informações por fazendas que 
compõem o CNPJ da usina (áreas próprias + parcerias + arrendamento). 

"Area total dados primarios.pdf" - listagem via sistema interno da usina. 

Memória de cálculo: "Memoria de Calculo Insumos dados Primários.xls" - valor total de área. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Verificados no sistema GATEC relatório código TAL 0017. Fazendas amostradas: 9, 4, 14, 21, 26, 30, 599. 

Evidência: "Cana Colhida Moagem USA dados Primarios.pdf". 

Memória de cálculo: "Memoria de Calculo Insumos dados Primários.xls" - valor da produção total. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Verificado e solicitado notas fiscais das fazendas como evidência. Vide SAC nº 22 

Evidências: "SAC N_22 Renovabio_Notas USA_2018.xls" - relação de notas emitidas por fazenda. (própria + 
fornecedor) 

"SAC N_22 Planilha auxiliar Notas.xls" - planilha auxiliar. 

Evidenciado algumas notas fiscais de entrada de cana. 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Dados de impureza em planilha excel, os mesmos também são evidenciados em relatório gerado pelo sistema 
GAtec. 

Evidência: "Impurezas Vegetais.pdf". 

Umidade: utilizado valor padrão. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Dados de impureza em planilha excel, os mesmos também são evidenciados em relatório gerado pelo sistema 
GAtec. 

Evidência: "Impurezas Minerais.pdf". 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

7 Área queimada: 

Relatório de entrada de cana queimada, software Gatec (ACO0014) “áreas com produção – por fazenda”, com 
evidência de entrada de cana queimada. 

Evidência: "Area Colhida queimada moagem USA.pdf". 

Memória de cálculo: "Planilha Produtor dados Primarios Abertos.xls". 

8 Corretivos: 

Sistema Protheus, traz todos os dados dos insumos relativos às saídas do estoque utilizados nas fazendas. 
Considerou-se o que saiu do estoque e não o que foi comprado. Foram solicitadas as notas fiscais de compra do 
insumo. 

Evidências: "Insumos por fazenda.pdf" - selecionar somente as fazendas que entraram no escopo. 

"SAC 24 Resumo req Ins por Fazenda.pdf". Vide SAC nº 24. 

Memória de cálculo: "Memoria de Calculo Insumos dados Primários.xls". 

9 Fertilizantes sintéticos: 

Uréia – Aberta a SAC nº 6 sobre valores zerados na utilização de uréia e identificação da necessidade de correção 
dos valores. Evidências e notas fiscais solicitadas. 

MAP – Verificado o relatório do sistema Protheus com código do produto e memória de cálculo. 

DAP – não é utilizado na usina.  

Nitrato de Amônio – OK 

Solução de nitrato de amônia e uréia, amônia anidro, sulfato de amônio, nitrato de amônio e cálcio (CAN), SSP, TSP 

e Cloreto de Potássio – KCL, NPK – Verificado registro nas fazendas 903, 629,028. 

Solicitada as notas fiscais de alguns dos insumos consumidos para análise da composição e checagem da memória 
de calculo. 

Evidências: "SAC 24 Resumo req Ins por Fazenda.pdf". - Vide SAC nº 24 

Memória de cálculo: "Memoria de Calculo Insumos dados Primários.xls". 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Valor de vinhaça evidenciado no relatório do GATEC - verificado na memória de cálculo. 

Evidência: "Vinhaça e Torta Total.pdf" - valor total consumido 

Memória de cálculo: "Memoria de Calculo Insumos dados Primários.xls". 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Concentração de N usada informação da análise realizada pela usina. Evidência: "Laudo Vinhaça.pdf". 

Para a aplicação de torta de filtro – Amostradas as fazendas 5, 17, 21, 59 – Solicitado análise laboratorial como 
evidência para o valor de nitrogênio: "Laudo Torta.pdf". 

11 Combustível: 

Relatório GATEC – Controle de Equipamentos "Combustível por ponto de abastecimento". Considerado o valor total 
do consumo de diesel na fase agrícola. Etanol = 0,12 L/t cana. 

Evidências e memória de cálculo: "Diesel Jan e fev B8.pdf" - valor de B8 

                                                       "Diesel MAR E DEZ_B10.xls.pdf" - valor de B10 

                                                       "Etanol.pdf" - valor de etanol 

                                                       "Gasolina.pdf" - valor da gasolina (zero na Planilha de Produtores devido a duas 
casas decimais). 

Listagem por equipamentos (Vide SAC nº 25): 

"SAC 25 TODOS EQUIPAMENTOS USINA_JAN A FEV DE 2018.pdf" 

"SAC 25 TODOS EQUIPAMENTOS USINA_JAN A FEV DE 2018.pdf" 

Retirado valores para o consumo industrial. 

12 Eletricidade: Não há consumo de energia elétrica na fase agrícola. 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  Valor de área retirada dos shapes dos limites das áreas produtivas de cada fornecedor. Vide SAC nº 17. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Evidência: "Produção dados padrão.pdf" - valores de produção de cana por fazenda. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Verificado e solicitado notas fiscais das fazendas como evidência. Vide SAC nº 22 

Evidências: "SAC N_22 Renovabio_Notas USA_2018.xls" - relação de notas emitidas por fazenda (própria + 
fornecedor) 

"SAC N_22 Planilha auxiliar Notas.xls" - planilha auxiliar. 

Evidenciado algumas notas fiscais de entrada de cana. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Verificado no sistema e no documento Impureza Vegetal por tipo de corte. 

Evidência: "Impurezas Vegetais.pdf" 

Umidade: utilizado valor padrão. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Verificado no sistema e no documento Impureza Mineral por tipo de corte. 

Evidência: "Impurezas Minerais.pdf". 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Verificados no sistema e na planilha: Relatório 100 – Bonsucro 

Evidência: "Anexo I- Boletim Bonsucro.pdf" 

Planilha: "Dados Gerais 16-12-18.xls". 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

Não aplicável. 

3 Rendimento etanol anidro: 
Verificados in loco no sistema. 

Evidência e memória de cálculo: "Dados Gerais 16-12-18.xls". 4 
Rendimento etanol 
hidratado: 

5 Rendimento açúcar: 

Verificados no sistema e na planilha 

Evidências: Relatório 100 – Bonsucro "Anexo I- Boletim Bonsucro.pdf". 

Memória de calculo: "Dados Gerais 16-12-18.xls". 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Verificado in loco no sistema. 

Evidência e memória de cálculo: "Dados Gerais 16-12-18.xls". 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Verificados no sistema e na planilha 

Evidências: "Bagaço Vendido.pdf" 

Memória de calculo: "Dados Gerais 16-12-18.xls". 

Umidade: utilizado valor padrão. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Realizado um cálculo para saber o quanto foi consumido em 2018. 

Memória de cálculo: "Dados Gerais 16-12-18.xls" 

Evidências: "2017- Bagaço Sobra (1).pdf" / "2018- Bagaço Sobra.pdf" / "PEDIDO DE COMPRA 
BAGAÇO_terceiro.pdf". 

"Boletim Fechamento Safra 1819.pdf" - pag 11 - valor do bagaço produzido. Vide SAC nº 23 

9 Palha própria e umidade: Não aplicável. 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

Evidência: "PEDIDO DE COMPRA BAGAÇO_terceiro.pdf". 

Memória de cálculo: "Dados Gerais 16-12-18.xls" 

Umidade: utilizado valor padrão. 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

Evidenciado print do google maps com a distância. 

"Distância Compra de Bagaço.doc" - Vide SAC nº 26 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

Não há utilização. 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

Não há utilização. 

14 
Cavaco de madeira e 
umidade:  

Não aplicável 

15 
Distância transporte cavaco 
de madeira terceiros: 

Não aplicável 

16 Lenha e umidade: 

Consumo de lenha verificado no sistema e verificada a memória de cálculo na planilha 

Evidência: "CONSUMO LENHA EUCALIPITO REVISADA- Revisão 31 01 2020.xls" - total comprado, cálculo e mapa 
com a distância. Vide SAC nº 27. 

17 Distância transporte lenha: 
Evidência: "CONSUMO LENHA EUCALIPITO REVISADA- Revisão 31 01 2020.xls" - mapa do Google Maps, apenas 
um fornecedor. 

18 Resíduos florestais e Não aplicável. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

umidade: 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

Não aplicável. 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

Vide SAC nº 28 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Foi realizado o cálculo conforme planilha: "CONSUMO ETANOL  - INDUSTRIA.xls" e em função do arredondamento, 
o valor ficou zerado na RenovaCalc. 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 

23 Eletricidade da rede:  
Foram verificados todos os demonstrativos da Distribuidora do ano de 2018 e os cálculos auditados. 

Memória de cálculo: "Eletricidade da Rede Mix Médio.xls". 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

Não há utilização. 

25 Fase de distribuição: 
Verificado conforme Declaração enviada e assinada pela Coopersucar. 

Evidência: "Declaração Modal - Balbo Santo Antonio.pdf". 

26 Volume da fração elegível: Vide SAC nº 16 - "SAC Nº 16 - CÁLCULO DA FRAÇÃO DE VOLUME ELEGIVEL DE BIOCOMBUSTIVEL.pdf" 

27 Balanço de massa: Vide SAC nº 20 - "SAC Nº 20 Fluxograma de Produção de Etanol.pdf". Verificado com a RenovaCalc. 

28 SIMP: Tabela com os dados declarados no SIMP evidenciada e analisada. 

   

 
Gostaríamos de receber seus comentários sobre nosso trabalho, assim solicitamos o preenchimento da pesquisa de satisfação via WEB através do 
endereço que segue: 
https://pt.surveymonkey.com/r/PesqSatisCBE  

https://pt.surveymonkey.com/r/PesqSatisCBE
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AAnneexxoo  IIVV  ––  RReellaattóórriioo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  iinn  LLooccoo  -- PPllaannoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  
  

Organização (razão social): Usinas Balbo 

Endereço: Usina Santo Antônio 
Fazenda Santo Antônio – CP 536 – Campinho Sertãozinho – SP – CEP 
14160-080 
 
Usina Santo Francisco  
Fazenda São Francisco S/Nº – CP 537 – Zona Rural – Sertãozinho (SP) – 
CEP 14174-000 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 08 a 10 de outubro de 2019 

Auditor-Líder: Mariana de Oliveira Klein – MRO – Usina São Francisco 

Juliana Fullmann – Usina Santo Antônio 

Membro(s) de Equipe:  

Participantes Adicionais – 
Funções envolvidas:  

- 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V5 de 09/09/2019 

Idioma: Português 

Biocombustível: Etanol 

Rota de Produção: Produção de cana-de-açúcar e fabricação de etanol 

Plano de Amostragem - 

 

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

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

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

e identificar áreas aplicáveis para potencial melhoria. 

 

Obs.: É indispensável a participação presencial, dentre outros funcionários da unidade, do gerente industrial, do 
gerente de suprimentos, dos responsáveis pelo gerenciamento dos sistemas informatizados de controle de 
estoques, consumo e produção, pelo fornecimento dos dados e pelo preenchimento da RenovaCalc. 

 

 

Data  Horário Auditor Unidades organizacionais e funcionais / 
Processos e Atividades 

Observação 

07/10 
A definir MRO, 

Juliana 
Deslocamento dos auditores a Sertãozinho/SP.  

  

 

08/01 

 

7:30 - 8:00 

MRO, 
Juliana 

- Deslocamento para a Usina  

08:00 - 8:30 
- Reunião de abertura; confirmação do escopo; e 
alinhamento do plano de auditoria confirmação das 
visitas de campo; dúvidas. 

 

8:30-9:30 
Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, 
supressão de vegetação) USF/USA 

 

9:30-12:00 
Consumo de combustível nas fases agrícola e 
industrial. USF/USA 

 

12:00 Almoço  
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13:00-16:30 
Dados da Indústria (processamento da cana e 
produção do etanol). USF/USA 

 

16:30 - 17:00 - Reunião interna dos auditores  

17:00 - 18:00 - Deslocamento para o hotel  

 

09/10 

 

 

 

7:30 - 8:00 

MRO, 
Juliana 

- Deslocamento para a Usina  

8:00 - 12:00 

- Visita de campo USF/USA: 

Posto de Combustíveis; Laboratório PCTS; 
Balança; Destilaria; Cogeração (se houver); etc. 

 

12:00 - 13:00 - Almoço  

13:00 - 16:00 
- Informações e dados da fase agrícola (área, 
queima, produção, impurezas, palha, corretivos, 
fertilizantes. USF/USA 

 

16:30 - 17:00 - Reunião interna dos auditores   

17:00 - Deslocamento dos auditores  

 

 

 

 

 

 

 

10/10 

7:30 - 8:00 

MRO, 
Juliana 

- Deslocamento para a Usina  

8:00 - 12:00 
Continuação: Informações e dados da fase agrícola 
(área, queima, produção, impurezas, palha, 
corretivos, fertilizantes. USF/USA 

 

12:00 - 13:00 - Almoço  

13:00 - 15:00 
- Continuação: Informações e dados da fase 
agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, 
corretivos, fertilizantes. USF/USA 

 

15:00 - 16:00 - Pendências (se houver)  

16:30 - 17:00 - Reunião de encerramento  

17:00 - Deslocamento dos auditores  

 

 

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (dados do ano civil):   

 

▪ Lista com os nomes das fazendas que abastecem a usina, indicando área (ha) e se são fazendas 

próprias, arrendadas ou parcerias;  

▪ Mapas das fazendas indicando: áreas de plantio;  

▪ Lista de produtos aplicados: fertilizantes, material orgânico, calcário, etc, com os respectivos 

ingredientes ativos e taxas de aplicação por hectare.  

▪ Consumo de combustível (máquinas agrícolas, transporte de pessoal, colheita e transporte de cana, 

consumo na usina);  

▪ Consumo e geração de eletricidade (usina);  

▪ Área queimada; 

▪ Quantidades de cana processada, palha processada; 

▪ Rendimento dos produtos (etanol e açúcar); 

▪ Bagaço comercializado; 

▪ Consumo de biocombustíveis; 

▪ Licença de operação; 

▪ Boletins do ano civil; 
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▪ Obs.: a auditoria deve verificar os dados de origem das informações da Renovacalc e Planilha de 

Produtores, como notas fiscais, relatórios, dados de sistema, análises, etc. e que deverão ser 

disponibilizados arquivos referentes a essas evidências 

 

 Notas ao cliente: 

• Os Planos de Auditoria entregues antecipadamente, são passíveis de mudança e serão confirmados através de e-mail definindo os 
auditores e datas. 

• As áreas e horários indicados são aproximados e flexíveis, e serão confirmados na reunião de abertura antes do início da auditoria, mas 
poderão sofrer alterações durante a auditoria. Antes ou durante a auditoria, os auditores da SGS ICS reservam-se o direito de alterar ou 
adicionar outros elementos da norma além dos citados no itinerário acima, em função de constatações durante a auditoria. Alterações por 
necessidade do cliente poderão ser feitas da mesma forma, contando com a anuência do Auditor Líder da Equipe. Caso haja necessidade das 
mesmas, contatar antecipadamente o mesmo. 

• Agradeceríamos se estivesse disponível ao(s) auditor(es) uma sala privativa, acesso a um computador e impressora, além de um almoço 
breve nas instalações da organização. 

• Seu contrato com a SGS é parte integrante deste plano de auditoria, e detalha os acordos de confidencialidade, escopo de auditoria, 
informação para atividades de follow-up e qualquer requisito especial de relatório. 
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TIPO: 
NORMA OPERACIONAL 

IDENTIFICADOR: 
NOIDAL03 

REVISÃO: 
16 

DATA: 
07/05/2018 

PÁGINA: 
1/12 

TÍTULO: 
Produção de Etanol Hidratado e Anidro 

PROPRIEDADE: USINA SANTO ANTONIO S/A  

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos para produção de Etanol Anidro e Etanol Hidratado. 

2. ALCANCE
Desde a entrada do vinho centrifugado nos aparelhos até a saída do Etanol dos tanques medidores de Etanol 
Hidratado e anidro. 

3. RESPONSÁVEIS
3.1. Gerente Industrial 

• Estabelecer os Planos de Produção, por tipo de produto e quantidades e as especificações dos insumos;
• Disponibilizar recursos para execução dessas atividades.
• Definir quais são os cargos que tem impacto nestas atividades e estabelecer programa de treinamento para

suprir as carências encontradas.

3.2. Encarregado de Destilaria e Produção de Levedura 
• Estabelecer ações de disposição e ações corretivas para os desvios durante processo;
• Estabelecer ações corretivas em casos de desvios conforme a especificidade da não conformidade.
• Estabelecer verificações e validações onde necessárias;
• Divulgar os Planos de Produção para todos os funcionários;
• Treinar os colaboradores nas atividades descritas nesse procedimento.

3.3. Líder de Turno – Destilaria 
• Estabelecer ações de disposição e ações corretivas para os desvios durante processo;
• Participar das disposições e ações corretivas voltadas aos desvios destas atividades;
• Efetuar os registros necessários para garantir a rastreabilidade e a segurança do produto.

3.4. Operadores 
• Comunicar ao responsável da área quaisquer desvios observados no cumprimento deste procedimento.
• Participar das disposições e ações corretivas voltadas aos desvios destas atividades;
• Efetuar os registros necessários para garantir a rastreabilidade e a segurança do produto.

4. REFERÊNCIAS
4.1. NPIDID01 – Planejamento e Controle da Produção; 
4.2. NPIDAL01 – Processo de Destilação de Etanol; 
4.3. NPIDLI01 – Controle de Processos Analíticos e Liberação de Produtos Finais; 
4.4. ETIDAL03 – Monoetilenoglicol; 
4.5. ETIDLI02 – Etanol Industrial; 
4.6. ETIDAL02 – Hidróxido de Sódio a 50%. 

5. DEFINIÇÕES
♦ Ponto de monitoramento:  Entende-se por “ponto de monitoramento” valores ou etapas do processo que não 

podem ser alteradas pelo operador, ou seja, itens que variam conforme as condições oferecidas por processos
anteriores entre outros.

♦ Ponto de controle:  Os pontos de controle são valores ou etapas que podem ser alterados e devem ser também 
monitorados por quem opera, um exemplo são os valores de set-point.

♦ Valor de referência:  Os valores de referência listam níveis recomendados para o trabalho de um processo e 
equipamento.

♦ Coluna de desidratação:  Referente à Coluna “C” do conjunto de destilação. 

6. DESCRIÇÃO
6.1. Procedimentos 
6.1.1. Cuidados 
♦ Não fumar em todas as dependências da área de produção; 
♦ Usar capacete; 
♦ Usar protetor auricular; 
♦ Usar luvas de PVC ou raspa. 

ANEXO VI
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 TIPO: 
NORMA OPERACIONAL 

IDENTIFICADOR: 
NOIDAL03 

REVISÃO: 
16 

DATA: 
07/05/2018 

PÁGINA: 
2/12 

TÍTULO: 
Produção de Etanol Hidratado e Anidro 

 

 
PROPRIEDADE: USINA SANTO ANTONIO S/A   

 

6.1.2. Funcionamento inicial do Aparelho de Destilação 
6.1.2.1. Objetivo 
♦ Considerando que toda a planta tenha sido testada, eliminados os vazamentos, que o sentido de rotação das 

bombas tenha sido verificado, pode-se dar início à operação do Aparelho. 
 
Nota 1: A produção de Etanol Hidratado é definida no início de cada safra, conforme o procedimento da NPIDID01. 
 
A primeira parte a se colocar em operação neste processo, é o conjunto de regeneração, para isso podemos seguir 
tais etapas: 
 
Nota 2: A produção de Etanol Anidro é definida no início de cada safra, conforme o procedimento da NPIDID01. 

 
6.1.2.3. Seqüência para o teste inicial 
♦ Abrir cuidadosamente a válvula de bloqueio de vapor direto de 21 kgf/cm² da rede para evitar golpes de aríete e 

choques térmicos; 
♦ Abrir todos os purgadores desta rede para a atmosfera; 
♦ Testar a válvula de rebaixamento de vapor direto de 21 kgf/cm² para 12 kgf/cm²; 
♦ Abrir a válvula de água do dessuper da rede de vapor de 12 kgf/cm²; 
♦ Abrir a válvula de água para os condensadores; 
♦ Testar a bomba de vácuo e bombas centrífugas; 
♦ Testar todos os equipamentos de instrumentação (verificando controles, aferindo temperaturas entre outros) no 

Supervisório; 
♦ Para se iniciar a produção de Etanol Anidro devem-se seguir os mesmos procedimentos operacionais da NO-ID-

AL-03; 
♦ Abrir a água para o selo da bomba de vácuo, para em seguida ligar a bomba de vácuo ajustando-o em 20 inHg 

na base da coluna T-401 (R); 
♦ Iniciar a alimentação de Monoetileno Glicol na coluna T-401 (R), até que o líquido apareça no visor inferior da 

base, para em seguida desligar a bomba; 
♦ Certificar se a bomba de água industrial está ligada, e estejam parcialmente abertas as válvulas de alimentação 

dos condensadores TC-401 e TC-402; 
♦ Abrir lentamente o vapor no Reboiler TC-403, (inicialmente no manual), para iniciar o aquecimento da coluna; 
♦ Após observar que a região da bandeja 10 esteja aquecida, devemos abrir uma pequena quantidade de água que 

irá alimentar a coluna T-401 (R) no topo; 
♦ Ajustar no set-point da válvula de injeção de vapor no TC-401, passando para o automático; 
♦ Quando a temperatura da bandeja do topo da coluna atingir aproximadamente 56ºC, ajustar manualmente 

através do rotâmetro de extração de água; 
 
Nota 3: Essa operação permitirá manter o sistema de regeneração funcionando como se estivéssemos produzindo 
Etanol Anidro, permite também que o instrumentista ajuste  os parâmetros operacionais das malhas automáticas, e 
também que o operador se identifique com o processo. Toda vez que a planta for iniciada, esse procedimento deverá 
ser feito para poder receber o Monoetileno glicol contaminado oriundo da base da coluna de desidratação. 

 
♦ Depois de ajustada essa alimentação de água deve-se verificar o nível de líquido existente na base da coluna, 

pode-se prever que ela esteja no meio do conjunto de visores. Caso esteja acima devemos retornar o excesso 
para o Tanque Pulmão, e caso esteja abaixo devemos complementá-lo; 

♦ O líquido da base da coluna (MEG puro) é extraído por bomba e é mantido automaticamente. Saindo pela base, 
o MEG passa pelo aquecedor de Etanol Hidratado TC-306, pelo resfriador TC-404, para em seguida ir para o 
Tanque Pulmão de processo. 

 
Nota 4: É necessário observar a temperatura do MEG que está sendo enviado para o Tanque Pulmão, o valor de 
referência é entre 55 e 60ºC. Caso esteja maior, devemos identificar a causa, podendo ser sujeira no resfriador TC-
404. Não se pode esquecer que na entrada em marcha ou nos reinícios de operação, não haverá Etanol Hidratado 
como fluído refrigerante do MEG que sai da base da coluna e que neste período será utilizada água como fluído 
refrigerante, e o que já estiver obtido em Etanol na alimentação. 

 
Nota 5: Esta unidade de desidratação de Etanol não exige que o Etanol Hidratado esteja dentro dos limites 
especificados para venda, mas sim em parâmetros que atendam seu ritmo de produção, mantendo o Etanol Anidro 
dentro das especificações (ETIDLI02). 
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6.1.3. Produção de Etanol Hidratado 
6.1.3.1. Operação de acordo com a NPIDAL01: 
♦ Estando o aparelho testado e com as bandejas carregadas com líquido a nível operacional, para colocá-lo em 

marcha proceder da seguinte maneira: 
♦ Ligar a bomba de água industrial (Fazenda São Paulo) e desviar toda a água na comporta para a represa da 

indústria para evitar arrastar entulhos para o poço de água dentro das Destilarias para não entupir as válvulas 
de sucção (retenção). somente após verificar que  água está limpa ir até a comporta e desviar toda esta água 
para o poço das bombas da Fazenda São Paulo (01 e 02), para encher a caixa de água, vertendo o excesso 
pelo ladrão que irá encher a bacia da torre de resfriamento de água; 

♦ Cheia a bacia da torre de resfriamento de água abrir as válvulas de sucção das bombas 01 ou 02 e 03, 04 e 
também as válvulas de recalque das respectivas bombas citadas; 

♦ Abrir também na fermentação a válvula borboleta de Ø 18”, na entrada da tubulação mestre de água da torre e 
trabalhar no mínimo com 10 dornas abertas as válvulas do circuito de resfriamento das dornas de fermentação 
e abrir também totalmente a válvula de ∅ 18” do retorno desta água e manter o by-pass mais ou menos 50% 
aberto; 

♦ Deixar a caixa de água da torre de resfriamento de água encher para verter o excesso pelo ladrão; 
♦ Abrir as válvulas mestre dos Aparelhos 01, 02 e 03 dos condensadores do setor de destilação e retificação (“R”, 

”R1”, “R2”, ”E1”, “E2”, “H”, “H1”); 
♦ Regular água nos condensadores pelas válvulas que se encontram abaixo dos mesmos, mantendo o nível de 

saída das águas em 2/3 do ladrão. Os condensadores devem ser limpos em paradas programadas com 
escovas de nylon ou passar ar comprimido que está instalado em uma serpentina  localizada dentro do 
condensador junto com a entrada de água quando sentir a necessidade, para eliminar algas que podem se 
formar, impedindo a troca térmica, provocando perdas e deficiências no funcionamento dos condensadores;   

♦ Abrir todas as válvulas de gases incondensáveis, ligando o condensador auxiliar ao principal; 
♦ Abrir todas as válvulas dos purgadores de água da tubulação mestre de vapor de escape e alivio; 
♦ Solicitar ao Supervisor de Extração e Manutenção Industrial para que seja feita abertura da válvula de vapor de 

escape para a Destilaria lentamente para evitar choque térmico na tubulação  e para não danificar nenhum 
equipamento ou acessório; 

♦ Abrir a válvula mestre de ∅ 32” da rede de vapor de escape dos Aparelhos de Destilação 01, 02 e 03; 
♦ Colocar água nas garrafas manométricas (de preferência colorida), através do bujão existente e com a válvula 

da Coluna para o balão fechada, a qual deve ser aberta posteriormente; 
♦ Os computadores do Supervisório da Destilação (RQ-ID-AL-08) deverão estar ligados; 
♦ Colocar um pouco de óleo nas bainhas de tomada de temperatura existentes; 
♦ Aquecer inicialmente a Coluna “A”, utilizando-se do pré-aquecimento, para evitar choque térmico  e abrindo 

lentamente a válvula de vapor de escape dos Aparelhos 01, 02 e 03 através do instrumento controlador 
automático/manual do vapor no botão “manual/auto”, posição manual, regulando a pressão no botão “ajuste 
manual” na faixa determinada no item 6.1.6 “Pressão da Coluna “A” no Supervisório; 

♦ Iniciar o aquecimento da Coluna “B”, abrindo lentamente a válvula de vapor de escape dos Aparelhos 01, 02 e 
03 através do instrumento controlador automático/manual do vapor no botão “manual/auto”, posição manual, 
regulando a pressão no botão “ajuste manual” na faixa determinada no item 6.1.6 “Pressão da Coluna “B”. 
(utilizar como valor de referência para este trabalho uma pressão que varie na faixa de 3,5 a 7,0 mca); 

♦ Abrir a válvula de vinho da dorna volante à bomba; 
♦ Ligar a bomba de vinho e abrir a válvula de recalque da bomba e abrir lentamente a  válvula de bloqueio e 

deixando a válvula de controle totalmente fechada; 
♦ O vinho passa pelo aquecedor de vinho “E”, passando depois pelo trocador de calor “K” da vinhaça, 

aquecendo-se, para entrar na Coluna “A”; 
♦ Abrir a válvula de saída do efluente da Coluna “A” (vinhaça), que é enviada para lavoura; 
♦ Quando a Coluna “A”, bandeja “A18”, estiver com 90ºC, abrir a válvula de controle de vinho que esta na 

operação manual  em 10%, observando o indicador de temperatura do painel, que deve trabalhar na faixa de 
102 ± 5ºC e então realizar a regulagem “fina” de alimentação pela válvula de controle de vinho turbinado; 

♦ O vinho pelo ajuste do set-point desejado no Supervisório e passar para a operação no automático; 
♦ A Coluna “A1” trabalha com pressão, no nível da garrafa manométrica, de no máximo 8,0 mca (o valor de 

referência para o trabalho é de 5,0 a 8,0 mca) e a temperatura na base da mesma, de acordo com o 
determinado no item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja “A1”, para evitar perdas; 

♦ O Laboratório Industrial faz as análises de acordo com o Plano de Amostragem e Análises. O objetivo é 
verificar se não estão ocorrendo perdas, e estas análises são registradas no RQIDLI49, de acordo com a 
NPIDLI01; 
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♦ Iniciada a destilação na Coluna “A” os vapores alcoólicos sobem de bandeja a bandeja, saindo por uma 
tubulação existente acima da bandeja “A18” e encaminhando para a base da Coluna “B” e “C”; 

♦ Verificar o nível de água das garrafas manométricas e completar, se necessário, através da mangueira de 
nível; 

♦ Colocar um pouco de óleo nas bainhas de tomada de temperatura das bandejas “A1”, “A18”, “B1”, “B4”, “C3”, 
“C14” e “C33” de todos os Aparelhos; 

♦ Abrir a válvula de vapor escape da Coluna “B” dos Aparelhos 01, 02 e 03, através do instrumento 
automático/manual vapor Coluna ”B” no botão manual/automático, posição "manual", regulando a pressão na 
faixa de no máximo 7,0 mca é recomendável como valor de referência o trabalho com a pressão na faixa de 3,5 
a 7,0 mca; 

♦ Abrir as válvulas de entrada e saída das bombas de vinho para os Aparelhos 01, 02 e 03;  
♦ Ligar as bombas de vinho no supervisório Destilaria; 
♦ Quando a bandeja “A18” atingir aproximadamente 90ºC, verificada através do  indicador de temperatura no 

supervisório, abrir a válvula de vinho para Coluna “A” e  regular a vazão,   mantendo a temperatura na faixa de 
trabalho determinada no item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja “A18”; 

♦ Evitar perda de Etanol na vinhaça, manter em 0,05% máximo; 
♦ Iniciada a destilação na Coluna “A” os vapores alcoólicos sobem de bandeja a bandeja, saindo por uma 

tubulação existente acima da bandeja “A18” e encaminhando para a base da Coluna “B” e “C”; 
♦ Os vapores desprendidos da Coluna “A1” sobem de bandeja a bandeja e são encaminhados através de uma 

válvula borboleta para a Coluna “D”, e continuam subindo até os condensadores “R” e “R1”.Neles, condensam-
se, retrogradando parte da Coluna, e, parte sendo extraída na forma de Etanol de segunda diretamente para a 
dorna volante; 

♦ As Colunas “A1” e “D” são separadas por uma bandeja cega, sendo, portanto o efluente da Coluna “D”, 
efluente rico em Etanol e encaminhado a Coluna “B”, na bandeja nº 11; 

♦ Os vapores chegam a base da Coluna “B” e “C”, sobem de bandeja a bandeja até chegar aos condensadores 
“E”, “E1” e “E2”, “H” e “H1” onde se condensam; 

♦ O condensado de “E” e “E1” retrograda parte à Coluna “B”  para dar grau ao Etanol. Porém, o condensado de 
“E2”, retrograda parte à Coluna “B”, e parte à Coluna “D”, para o “desenvenenamento” do topo da Coluna “B”, 
melhorando a acidez do Etanol Hidratado e o condensado do  “H” e “H1” para a Coluna “C” para dar grau no 
Etanol; 

♦ O líquido condensado desce de bandeja na bandeja da Coluna “B” e “C”, saindo na base da “B1” e “C1” isento 
de Etanol, recebendo a denominação de flegmaça; 

♦ A indicação da carga de Etanol da coluna é dada pela temperatura da Coluna “B”, bandeja nº 4, que trabalha 
na faixa de 96 ± 4ºC e na Coluna “C” na bandeja nº 14 (C14) que trabalha na faixa de 87 ± 3ºC; 

♦ Quando a temperatura da Coluna “B1”, bandeja nº 1, indicar 103ºC, abrir a válvula na base da mesma para dar 
escoamento da flegmaça e a temperatura da Coluna “C”, bandeja nº 1, indicar 90 ºC, abrir a válvula  na base 
da mesma e ligar a bomba de flegmaça para dar escoamento da mesma para a Coluna “B”; 

♦ A Coluna “B1” trabalha com pressão e temperaturas conforme faixa determinada no item 6.1.6 “Pressão da 
Coluna “B” e “Temperatura da Bandeja “B1” para evitar perdas, e a Coluna “C” já trabalha com a pressão de 
vapor da Coluna “A” não tendo necessidade de adicionar vapor de escape para a evaporação do Etanol 
Hidratado; 

♦ Da mesma forma como na Coluna “A”, devem-se tomar amostras de flegmaça periódicas para se analisar as 
perdas de Etanol da Coluna “B1”; 

♦ Na bandeja nº 42 da Coluna “B” existe uma válvula para a retirada do Etanol Hidratado, porém, com acidez 
acética e grau menores; deve-se dar preferência ao Etanol Hidratado da válvula da bandeja nº 44, onde o grau 
é maior mas a  acidez é mais elevada e na Coluna “C” o Etanol retirado abaixo de decantador  de Etanol 
Hidratado; 

♦ As válvulas das bandejas nº 42 e 44 da Coluna “B” estão ligadas a uma tubulação que encaminha o Etanol 
para a resfriadeira “J” e a tubulação do decantador de Etanol Hidratado doa Coluna “C” também se encaminha 
para a resfriadeira “J”; 

♦ As válvulas que regulam a passagem de Etanol Hidratado ficam no nível de operação dos operadores de 
produção, painel de destilação; 

♦ Deve-se tomar o cuidado na retirada de Etanol e tomar como base à temperatura da Coluna “B”, bandeja nº 4, 
na faixa de 96 ± 4ºC e da Coluna “C” na bandeja nº 14, na faixa de 87 ± 3ºC e se esta temperatura aumentar é 
indicação de que está retirando muito Etanol da Coluna “B” e “C”  o que provoca a queda do grau. Se a 
temperatura baixar é indicação de pouca retirada de Etanol, o que provoca redução na graduação do aparelho 
e perdas de Etanol na flegmaça; 
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♦ Quando se está produzindo Etanol Hidratado o mesmo deve passar pela resfriadeira “J” para um resfriamento à 
temperatura ambiente e verte pela proveta no painel ou rotâmetro, regulando-se a sua vazão por uma válvula 
abaixo da mesma, para depois ser encaminhado ao tanque medidor; 

♦ Para a visualização do grau do Etanol na Destilaria utiliza-se o Supervisório Eletrônico, os valores de gradução 
do produto em processo e do produto acabado são fornecidos pelo Laboratório Industrial no RQIDLI49 
(Planilha Eletrônica). 

♦ A regulagem da vazão e do grau do Etanol é dada pela temperatura da Coluna “B”, bandeja nº 4, conforme 
determinado no item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja “B4” e da Coluna “C” na bandeja nº 14 (faixa determinada 
no item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja “C14”); 

♦ Dosar hidróxido de sódio que deverá estar de acordo com a ETIDAL02, nas Colunas “B” e “C” em uma diluição 
na faixa de 1,0 a 3,0% através da bomba dosadora, de forma a manter o pH dentro das faixas adequadas.; 

♦ Estando o Etanol Hidratado produzido nos Aparelhos de Destilação 01, 02 e 03 dentro das especificações da 
ETIDLI02, o Operador de Supervisório/Multifuncional deverá fazer a manobra deste Etanol para os tanques 
medidores de seu respectivo Aparelhos, para enchimento e fazer o bombeamento do mesmo com o controle de 
nível na tela do Supervisório onde será indicada a vazão instantânea, total e o grau, assim sendo o Laboratório 
Industrial deverá ser avisado afim de que inicie a coleta de amostras de Etanol para análises no Laboratório 
Industrial para controle da qualidade do Etanol produzido no dia. O Operador de Supervisório/Multifuncional 
deve manter o bombeamento dos tanques medidores para o Tanque Pulmão do Aparelho de Destilação 04, 
para produção de Etanol Anidro, ou para estocagem conforme Ordem para Armazenagem de Etanol (RQ-ID-
AL-07), caso haja algum desvio, este deverá ser informado pelo boletim Classificação de Etanol (RQIDLI09) e 
posteriormente no RQIDAL10 pelo Líder de Turno - Destilaria; 

♦ Os Operadores deveram conferir pela tela do Supervisório o volume por hora de Etanol e o total a cada início e 
final de turno, e reportar dados ao RQIDAL10 verificar também os resultados das análises Grau, Acidez, pH, 
Condutividade. 

         
6.1.4. Produção de Etanol Anidro 
6.1.4.1. Operação de acordo com a NPIDAL01 
♦ Para a obtenção do Etanol Anidro, iniciam-se as etapas: 
♦ Ligar a bomba de Etanol Hidratado que alimenta a coluna T-301 (C), fazendo em seguida a inversão dos fluídos 

água / Etanol no aquecedor TC-404. Ajustar inicialmente uma vazão de Etanol em torno de 50% da capacidade; 
♦ Ligar a bomba de recirculação de MEG, ajustando sua vazão com a relação, Etanol / MEG = 1:1; 

 
Nota 6: O Operador de Supervisório/Multifuncional deverá ficar atento quanto ao nível de MEG no Tanque Pulmão. 
Após ligar a bomba de recirculação o nível deverá baixar podendo até ficar abaixo da conexão de sucção. É 
recomendado que durante a operação normal esse nível fique em torno de 200 mm de altura, para suportar 
eventualidades de retorno de MEG para o tanque. 

 
♦ Após se certificar que existe líquido na base da coluna T-301 (C), acionar a bomba para o controle do nível, 

podendo inclusive ajustar a malha de controle; 
♦ No momento em que começamos a bombear o líquido do fundo da coluna T-301, devemos fechar a alimentação 

de água na coluna de regeneração T-401 (R), e a água necessária ao seu funcionamento que já faz parte de sua 
alimentação; 

 
Nota 7: Atenção , neste momento! Para não permitir que a coluna T-401 (R) se inunde de líquido ou tenha um 
incremento nas temperaturas intermediárias e do topo, isso poderá provocar perdas de MEG. 

 
♦ Abrir lentamente o vapor no Reboiler TC-304, (inicialmente no manual) para o aquecimento da coluna; 

 
Nota 8: Não esquecer que quando ser feita a inversão água / Etanol no TC-306, se passará a alimentar a coluna de 
desidratação com um fluído quente, essa alimentação é feita na região intermediária da coluna, portanto temos ainda 
a região inferior fria. Para evitar choques térmicos quando do aquecimento seja lento e com muita atenção. 

 
♦ Simultaneamente deve-se abrir o vapor no vaporizador de Etanol TC-305, esse controle é feito automaticamente 

através de uma malha de controle de nível, ou seja, caso o nível de líquido no corpo do vaporizador se altere, a 
válvula de vapor irá corrigir sua abertura para evaporar mais ou menos líquido, mantendo o nível no valor 
ajustado. O nível de trabalho será entre 30 e 50% da altura do feixe tubular; 

♦ Buscar o perfil de temperaturas indicado abaixo, para a coluna de desidratação, observando o grau do Etanol, 
para ver sua evolução, e quando estiver dentro do padrão anidro extraí-lo do processo; 

♦ Perfil de Temperaturas da Coluna de Desidratação 
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o Topo:  Item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja 52/Topo” 
o Bandeja alimentação MEG:  Item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja 46 (Alimentação de MEG)” 
o Bandeja alimentação de Etanol Hidratado:  Item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja 20” 
o Bandeja nº 04:  Item 6.1.6 “Temperatura da Bandeja 04” 
o Base:  Item 6.1.6 “Temperatura da Base” 

♦ Para o ajuste das vazões de extração de Etanol Anidro e alimentação de vapor nos Reboilers TC-304 e TC-403; 
♦ Extração de Etanol Anidro: estabelecer um valor para o set-point da vazão de Etanol Anidro e digitá-lo no 

Supervisório. Esta vazão será um pouco menor que o valor de set-point da vazão de Etanol Hidratado que 
alimenta o Aparelho. Pode-se obter o set-point da vazão do Etanol Anidro, multiplicando-se o set-point da vazão 
do Etanol Hidratado pela fração volumétrica de Etanol puro, contida no hidratado. Por exemplo, caso a 
alimentação esteja a 8000 litros/hora de Etanol Hidratado a 95,4ºGL, o valor de set-point do Etanol Anidro será 
8000 x 95,4/100 ≅ 7532 litros/hora de anidro; 

♦ Alimentação de vapor no Reboiler TC-403: estabelecer um valor para o set-point principal, que é a própria vazão 
de vapor vivo que vai alimentar a coluna T-401 (C), digitando no Supervisório o valor do índice de consumo de 
vapor na coluna T-401 (C), que pode variar de 0,13 a 0,15 kg de vapor/litro de Etanol Anidro produzido. No início, 
utilizar o valor de 0,13. Assim caso a alimentação esteja a 8000 litros/hora de Etanol Hidratado a 95,4ºGL o set-
point  para o vapor será: 8000x(95,4/100)x0,13 = 990 kg/h; 

♦ Alimentação de Vapor no Reboiler TC-304: estabelecer um valor para o set-point principal, que é a própria vazão 
de vapor vivo que vai alimentar a coluna T-301 (R), digitando no Supervisório o valor do índice de consumo de 
vapor na coluna T-301 (R), que pode variar de 0,30 a 0,35 kg de vapor/litro de Etanol Anidro produzido. Comece 
com o valor 0,35. Por exemplo, no caso de uma alimentação de 8000 litros/hora de Etanol Hidratado, o valor do 
set-point será: 8000x(95,4/100)x0,30 = 2290 kg/h; 

♦ Quando o grau do anidro atingir o valor desejado de forma constante, aumentar a produção do Aparelho de forma 
lenta, aumentando o set-point da vazão de Etanol Hidratado. Na medida em que a vazão do hidratado é 
aumentada, a vazão de MEG também deve ser corrigida mantendo a mesma relação Etanol/MEG. Deve-se 
manter a atenção ao nível do Tanque Pulmão, caso falte completar com um pouco de MEG puro do tanque de 
armazenamento;  

♦ O Etanol Anidro estando dentro da faixa mínima de gradução para Anidro Carburante, conforme resultado de 
análise, deve-se solicitar ao Laboratório Industrial para que se efetue nova coleta da amostra do Etanol na 
proveta para confirmação da especificação técnica ET-ID-LI-02, estando conforme o Operador de 
Supervisório/Multifuncional deverá  fazer manobra deste Etanol para o enchimento do tanque medidor 03 e 04; 

♦ Para tanto se devem controlar os níveis dos tanques, ajustando a vazão da bomba d e Etanol para que não falte 
líquido na mesma, pois a medição de vazão e grau depende da estabilidade desta vazão, que está sendo 
registrada na tela do Supervisório; 

♦ O Laboratório Industrial faz as análises conforme o Plano de Amostragem e Análises e registra os resultados na 
planilha eletrônica, de acordo com a NPIDLI01. Em caso de desvios comunicará pelo RQIDLI09 pelo Líder de 
Turno - Destilaria e Operador de Supervisório, se o Etanol estiver conforme a ET-ID-LI-02 prossegue o 
enchimento até o volume final, e quando Etanol está fora de especificação, desviar para o Tanque Pulmão do 
Aparelho 04 até que a produção volte dentro da especificação citada; 

♦ Os Analistas de Laboratório devem lançar na planilha eletrônica as análises do Etanol produzido; 
♦ Através deste resultado o Analista de Laboratório informa as condições da produção através de planilha 

eletrônica, seguindo o procedimento de bombeamento do Etanol contínuo para o Parque de Tancagem conforme 
citado no RQIDAL07 que está afixado no quadro de avisos dentro da Sala do Supervisório que serve para Etanol 
dentro da especificação da ETIDLI02. 

 
Nota 9:  O graduação do Etanol deve ser obtida via análise executada pelo Laboratório Industrial. 
 
6.1.5. Operação do Sistema de Polimento de Glicol 
Para se utilizar o sistema de polimento de glicol deve-se seguir o roteiro abaixo, que irá instruir nas regenerações 
deste processo: 
 
♦ REGENERAÇÃO DAS RESINAS:  Passar água através dos vasos (catiônico / aniônico) deslocando o glicol 

para a base da coluna desidratadora para evitar as perdas de glicol, seguindo os parâmetros: 
Vazão: 2000 l/h 
Tempo:  15 min 
Sentido:  do fluxo 

 
6.1.5.1. REGENERAÇÃO DA RESINA CATIÔNICA: Fazer a retrolavagem com água para a limpeza e 
descompactação, descartando o fluído para a canaleta. 
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Vazão:   1500 l/h 
Tempo:  20 min 
Sentido:  contra fluxo 

 
 
6.1.5.2. Preparo da solução regenerante para a resina catiônica 
Deve-se preparar uma solução que irá reagir na limpeza da resina catiônica, da seguinte maneira: 
 Reagente:  H 2SO4  (ácido sulfúrico) (separar em galão plástico) 
 Concentração:  5% em volume 
 Vazão:   400 l/h 
 Tempo:  30 min 
 Sentido:  do fluxo 
 
6.1.5.3. Lavagem lenta 
Fazer a primeira lavagem (passagem lenta), para a remoção da solução utilizando água e descartando-a pela 
canaleta. 
 Vazão:   400 l/h 
 Tempo:  30 min 
 Sentido:  do fluxo 
 
6.1.5.4. Lavagem rápida 
Fazer a lavagem rápida utilizando água, descartando-a pela canaleta. 
 Vazão:   1500 l/h 
 Tempo:  30 min 
 Sentido:  do fluxo 
 
6.1.5.5. REGENERAÇÃO DA RESINA ANIÔNICA: Fazer a retrolavagem com água para limpeza e descompactação, 
descartando o fluído para a canaleta. 
 Vazão:   1000 l/h 
 Tempo:  20 min 
 Sentido:   contra fluxo 
 
Nota 10:  Quando da descompactação, a resina se deslocará até o visor superior do vaso, caso esta operação seja 
feita de forma rápida ou com muito volume de água poderá haver perdas na resina, portando deve-se trabalhar 
conforme níveis de vazão, tempo e sentido indicados. 
 
6.1.5.6. Preparo da solução regenerante para a resina aniônica 
Deve-se preparar uma solução que irá reagir na limpeza da resina aniônica, da seguinte maneira: 
 Reagente:  NaOH (Hidróxido de Sódio a 50,0%) (separar em galão plástico) 
 Concentração: 5% em volume 
 Vazão:   800 l/h 
 Tempo:  30 min 
 Sentido:  do fluxo 
 
6.1.5.7. Lavagem lenta 
Fazer a primeira lavagem (passagem lenta), para a remoção da solução utilizando água, descartando-a para a 
canaleta. 
 Vazão:   800 l/h 
 Tempo:  30 min 
 Sentido:  do fluxo 
 
 
6.1.5.8. Lavagem rápida 
Fazer a lavagem rápida utilizando água, descartando-a para a canaleta. 
 Vazão:   2000 l/h 
 Tempo:  30 min 
 Sentido:  do fluxo 
 
Nota 11:  Nesta etapa do processo também se deve observar a possibilidade de perdas de resina. 
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6.1.6. Tabela de Pontos de Monitoramento e Pontos de Controle 
Etanol Hidratado 

SETOR VARIÁVEIS S VALOR PADRÃO  
COLUNA A  

DE PRESSÃO DA COLUNA “A” PC máximo 8,0 mca (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA “A1” PM 110  ± 5ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA “A18” PC 102  ± 5ºC (média por turno) 

COLUNA B  
DE PRESSÃO DA COLUNA “B” PC máximo 7,0 mca (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA “B1” PM 110  ± 2ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA “B4” PC 96  ± 7ºC (média por turno) 

COLUNA C 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA “C14” PC 89  ± 3ºC (média por turno) 

 
Etanol Anidro 

SETOR VARIÁVEIS S VALOR PADRÃO  
COLUNA C (T -301) 

DE VAPOR DE 10 KGF/CM² (APÓS 
DESSUPER) 

PC 200 ± 10ºC (média por turno) 

DE TEMPERATURA DA BASE PM 160 ± 15ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA 04 PM 115 ± 15ºC (média por turno) 

DE TEMPERATURA DA BANDEJA 20  
(ALIMENTAÇÃO DE AEHC) PM 100 ± 10ºC (média por turno) 

DE TEMPERATURA DA BANDEJA 46 
(ALIMENTAÇÃO DE MEG) 

PM 80 ± 5ºC (média por turno) 

DE TEMPERATURA DA BANDEJA 52 / TOPO PM 75 ± 3ºC (média por turno) 
COLUNA R (T -401) 

DE TEMPERATURA DA BASE PM 150 ± 10ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA 04 PM 145 ± 10ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA 10 PM 145 ± 10ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA 14 PC 75 ± 5ºC (média por turno) 
DE TEMPERATURA DA BANDEJA 23 PM 60 ± 5ºC (média por turno) 
DE NÍVEL DA COLUNA “R” PC 45 ± 10% (média por turno) 
DE NÍVEL DO TC-305 PC 30 ± 10% (média por turno) 

OUTROS 
DE AEHC APÓS O AQUECEDOR TC-306 PM 70  ± 10ºC (média por turno) 
DE MEG APÓS O RESFRIADOR TC-404 PM 50  ± 20ºC (média por turno) 

DE DEGASAGENS NOS COND. GUARDA  
(TC-303 E TC-402) 

PM máximo 35ºC (média por turno) 

DE SAÍDA DOS CONDENSADORES (TC-301, 
TC-302, TC-303, TC-401 E TC-402) PM 45  ± 20ºC (média por turno) 

DE SAÍDA DE ÁGUA DO RESFRIADOR  
TC-307 E TC-404 

PM 45  ± 5ºC (média por turno) 

 
LEGENDA  

S STATUS 
PM PONTO DE MONITORAMENTO 
PC PONTO DE CONTROLE 

 
 
 
 
6.1.7. Parada Programada – Etanol Hidratado 
♦ Fechar 50% da válvula de alimentação de vinho na Coluna “A1”, aguardando alguns minutos até que a 

temperatura “A18” comece a subir. Nesse momento fechar totalmente a válvula; 
♦ Reduzir 50% da pressão de vapor na Coluna “A”, observando a garrafa manométrica; 
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♦ Manter a destilação por algum tempo até que a maior parte do Etanol existente no vinho seja enviada para a 
Coluna “B”; 

♦ Realizar essas mesmas operações nas demais Colunas, obedecendo ao mesmo critério; 
♦ Fechar, no momento inicial da parada, as válvulas de saída de Etanol das Colunas e demais válvulas de 

regulagem da passagem de Etanol; 
♦ Quando a Coluna “A” estiver descarregada, ou seja, quando o indicador de temperatura “A18” indicar acima de 

107ºC, fechar totalmente o vapor; 
♦ Após ter fechado o vapor, fechar as válvulas de saída de vinhaça e flegmaça; 
♦ As válvulas de água dos condensadores devem permanecer abertas. Deve-se fecha-las totalmente somente 

após cerca de 40 minutos do fechamento total das válvulas de admissão de vapor nas Colunas; 
♦ Demora-se de 20 a 30 minutos para realizar uma parada normal do Aparelho. 
 
6.1.7.1. Emergência – Etanol Hidratado 
Efetuar todas as operações descritas anteriormente o mais rápido possível com exceção do fechamento das 
válvulas de alimentação de água dos condensadores. 
 
6.1.8. Parada – Etanol Anidro 
Para se fazer uma parada de produção de Etanol Anidro deve-se seguir o roteiro abaixo: 
♦ Fechar em seqüência as válvulas automáticas de: 
♦ Alimentação de Etanol Hidratado; 
♦ Alimentação de Monoetileno Glicol; 
♦ Alimentação de vapor no vaporizador de Etanol TC-305; 
♦ Alimentação de vapor no Reboiler TC-304; 
♦ Alimentação de vapor no Reboiler TC-403; 
♦ Extração de Etanol Anidro; 
♦ Desligar as bombas dos fundos das colunas T-301 (C) e T-401 (R); 
♦ Extração de águas residuais. 

 
Nota 12:  Não deve se desligar as bombas de refluxo até que o mesmo não pare de correr pelos visores. Não deve se 
desligar também as bombas de água de refrigeração até que as colunas estejam frias. A bomba de vácuo deverá ser 
desligada, caso a parada seja breve, isso não será necessário, não deve se quebrar o vácuo abrindo a válvula de 
admissão de ar na atmosfera, deve-se permitir que o vácuo caia sozinho. 
 
6.1.8. Controle de Desvios – Etanol Hidratado 
6.1.8.1. Perda de Etanol na vinhaça 
6.1.8.2. Causas 
♦ Excesso de vinho; 
♦ Falta de vapor na Coluna; 
♦ Contrapressão da Coluna “B1”; 
♦ Incrustações nas bandejas; 
♦ Trocador de calor “K” furado. 
 
6.1.8.3. Correção 
♦ Excesso de vinho: Diminuir a alimentação de vinho na Coluna com auxílio do registro do registro no nível de 

operação ou pelo controle de temperatura do set-point da bandeja “A18”;  
♦ Falta de vapor na Coluna: Verificar se o controlador está em perfeito funcionamento. Verificar a pressão do ar 

comprido que deve estar em. Se a causa persistir, verificar se a válvula gaveta está funcionando e se a válvula 
borboleta não está com a pá travada por sujeira, ferrugem, ou quebra dos pinos de trava; 

♦ Contrapressão da Coluna “B1”: Verificar na pressão nível líquido das Colunas se a pressão da “B1” não está 
superior a da “A1”. Caso esteja, aumentar a pressão na Coluna “A1” e diminuir vapor na Coluna “B1”; 

♦ Incrustações nas bandejas: No decorrer da safra mantendo-se as condições e havendo necessidade de se 
aumentar à pressão de Coluna de água para manter a marcha, isso indica que a Coluna “A” está se 
incrustando. Há um limite em que se torna necessário parar a marcha do aparelho e desincrustá-la; 

♦ Trocador de calor “K” furado: Retirar uma amostra na base da Coluna “A” e outra na saída da vinhaça do 
trocador de calor “K”, ao mesmo tempo fazer a análise comparando os resultados. Caso haja vazamento, a 
amostra após o trocador apresentará um teor alcoólico mais elevado. Parar o aparelho que esta apresentando 
a perda e realizar os reparos necessários. 
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6.1.8.4. Falta de vinho na Coluna 
6.1.8.4.1. Causas 
♦ Dorna volante vazia; 
♦ Problemas mecânicos e elétricos nas bombas de vinho; 
♦ Trocador de calor “K” ou aquecedor de vinho “E” incrustados. 
 
6.1.8.4.2. Correção 
♦ Dorna volante vazia: verificar qual o teor alcoólico da dorna volante no RQ-ID-LI-49 e o número de centrífugas 

que estão trabalhando. Caso não haja vinho disponível verificar com o Supervisor de Produção Industrial ou 
Líder de Turno - Destilaria qual o aparelho que deve parar ou se é para todos os aparelhos; 

♦ Problemas mecânicos e elétricos nas bombas de vinho: Verificar se o problema é mecânico ou elétrico e avisar 
o Supervisor de Produção Industrial ou o Líder de Turno - Destilaria que solicitara a presença de um  técnico da 
área; 

♦ Trocador de calor “K” ou aquecedor de vinho “E” incrustados: Verificar as temperaturas de entrada e saída de 
vinho no trocador de calor “K”, que deve ser em torno de 62 e 92ºC respectivamente. Se a entrada com cerca 
de 62ºC e a saída inferior a 92ºC, fazer uma parada programada e abrir o trocador de calor “K” e desincrustar. 
Se a entrada estiver com temperatura inferior a 62ºC, fazer uma parada programada e parar o aparelho que 
esta apresentando problemas, retirar a tampa do pré-aquecedor de vinho ”E” e desincrustar. 

 
6.1.8.5. Perda de Etanol na flegmaça 
6.1.8.5.1. Causas 
♦ Falta de vapor na Coluna “B1”. 
♦ Excesso de carga. 
 
6.1.8.5.2. Correções 
♦ Falta de vapor na Coluna “B1”: Dar mais vapor a Coluna até a garrafa manométrica atingir mais ou menos a 

altura desejada dentro da faixa de trabalho; 
♦ Excesso de carga: A temperatura da base cai para menos de 106 ºC. Retirar maior quantidade de Etanol do 

topo da Coluna “B”, mantendo a temperatura da bandeja nº 04 entre 95 ± 3 ºC. 
                 
6.1.8.6. Queda de grau do Etanol Hidratado 
6.1.8.6.1. Causas 
♦ Coluna “B”, bandeja nº 04, com temperatura elevada na faixa de 95 ± 3 ºC; 
♦ Excesso de pressão na Coluna “B1”; 
♦ Excesso de retirada de Etanol do topo da Coluna; 
♦ Vazamento nos condensadores, pré-aquecedores de vinho, resfriadeira “J”. 
 
6.1.8.6.2. Correção 
♦ Coluna “B”, bandeja nº 04, com temperatura elevada na faixa de 95 ± 3 ºC: Reduzir a retirada de Etanol; 
♦ Excesso de pressão na Coluna “B1”: Reduzir a entrada de vapor; 
♦ Excesso de retirada de Etanol do topo da Coluna ”A”. Diminuir, através da válvula de produção no nível de 

operação, a retirada de Etanol Hidratado; 
♦ Vazamento nos condensadores, pré-aquecedores de vinho, resfriadeira “J”: Fazer o teste com ar, pressurizado 

o trocador para detectar o vazamento. Se o vazamento for pequeno, pode-se isolar o tubo. Caso contrário, 
deve-se parar o aparelho para realizar os reparos necessários. 

 
6.1.8.9. Perda de Etanol nos condensadores 
6.1.8.9.1. Causa 
♦ Temperatura muita elevada nos condensadores auxiliares. 
 
6.1.8.9.2. Correção 
A temperatura elevada é causada por: 
♦ Regulagem de água ineficiente: aumentar a vazão regulando-a para manter 1/3”, da parte inferior fria; 
♦ Tubos dos condensadores sujos: promovem um isolamento. Escovar ou injetar ar comprimido em períodos 

menores nos tubos; 
♦ Água de resfriamento com temperatura elevada: procurar algumas formas para solucionar o problema que deve 

ser mecânico ou elétrico. 
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6.1.810. Etanol Hidratado fora de especificação 
6.1.8.10.1. Causa 
♦ Graduação abaixo da especificação técnica ET-ID-LI-02; 
♦ pH fora da faixa de controle da especificação técnica ET-ID-LI-02; 
♦ Condutividade fora da faixa de controle da especificação técnica ET-ID-LI-02; 
♦ Acidez fora da faixa de controle da especificação técnica ET-ID-LI-02.  
♦ Cor e aspecto fora da faixa de controle da especificação técnica ET-ID-LI-02 
 
6.1.8.10.2. Correção 
♦ Fazer o bombeamento do Etanol para o Tanque Pulmão do Aparelho de Destilação 04, para produção de 

Etanol Anidro. 
 
6.1.9. Controle de Desvios – Etanol Anidro 
6.1.9.1. Queda do Grau do Anidro 
6.1.9.2. Causas 
♦ Etanol Hidratado com grau baixo; 
♦ Excesso de produção; 
♦ Arraste de MEG para o topo da coluna; 
♦ Aumento de Etanol na base da coluna T-401 (R). 

 
6.1.9.3. Correção 
♦ Etanol Hidratado com grau baixo: Corrigir o grau de Etanol Hidratado, conforme visto no item “Queda de grau do 

Etanol Hidratado” da NO-ID-AL-03; 
♦ Excesso de produção: Diminuir a puxada de Etanol Anidro, pois a saída de Etanol deve ser compatível ao valor 

que está entrando na coluna, no máximo 10% a mais do volume de Etanol Hidratado que está entrando nos 
Reboilers TC-403 e TC-304; 

♦ Arraste de MEG para o topo da coluna: Ajustar a vazão de MEG com a vazão de Etanol Hidratado, pois excesso 
do mesmo saíra juntamente com o Etanol Anidro, provocando perdas significativas; 

♦ Aumento de Etanol na base da coluna T-401 (R): Diminuir a vazão de Etanol da coluna regeneradora, pois o 
aumento ou a sobrecarga do mesmo provocará um aumento desnecessário de recirculação de Etanol para o 
processo. 

 
6.1.9.4. Etanol Anidro fora de especificação 
6.1.6.9.1. Causas 
♦ Gradução abaixo do mínimo da especificação técnica ETIDLI02; 
♦ Condutividade acima do máximo da especificação técnica ETIDLI02; 
♦ Acidez acima do máximo da especificação técnica ETIDLI02. 
♦ Cor e aspecto fora da faixa de controle da especificação técnica ETIDLI02 
 
6.1.9.2. Correção 
♦ Fazer o bombeamento para o Tanque Pulmão do Aparelho 04, para o retrabalho do mesmo de forma contínua. 
 
Nota 13: Em caso de desvios nos pontos de controle reportar no RQIDAL10, os resultados analíticos pertinentes ao 
processo também estarão registrados em planilha eletrônica pelo Laboratório Industrial e deve ser consultados pelo 
Líder de Turno – Destilaria e demais Operadores durante o seu turno de trabalho. 
 
Nota 14: Durante o período de safra todas as manutenções na planta independente de serem corretivas ou 
preventivas devem ser notificadas no RQIDAL10 
 
7. REGISTROS DA QUALIDADE 
7.1. RQIDAL07 - Ordem para Armazenagem de Etanol; 
7.2. RQIDAL08 - Supervisório Eletrônico da Destilaria; 
7.4. RQIDAL10 – Relatório de Supervisão. 
7.5. RQIDLI09 – Boletim Classificação do Etanol 
7.6. RQIDLI49 - Planilha Eletrônica; 
 
8. ANEXOS 
Não se aplica. 
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ANEXO VII 
 

Plano de Amostragem da USINA SANTO ANTÔNIO S/A  

A amostragem é uma [...] técnica que consiste na obtenção de informações a respeito de uma 
população a partir da investigação de apenas uma parte da mesma. O objetivo da utilização de 
amostragem é obter informações sobre uma parte da população e fazer afirmações válidas a 
respeito de suas características. É bastante útil em situações onde a execução do censo é 
inviável ou antieconômica e a informação obtida da amostra é suficiente para atender aos 
objetivos pretendidos (CGU, 20171).  

Ainda, este manual orienta que o risco de amostragem, como [...] parte do risco de auditoria, 
deve ser administrado e reduzido a níveis aceitavelmente baixos, em conformidade com o nível 
de asseguração necessário para a auditoria. 

Portanto, para minimizar riscos ou mesmo omissão, pode-se adotar métodos estatísticos por 

meio de um plano de amostragem (UFMG, 2013
2
). 

Utilizou-se a técnica da amostragem sistemática (AS), que é o processo de escolha de 
elementos de uma população conhecida N, através de amostragem aleatória simples (AAS). 
Uma amostra sistemática de tamanho n é constituída dos elementos de ordem K, K + r, K + 2r, 
..., em que r = Nnr = Nn e K é um inteiro escolhido aleatoriamente através de uma Tabela de 
Números Aleatórios (TNA) entre “0” e a razão r (DE MACEDO RIBEIRO e DIAS FILHO, 20073). 

Conforme Informe Técnico nº 02/2018/SBQ, a amostragem foi definida para assegurar uma 
margem de erro estatística não superior a 10% dentro de um intervalo de confiança estatístico 
mínimo de 95%, considerando a aleatoriedade, não correlação entre erros e independência das 
amostras. Toda vez que for encontrada alguma divergência ou erro nas informações durante a 
auditoria dos dados amostrados, foi registrada como uma ação corretiva e a informação foi 
corrigida para que seja apresentado o dado correto, conforme evidência apresentada e 
auditada. 

Para a certificação da USINA SANTO ANTÔNIO S/A, no período de 2018, a auditoria foi 
conduzida conforme ISO 19011, sendo que: 

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

 O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à 
unidade produtora de biocombustível a ser certificada, foram auditados em sua 
totalidade. Assim, não há amostragem, uma vez que foram validados 100% do escopo. 

 Para os dados oriundos da Planilha de Produtores de biomassa, segue: 

                                                 
1
 CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Disponível em: 

https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view. Acesso 
em 08.11.2019. 
2
 UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Manual De Auditoria Interna Auditoria-GERAL DA UFMG 2ª 

Versão. Disponível em: https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf. 
Acesso. 13.12.2019 
3
 DE MACEDO RIBEIRO, Joselito; DIAS FILHO, Jose Maria. Aplicação de métodos quantitativos em auditoria: 

propostas para otimizar procedimentos e reduzir riscos. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 43-
59, 2007 

https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019


 

o Dados primários: validada as informações de todos os produtores de biomassa 
inseridos no escopo declarado pela usina (100%); 

o Dados padrão: foram auditados 100% no escopo declarado. 

 

 

 

 

 

Responsável Técnico  

Fabian Peres Gonçalves 

 

 
 



De: Gilson Ayres
Para: Marcio Rogerio Comin
Cc: Ana Carolina Gustavo; Taise Roberta Ninin; Nayara Cristina da Silva
Assunto: ENC: REPROCESSAMENTO - PRODUTOR DE ETANOL - USINA SANTO ANTONIO
Data: quinta-feira, 26 de março de 2020 10:47:54
Anexos: image001.png

Caro Márcio,

Segue para conhecimento.

Gilson Ayres
Supervisor de Escrita Fiscal
Fone: (16) 3946-4013
gilson@canaverde.com.br
www.canaverde.com.br

De: Ana Carolina Gustavo <anagustavo@canaverde.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de março de 2020 10:29
Para: solicitacao.reprocessamento@anp.gov.br
Cc: Gilson Ayres <Gilson@canaverde.com.br>
Assunto: REPROCESSAMENTO - PRODUTOR DE ETANOL - USINA SANTO ANTONIO

Prezados Senhores, 

Solicitamos a abertura do sistema i-SIMP conforme segue abaixo: 

- Mês de  04/2018 
- Motivos:  quantidade informada de matéria prima divergente  - código ANP 140201001
- CNPJ: 71.324.784/0001-51 -  Código Agente: 9071324784 -  INSTALAÇÃO: 1042674
- E-mail de contato do responsável pelo o envio: anagustavo@canaverde.com.br         
- Previsão do tempo necessário para o reprocessamento: 10 dias.

- Mês de  12/2018 
- Motivos:  quantidade informada de matéria prima divergente  - código ANP 140201001
- CNPJ: 71.324.784/0001-51 -  Código Agente: 9071324784 -  INSTALAÇÃO: 1042674
- E-mail de contato do responsável pelo o envio: anagustavo@canaverde.com.br         
- Previsão do tempo necessário para o reprocessamento: 10 dias.

Obrigada

At.

Ana Carolina Gustavo
Analista Escrita Fiscal Sênior.
Fone: (16) 3946-4136
anagustavo@canaverde.com.br

ANEXO VIII
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De: marcio@canaverde.com.br em nome de Marcio Rogerio Comin
Para: Tatiana M. Parizotto; Daniela Aparecida Bento Gomes
Cc: "Monica Jaen"; "Maria Claudia Martinelli Trabulsi Alves"; "Claudia"; "Goncalves, Fabian (Barueri)";

"Noguchi, Rafael (Barueri)"
Assunto: RES: RENOVABIO - Balbo Santo Antônio - Relatório final docs
Data: quinta-feira, 26 de março de 2020 13:23:59
Anexos: image001.png

image002.png
Cópia de SIMP_ USA 2018_.xlsx
REPROCESSAMENTO - PRODUTOR DE ETANOL - USINA SANTO ANTONIO (175 KB).msg

Tatiana, boa tarde !

 

Conforme falamos segue  o esclarecimento em relação a moagem inserida na

tabela SIMP.

 

Foi identificado as seguintes divergências nos meses de abril e dezembro de

2018.

 

Abril/2018

Moagem Informada no SIMP        -   28.154.020,00 kg

Moagem Correta                             - 130.240.000,00 kg

 

Dezembro/2018

Moagem Informada no SIMP-  182.738.158,00 kg

Moagem Correta                     -  182.367.528,00 kg

 

Motivo: Meses de inicio e fim de safra, que tiveram fechamentos realizados após

lançamento das informações no SIMP.

 

Evidência: Estamos enviando a planilha do SIMP revisada, bem como abaixo a

nossa solicitação a ANP para retificação da informação.

 

Aguardo sua avaliação.

 

 

 
De: Ana Carolina Gustavo <anagustavo@canaverde.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de março de 2020 10:29
Para: solicitacao.reprocessamento@anp.gov.br
Cc: Gilson Ayres <Gilson@canaverde.com.br>
Assunto: REPROCESSAMENTO - PRODUTOR DE ETANOL - USINA SANTO ANTONIO
 
Prezados Senhores, 

Solicitamos a abertura do sistema i-SIMP conforme segue abaixo: 

- Mês de  04/2018 
- Motivos:  quantidade informada de matéria prima divergente  - código ANP 140201001
- CNPJ: 71.324.784/0001-51 -  Código Agente: 9071324784 -  INSTALAÇÃO: 1042674
- E-mail de contato do responsável pelo o envio: anagustavo@canaverde.com.br           
- Previsão do tempo necessário para o reprocessamento: 10 dias.

mailto:marcio@canaverde.com.br
mailto:Marcio@canaverde.com.br
mailto:tmp@sgsssc.general.com.br
mailto:daniela@canaverde.com.br
mailto:mjaen@copersucar.com.br
mailto:mcmtalves@copersucar.onmicrosoft.com
mailto:cnshida@gmail.com
mailto:Fabian.Goncalves@sgs.com
mailto:Rafael.Noguchi@sgs.com
mailto:anagustavo@canaverde.com.br
mailto:solicitacao.reprocessamento@anp.gov.br
mailto:Gilson@canaverde.com.br
mailto:anagustavo@canaverde.com.br



Fertilizantes

		Cliente:		Usina Santa Fé

		Unidade:		Nova Europa / SP

		Fertilizante		Composição             (N-P-K)		Quantidade				N																																				P																				K

								Unid.		% Ureia (N)		Total Ureia  (N)		% MAP (N)		Total MAP  (N)		% DAP  (N)		Total DAP  (N)		% Nitrato de Amônio (N)		Total Nitrato de Amônio (N)		% UAN  (N)		Total UAN   (N)		% Amônia Anidra  (N)		Total Amônia Anidra  (N)		% Sulfato de Amônio  (N)		Total Sulfato de Amônio (N)		% CAN  (N)		Total CAN  (N)		% Outros  (N)		Total Outros     (N)		% MAP (P2O5)		Total MAP (P2O5)		% DAP  (P2O5)		Total DAP  (P2O5)		% SSP (P2O5)		Total SSP (P2O5)		% TSP  (P2O5)		Total TSP  (P2O5)		% Outros  (P2O5)		Total Outros  (P2O5)		% KCl  (K2O)		Total KCl  (K2O)		% Outros  (K2O)		Total Outros  (K2O)

		Fertilizante		N-P-K		- 0		Unid				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-



												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-

												-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-









						Quantidade		unid

		Gesso Agrícola						kg

		Calcário Calcítico						kg

		Calcário Dolomítico						kg



				Concentração (gN/L)		Quantidade		unid

		VINHAÇA+AGUA LAVAGEM						m³

		VINHAÇA (PURA)						m³

		Total VINHAÇA				0.00		m³



				Concentração (gN/kg)		Quantidade		unid

		TORTA-DE-FILTRO						kg

		Fuligem Caldeira						kg





































SIMP 2018

								Cliente:		USINA SANTO ANTONIO S/A

								Unidade:		USINA SANTO ANTONIO S/A



				SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos



		1.		Apresentar os "Protocolos de Aceite" das informações inseridas no i-SIMP 



		2.		Planilha, nos moldes apresentados abaixo preenchida com os valores do SIMP e da Produção.



				Cana		Saldo inicial		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Total 2018

				MoageM		- 0		- 0		- 0		- 0		130,240,000		397,444,470		476,296,010		469,736,220		457,802,532		368,851,470		287,755,010		233,921,180		182,367,528		3,004,414,420

				Diferença		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Estoque Final		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		220		1,752		1,752		10		- 0		- 0		3,734



				Hidratado		Saldo inicial 		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Total 2018

				Produção Própria		- 0		- 0		- 0		- 0		3,221,321		8,257,051		- 0		- 0		- 0		- 0		3,448,357		9,897,871		7,277,606		32,102,206

				Produção Reprocessamento		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Saída		- 0		- 0		- 0		- 0		3,221,321		8,257,051		- 0		- 0		- 0		- 0		3,448,357		9,897,871		7,277,606		32,102,206

				Consumo		- 0		41,951		23,847		27,385		17,714		39,633		32,140		33,013		35,709		34,922		34,584		43,877		31,102		395,877

				Perdas		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Devolução		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Estoque		34,879		13,819		7,739		11,593		3,414		12,538		9,998		6,327		10,826		8,178		6,090		8,502		8,675		142,578

				SIMP				Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite



				Anidro		Saldo inicial		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Total 2018

				Produção		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,106,401		17,592,040		19,271,570		19,892,996		17,061,756		9,738,740		- 0				90,663,503

				Saída Geral		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,106,401		17,592,040		19,271,570		19,892,996		17,061,756		9,738,740		- 0				90,663,503

				Saída Reprocessamento		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Perdas		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Devolução		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Estoque		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0

				SIMP				Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite		Protoco Aceite



				Diferenças Apontadas		AH		(20,891)		(17,767)		(31,239)		(9,535)		(48,757)		(29,600)		(29,342)		(40,208)		(32,274)		(32,496)		(46,289)		(31,275)

				Diferenças Apontadas		AA		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



				Diferenças Justificativa		AH		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		COMPRA DE AGENTE REGULADO (Não há operações correspondentes na planilha RENOVABIO)		 

				Diferenças Justificativa		AA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Janeiro/18																MES_ANO		(Tudo)

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO				20,891				20,891

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		13,819		- 0		13,819

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		34,879		- 0		34,879

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL				41,951				41,951

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS				20,891				20,891

				PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA																TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS				41,951				41,951

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS				20,891				20,891

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS				41,951				41,951

																				Total geral		- 0		237,224		- 0		237,224
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Fevereiro/18																MES_ANO		022018

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA												COMPRA DE AGENTE REGULADO				17,767				17,767

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		7,739		- 0		7,739

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		13,819		- 0		13,819

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL				23,847				23,847

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS				17,767				17,767

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS				23,847				23,847

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS				17,767				17,767

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS				23,847				23,847

																				Total geral		- 0		146,400		- 0		146,400
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Março/18																MES_ANO		032018

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO				31,239				31,239

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		11,593		- 0		11,593

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		7,739		- 0		7,739

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL				27,385				27,385

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS				31,239				31,239

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS				27,385				27,385

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS				31,239				31,239

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS				27,385				27,385

				PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA																Total geral		- 0		195,204		- 0		195,204
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Abril/18																MES_ANO		042018

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		11,593		- 0		11,593

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		22,892,724		3,221,321				26,114,045

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		5,261,296						5,261,296

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		5,261,296		9,535				5,270,831

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		22,892,724		3,221,321				26,114,045

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		28,154,020		17,714				28,171,734

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		28,154,020		17,714				28,171,734

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		3,414		- 0		3,414

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		28,154,020		3,230,856				31,384,876

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		28,154,020		3,239,035				31,393,055

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO				9,535				9,535

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA												REMESSA PARA COOPERATIVA				3,221,321				3,221,321

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS				3,221,321				3,221,321

																				Total geral		168,924,120		19,424,680		- 0		188,348,800
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Maio/18																MES_ANO		052018

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		323,058,231						323,058,231

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO				48,757				48,757

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		241,857,290						241,857,290

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		12,538		- 0		12,538

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		3,414		- 0		3,414

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		155,587,180		39,633				155,626,813

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		74,386,239		8,257,051		7,106,401		89,749,691

																				REMESSA PARA COOPERATIVA				8,257,051		7,106,401		15,363,452

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		323,058,231		48,757				323,106,988

						PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA														TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		74,386,239		8,257,051		7,106,401		89,749,691

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS				8,257,051		7,106,401		15,363,452

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		397,444,470		39,633				397,484,103

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		397,444,470		8,305,808		7,106,401		412,856,679

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		397,444,470		8,296,684		7,106,401		412,847,555

																				Total geral		2,384,666,820		49,823,428		42,638,406		2,477,128,654
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Junho/18																MES_ANO		062018



																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		448,136,399						448,136,399

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO		2,343,890		29,600				2,373,490

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		301,305,402						301,305,402

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		9,998		- 0		9,998

						PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA														ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		12,538		- 0		12,538

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		174,990,608		32,140				175,022,748

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		25,815,721				17,592,040		43,407,761

																				REMESSA PARA COOPERATIVA						17,592,040		17,592,040

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		450,480,289		29,600				450,509,889

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		25,815,721				17,592,040		43,407,761

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS						17,592,040		17,592,040

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		476,296,010		32,140				476,328,150

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		476,296,010		29,600		17,592,040		493,917,650

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		476,296,010		32,140		17,592,040		493,920,190

																				Total geral		2,857,776,060		207,756		105,552,240		2,963,536,056
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Julho/18																MES_ANO		072018



																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		456,039,970						456,039,970

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO		133,380		29,342				162,722

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		283,076,130		33,013				283,109,143

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		220		6,327		- 0		6,547

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		9,998		- 0		9,998

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA												PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		186,659,870						186,659,870

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		13,562,870				19,271,570		32,834,440

																				REMESSA PARA COOPERATIVA						19,271,570		19,271,570

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		456,173,350		29,342				456,202,692

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		13,562,870				19,271,570		32,834,440

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS						19,271,570		19,271,570

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		469,736,000		33,013				469,769,013

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		469,736,220		29,342		19,271,570		489,037,132

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		469,736,000		33,013		19,271,570		489,040,583

																				Total geral		2,818,416,880		203,390		115,629,420		2,934,249,690
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08

				Protocolo de Aceite (SIMP) - Agosto/18																MES_ANO		082018



																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		412,945,526						412,945,526

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO				40,208				40,208

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		276,690,490		35,709				276,726,199

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		1,752		10,826		- 0		12,578

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		220		6,327		- 0		6,547

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		181,110,510						181,110,510

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		44,857,006				19,892,996		64,750,002

						PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA														REMESSA PARA COOPERATIVA						19,892,996		19,892,996

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		412,945,526		40,208				412,985,734

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		44,857,006				19,892,996		64,750,002

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS						19,892,996		19,892,996

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		457,801,000		35,709				457,836,709

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		457,802,532		40,208		19,892,996		477,735,736

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		457,801,000		35,709		19,892,996		477,729,705

																				Total geral		2,746,812,568		244,904		119,357,976		2,866,415,448
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09

				Protocolo de Aceite (SIMP) - Setembro/18																MES_ANO		092018



																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		318,019,063						318,019,063

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO		51,980		32,274				84,254

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		216,388,730		34,922				216,423,652

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		1,752		8,178		- 0		9,930

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		1,752		10,826		- 0		12,578

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		152,462,740						152,462,740

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		50,780,427				17,061,756		67,842,183

																				REMESSA PARA COOPERATIVA						17,061,756		17,061,756

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA												TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		318,071,043		32,274				318,103,317

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		50,780,427				17,061,756		67,842,183

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS						17,061,756		17,061,756

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		368,851,470		34,922				368,886,392

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		368,851,470		32,274		17,061,756		385,945,500

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		368,851,470		34,922		17,061,756		385,948,148

																				Total geral		2,213,112,324		220,592		102,370,536		2,315,703,452
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10

				Protocolo de Aceite (SIMP) - Outubro/18																MES_ANO		102018



																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		810102001		Total geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		221,479,137						221,479,137

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO		7,930,760		32,496				7,963,256

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		159,133,062		34,584				159,167,646

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		10		6,090		- 0		6,100

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		1,752		8,178		- 0		9,930

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		128,623,690						128,623,690

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		58,345,113		3,448,357		9,738,740		71,532,210

																				REMESSA PARA COOPERATIVA				3,448,357		9,738,740		13,187,097

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		229,409,897		32,496				229,442,393

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA												TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		58,345,113		3,448,357		9,738,740		71,532,210

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS				3,448,357		9,738,740		13,187,097

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		287,756,752		34,584				287,791,336

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		287,755,010		3,480,853		9,738,740		300,974,603

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		287,756,752		3,482,941		9,738,740		300,978,433

																				Total geral		1,726,537,048		20,905,650		58,432,440		1,805,875,138
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11

				Protocolo de Aceite (SIMP) - Novembro/18																MES_ANO		112018

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		Total Geral

																				COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO		152,310,223				152,310,223

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO		4,443,720		46,289		4,490,009

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA		109,342,320		43,877		109,386,197

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		8,502		8,502

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		10		6,090		6,100

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		124,578,870				124,578,870

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		77,167,237		9,897,871		87,065,108

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA DE JAN/2018												REMESSA PARA COOPERATIVA				9,897,871		9,897,871

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS		156,753,943		46,289		156,800,232

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		77,167,237		9,897,871		87,065,108

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS				9,897,871		9,897,871

																				TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		233,921,190		43,877		233,965,067

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		233,921,180		9,944,160		243,865,340

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		233,921,190		9,941,748		243,862,938

																				Total Geral		1,403,527,120		59,672,316		1,463,199,436
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				Protocolo de Aceite (SIMP) - Dezembro/18																MES_ANO		122018

																				Soma de QTDE		PRODUTO

																				OPERACAO - DESCRIÇÃO		140201001		810101001		Total Geral

																				COMPRA DE AGENTE REGULADO				31,275		31,275

																				CONSUMO PRÓPRIO DE PRODUTO DE ORIGEM INTERNA				31,102		31,102

																				ESTOQUE FINAL PRÓPRIO		- 0		8,675		8,675

																				ESTOQUE INICIAL PRÓPRIO		- 0		8,502		8,502

																				PROCESSAMENTO EM PLANTA DE BIOCOMBUSTÍVEL		182,738,558				182,738,558

																				PRODUÇÃO PRÓPRIA		182,738,558		7,277,606		190,016,164

																				REMESSA PARA COOPERATIVA				7,277,606		7,277,606

																				TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS				31,275		31,275

																				TOTAL DE ENTRADAS OPERACIONAIS		182,738,558		7,277,606		190,016,164

																				TOTAL DE SAÍDAS COMERCIAIS NACIONAIS				7,277,606		7,277,606

								PRINT COM MÊS DE REFERÊNCIA												TOTAL DE SAÍDAS OPERACIONAIS		182,738,558		31,102		182,769,660

																				TOTAL GERAL DE ENTRADAS		182,738,558		7,308,881		190,047,439

																				TOTAL GERAL DE SAÍDAS		182,738,558		7,308,708		190,047,266

																				Total Geral		1,096,431,348		43,869,944		1,140,301,292
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Produção-Insumos



		Cliente: 		Usina Santa Fé

		Unidade: 		Nova Europa / SP



		Fase Agrícola		Unidade		Valor

		Diesel consumido  por tipo (B8, B10, etc) Quantidade total para Corte, Carregamento, Transporte, Plantio, Pulverização, Transporte de Funcionários, etc)		Litros

		Etanol Hidratado consumido		Litros

		Energia Elétrica da Rede, consumida		kWh





		Fase Industrial		Unidade		Valor

		Quantidade de EtanolAnidro produzido		Litros																		cana 		3,905,235.12

		Quantidade de Etanol Hidratado produzido		Litros				183,844,411		47.0764		- 0										energia gerada		192,825.14

		Quantidade de Açúcar produzido		kg				223,195,122		57.1528		- 0										energia exportada		101,321.81

		Qtidade de Eletricidade Gerada		kWh																		energia comprada		285.41				91,217.92

		Qtidade de Eletricidade comercializada		kWh				101,321,716														bagaço produzido		1,002,545.00				23.36

		Qtidade de Bagaço produzido		kg				1002544930.58318														bagaço consumido		976,365.00

		Qtidade de Bagaço comercializado		kg																		bagaço comprado

		Qtidade de Bagaço consumida		kg																		bagaço transferido		13,629.98

		Energia Elétrica da Rede, consumida		kWh																				12,550.02

		Eletricidade Biomassa consumida		kWh



																						0.03









































Balanço de Massa



				Cliente:		Usina Santa Fé

				Unidade:		Nova Europa / SP



		BALANÇO ART 



		CANA MOÍDA		0.00

		ART % CANA		0



		MATÉRIA PRIMA		ART (t)		Total (%)

		CANA MOÍDA		0		100

		TOTAL DISPONÍVEL		0		100



		PRODUTOS		ART (t)		Total (%)

		AÇÚCAR				ERROR:#DIV/0!

		ETANOL				ERROR:#DIV/0!

		TOTAL RECUPERADO		0		ERROR:#DIV/0!



		ART MEL REMANESCENTE				ERROR:#DIV/0!



		PERDAS 		ART (t)		Total (%)

		ART ÁGUAS RESIDUAIS 				ERROR:#DIV/0!

		PERDA DE ART BAGAÇO  				ERROR:#DIV/0!

		PERDA DE ART NA TORTA  				ERROR:#DIV/0!

		PERDA ART VINHAÇA				ERROR:#DIV/0!

		PERDAS ART EVAPORAÇÃO 				ERROR:#DIV/0!

		PERDAS ART FAB. AÇÚCAR				ERROR:#DIV/0!

		PERDA ART FERMENTAÇÃO				ERROR:#DIV/0!

		PERDAS INDETERMINADAS				ERROR:#DIV/0!

		TOTAL PERDAS		0		ERROR:#DIV/0!











































Documentos

				Cliente:		Usina Santa Fé

				Unidade:		Nova Europa / SP



		a)		Elegibilidade dos imóveis rurais:

				Cadastro Ambiental Rural:

				Supressão de Vegetação Nativa:

				Zoneamento Agroecológico:



		b)		Fase Agrícola – Informações gerais:

				Área total plantada:

				Produção total colhida para moagem:

				Quantidade comprada para moagem:

				Teor de impurezas vegetais:

				Teor de umidade médio das impurezas vegetais:

				Teor de impurezas minerais:



				Corretivos:



				Fertilizantes sintéticos:

				Concentração de N, P2O5 e K2O:



				Fertilizantes Orgânicos/Organominerais:

				Vinhaça:

				Concentração de “N” na Vinhaça:

				Quantidade de Torta de Filtro:

				Concentração de “N” na Torta:



				Combustíveis utilizados na fase agrícola



				Energia elétrica consumida na fase agrícola

				Quantidade de Eletricidade importada da rede de distribuição:



		c)		Fase Industrial – Processamento

				Quantidade de Cana processada:

				Quantidade de Etanol Anidro produzida:

				Quantidade de Etanol Hidratado produzida: 



				Biocombustíveis utilizados 

				Quantidade consumida de Bagaço próprio;

				Teor de umidade do bagaço próprio.



		d)		Balanço de massa

























































Geral

						Cliente:		Usina Santa Fé

						Unidade:		Nova Europa / SP



				FASE AGRÍCOLA



		1.		Informações Gerais		O que informar		Como comprovar

		1.1		Área total		Área plantada de cada produtor.		Registros internos

		1.2		Produção Total colhida para moagem		Produção de cada produtor		Registros internos

		1.3		Quantidade adquirida		Quantidade adquirida de cada fornecedor / parceiro 		Registros internos com a relação dos fornecedores e quantidade fornecida. 

								Será selecionada uma amostra de fornecedores. Enviar as NFs decompra de cana de cada um dos fornecedores elecionados.

		1.4		Teor de Impurezas vegetais		Quantidade média de impurezas vegetais por tonelada de cana		Registros internos e Análises Laboratoriais

		1.5		Umidade		Umidade das impurezas vegetais		Registros internos e Análises Laboratoriais

		1.6		Teor de Impurezas minerais		Quantidade média de impurezas minerais por tonelada de cana		Registros internos e Análises Laboratoriais



		2.		Área Queimada		Quantidade de área queimada acidentalmente ou criminosamente		Registros internos



		2.		Corretivos e Fertilizantes

		2.1		Corretivos		Quantidade aplicada 		Registros internos com a quantidade aplicada em cada área

		2.2		Fertilizantes		Quantidade aplicada e composição (N-P-K) de cada fertilizante.		Registros internos com a quantidade aplicada em cada área. Composição (N-P-K) de cada fertilizante

						Preencher planilha de informações da GD

		2.3		Corretivos + Fertilizantes		Quantidade adquirida		Enviar relação com as NFs de compra (Corretivos e Fertilizantes, todos juntos). Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.



		5.		Combustíveis		Quantidade de cada tipo de combustível utilizado		Registros internos

						Quantidade adquirida de cada tipo de combustível		Enviar relação com as NFs de compra (todos os combustíveis juntos). Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.



		6.		Energia Elétrica		Energia elétrica consumida nas áreas produtivas		Contas de consumo da concessionária nas áreas selecionadas para amostra



				FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO ETANOL



		1.		Processamento

		1.1		Quantidade de Cana processada

		1.1.1		Quantidade processada		Quantidade efetivamente utilizada na produção de Etanol no ano		Registros internos contemplando estoque inicial, consumo na produção e estoque final. Valores serão comparados com Cana adquirida

		1.2		Quantidade de Palha  processada

		1.2.1		Quantidade processada		Quantidade efetivamente processada na Usina no ano		Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.



		2.		Rendimentos

		2.1		Etanol Anidro		Quantidade de Etanol Anidro produzido no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		2.2		Etanol Hidratado		Quantidade de Etanol Hidratado produzido no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		2.3		Energia Elétrica produzida		Quantidade de Energia Elétrica produzida no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		2.4		Energia Elétrica Comercializada		Quantidade de Energia Elétrica Comercializada no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		2.5		Bagaço gerado		Quantidade de Bagaço de Cana gerada no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		2.6		Bagaço Comercializado		Quantidade de Bagaço de Comercializada no ano		Registros internos de controle da produção industrial



		3.		Biocombustíveis

		3.1		Bagaço de Cana próprio		Quantidade de Bagaço de Cana próprio consumido no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		3.2		Teor de umidade		Teor de umidade do Bagaço de Cana		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

		3.3		Palha de Cana própria		Quantidade de Palha de Cana própria consumida no ano		Registros internos de controle da produção industrial

		3.4		Teor de umidade		Teor de umidade da Palha de Cana		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico



		3.5		Outros Biocombustíveis de terceiros		Quantidade de cada Biocombustível consumida		Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. 

		3.6		Teor de umidade		Teor de umidade do biocombustível		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico



		4.		Combustíveis

		4.1		Óleo Combustível		Quantidade de Óleo Combustível consumida no ano		Relação de fornecedores contendo localização e quantidade fornecida. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. 

		4.2		Etanol Hidratado próprio		Quantidade de Etanol Hidratado próprio consumida no ano		Registros internos que comprovem o consumo

		4.3		Etanol Anidro próprio		Quantidade de Etanol Anidro próprio consumida no ano		Registros internos que comprovem o consumo

		4.4		Biogás próprio		Quantidade de Biogás próprio consumida no ano		Registros internos que comprovem o consumo

		4.4.1		PCI Biogás próprio		PCI do Biogás próprio consumido		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

		4.5		Biogás de terceiros		Quantidade de Biogás de terceiros consumida no ano		Relação de fornecedores contendo localização e quantidade fornecida. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. 

		4.5.1		PCI Biogás terceiros		PCI do Biogás de terceiros consumido		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico



		5.		Energia Elétrica

		5.1		Rede de distribuição		Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição		Contas de consumo da concessionária

		5.2		Outras fontes de energia elétrica		Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes		Contrato de fornecimento e contas de consumo



		6.		FASE DE DISTRIBUIÇÃO

		6.1		Etanol Anidro

		6.1.1		Rodoviário		Quantidade de Etanol Anidro distribuído por modal Rodoviário		Registros internos com quantidade de Etanol Anidro distribuída por modal Rodoviário

		6.1.2		Dutoviário		Quantidade de Etanol Anidro distribuído por modal Dutoviário		Registros internos com quantidade de Etanol Anidro distribuída por modal Dutoviário

		6.1.3		Ferroviário		Quantidade de Etanol Anidro distribuído por modal Ferroviário		Registros internos com quantidade de Etanol Anidro distribuída por modal Ferroviário

		6.2		Etanol Hidratado

		6.2.1		Rodoviário		Quantidade de Etanol Hidratado distribuído por modal Rodoviário		Registros internos com quantidade de Etanol Hidratado distribuída por modal Rodoviário

		6.2.2		Dutoviário		Quantidade de Etanol Hidratado distribuído por modal Dutoviário		Registros internos com quantidade de Etanol Hidratado distribuída por modal Dutoviário

		6.2.3		Ferroviário		Quantidade de Etanol Hidratado distribuído por modal Ferroviário		Registros internos com quantidade de Etanol Hidratado distribuída por modal Ferroviário



		7.		Balanço de Massa		Apresentar balanço de massa da produção anual em "ART". Contendo:		Registros internos de controle da produção industrial

						Quantidade de cana moída (t); % ART da Cana; total de ART da Cana; ART do Etanol, do Açúcar, Mel remanescente, Levedura, Perdas determinadas e Perdas indeterminadas.



		8.		SIMP		Apresentar planilha de conciliação com os dados informados ao SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos		"Protocolos de Aceite" da inserção dos dados no i-SIMP e demais documentos que comprovem os dados inseridos

						Preencher planilha de informações da Green Domus 



		9.		Ferramentas de Gestão		Detalhamento sobre as ferramentas de Gestão utilizadas;		Nome (SAP, PIMS, etc)

								Como funcionam;

								Responsáveis pelo carregamento de dados (por setor); 

								Quais os profissionais autorizados a alterar dados dos sistemas.

								Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;

								Se há comunicação entre os sistemas da empresa e; 

								Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.



		10.		Análises Laboratoriais		Impurezas da cana;		Comprovar o valor com análises laboratoriais

						Umidade das impurezas vegetais;		Comprovar o valor com análises laboratoriais

						Teor de Nitrogênio da Vinhaça;		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

						Teor de Nitrogênio da Torta;		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

						Teor de Nitrogênio das Cinzas;		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

						Umidade do Bagaço		Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
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		To

		Marcio Rogerio Comin

		Cc

		Ana Carolina Gustavo; Taise Roberta Ninin; Nayara Cristina da Silva

		Recipients

		Marcio@canaverde.com.br; anagustavo@canaverde.com.br; taiseninin@canaverde.com.br; nayaracristina@grupobalbo.mail.onmicrosoft.com



Caro Márcio,





 





Segue para conhecimento.





 





Gilson Ayres
Supervisor de Escrita Fiscal
Fone: (16) 3946-4013
gilson@canaverde.com.br
www.canaverde.com.br






 





De: Ana Carolina Gustavo <anagustavo@canaverde.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de março de 2020 10:29
Para: solicitacao.reprocessamento@anp.gov.br
Cc: Gilson Ayres <Gilson@canaverde.com.br>
Assunto: REPROCESSAMENTO - PRODUTOR DE ETANOL - USINA SANTO ANTONIO





 





Prezados Senhores, 

Solicitamos a abertura do sistema i-SIMP conforme segue abaixo: 

- Mês de  04/2018 
- Motivos:  quantidade informada de matéria prima divergente  - código ANP 140201001
- CNPJ: 71.324.784/0001-51 -  Código Agente: 9071324784 -  INSTALAÇÃO: 1042674





- E-mail de contato do responsável pelo o envio: anagustavo@canaverde.com.br           
- Previsão do tempo necessário para o reprocessamento: 10 dias. 





- Mês de  12/2018 
- Motivos:  quantidade informada de matéria prima divergente  - código ANP 140201001
- CNPJ: 71.324.784/0001-51 -  Código Agente: 9071324784 -  INSTALAÇÃO: 1042674





- E-mail de contato do responsável pelo o envio: anagustavo@canaverde.com.br           
- Previsão do tempo necessário para o reprocessamento: 10 dias. 





Obrigada





At.





Ana Carolina Gustavo
Analista Escrita Fiscal Sênior.
Fone: (16) 3946-4136
anagustavo@canaverde.com.br
www.canaverde.com.br
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