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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela USINA SÃO FRANCISCO 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: 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 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Licenciamento Ambiental e Relatórios de Sustentabilidade 
com as diretrizes GRI e certificada no Programa Renovabio. 

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: 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 
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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: 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 hidratado de cana-de-açúcar 
(Rota E1GC). 

▪ Volume elegível: (1.337.813,26 / 1.429.916,42) * 100 = 93,56% 

 

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 é elaborado e encaminhado à Usina o Plano de Auditoria 
(Anexo IV) com a descrição das atividades que serão realizadas in loco. Em paralelo iniciam-se as 
análises de elegibilidade pela firma inspetora.  
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A) Etapas do Processo de Certificação 
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B) 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 
validação dos dados inseridos na RenovaCalc. Para isso, parte-se do mesmo princípio utilizado na 
validação dos dados da fase agrícola, ou seja, geração de relatórios in loco via sistema da usina e 
validação dos dados verificados em Boletins Industriais do ano civil em questão. Nos casos em que 
não haja integração automática dos dados via sistema, são solicitadas as evidências referentes aos 
dois sistemas (ou mais, caso tenha), de modo a confrontar os valores, juntamente com dados do 
setor fiscal (emissão de notas de compra e venda, por ex.). 
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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 um desses setores os funcionários responsáveis são entrevistados 
e solicitados a eles uma breve explicação de como é realizada a respectiva atividade e a forma de 
input desses dados via sistema e/ou manual. Em alguns setores são solicitadas simulações de 
entrada dos dados no sistema. 

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

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

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

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

 

Etapa 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, 20132). 

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 SÃO FRANCISCO S/A., no período de 2018, a auditoria foi 
conduzida conforme ISO19011, 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. 
Para esse item não há amostragem, uma vez que foram auditados 100% do escopo 
declarado pela usina. 

▪ Os dados oriundos da Planilha de Produtores de biomassa foram auditados conforme plano 
de amostragem abaixo: 

                                                 
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.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_in_03_05-12-2017.pdf/view
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
https://www.ufmg.br/auditoria/images/stories/documentos/manual_2a_verso_revisado.pdf.%20Acesso.%2013.12.2019
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o Foram consideradas 100% das áreas do escopo inseridas nos dados primários, 
todos os parâmetros declarados foram auditados. 

o Para os dados padrão foram auditados 100% no escopo declarado, todos os 
parâmetros declarados foram auditados. 

 

O Plano de Amostragem com assinatura do responsável técnico encontra-se no Anexo VII. 

 

C) 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 deste escopo.  

 

6. RESULTADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADAS 

Histórico de Auditoria in Loco 

A auditoria foi realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, com condução da mesma pela 
auditora líder Mariana de Oliveira Klein, juntamente com Juliana Fullmann, auditora e membro da 
equipe.  

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

Todo o processo de auditoria foi acompanhado pelo profissional Márcio Comim, gerente de gestão 
da qualidade, responsável pelo preenchimento das planilhas do Renovabio, bem como 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 
do processo. 

O profissional Márcio Comim acompanhou os dois processos de auditoria, de ambas usinas do 
Grupo Balbo. 

A auditoria teve início em 09/10/2019 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 unidades 
próprias 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. 
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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, COE – centro de operações e cogeração, por meio de observação da realização das 
atividades por colaboradores da usina, questionando e esclarecendo dúvidas. A usina não possui 
combustível, abastece veículos e equipamentos na Usina Santo Antônio, do mesmo grupo e 
localizada no mesmo município, de 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 da auditora líder Mariana de 
Oliveira Klein, da auditora Juliana Fullmann o dos colaboradores da Usina São Francisco  
responsáveis pelo processo do Renovabio, com avaliação das não-conformidades e 
estabelecimento de prazo para envio das evidências e ajustes pendentes. 

Na USINA SÃO FRANCISCO S/A a cana-de-açúcar entra na UFRA/Matriz e nela é moída (CNPJ 
71.324.792/0001-06), o mel resultante da moagem é transferido mediante emissão de NF para a 
UFRA/Barrinha (CNPJ 71.324.792/0004-40) para fins de fabricação de etanol. Essa necessidade 
ocorre em virtude da divisa dos municípios de Sertãozinho e Barrinha ser realizada pelo ribeirão da 
onça, passando o mesmo no interior da unidade produtiva, conforme observado na Imagem 01. 

Imagem 01. Divisa municipal sobre a USINA SÃO FRANCISCO S/A (Fonte: Google Earth - USINA 
SÃO FRANCISCO S/A.) 
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Com isso a entrada da matéria prima (cana de açúcar) é realizada no CNPJ 71.324.792/0001-06, e 
a produção de etanol refere-se ao CNPJ 71.324.792/0004-40, dessa forma nas declarações no 
SIMP/ANP do CNPJ 71.324.792/0004-40 considera apenas melaço como matéria prima para 
produção de etanol. 

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, estão descritos no Anexo III deste relatório.  

Neste Anexo são apresentadas as descrições 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, conforme já mencionado.   

Desta forma, para os itens pendentes, após o envio das evidências por parte do Cliente, são 
aferidos novamente as informações e, estando correta, a SAC é encerrada, caso contrário, ficará 
pendente até a solicitação ser atendida. No item de "Lista de Verificação" deste mesmo documento, 
apresenta-se toda as documentações e as memórias de cálculos verificados em campo, como 
também posteriormente, se necessário. 

A usina possui gestão das informações através dos sistemas GAtec_GPI, GAtec_LAB, GAtec_BAL, 
GAtec_LAT, Protheus Microsiga, sendo que o detalhamento sobre versão e data de implantação, 
funcionamento, responsáveis pelo carregamento de dados, verificação, carregamento de notas 
fiscais e comunicação com outros sistemas estão detalhados na Figura 1. 
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Figura 1. Informações referentes ao Sistema de gerenciamento de estoque e de produção (Fonte: 
USINA SÃO FRANCISCO S/A) 

 

Como as evidências foram extraídas dos sistemas, podemos afirmar que as informações do 
sistema de gerenciamento de estoque e produção é o mesmo contemplado na RenovaCalc. 

Observou-se que na comparação entre as informações declaradas no I-SIMP, evidenciado no 
processo de certificação pela Usina, na RenovaCalc (Figura 2), e no Boletim industrial (Figura 3) 
há divergência na cana moída e etanol hidratado. Conforme registrado na SAC 45, a usina 
justificou que a diferença de cana moída (0,54t) decorre de arrendondamentos do sistema, o que 
representa 0,00004 % do total de quantidade moída. 

Quanto a diferença do etanol hidratado, a Usina explicou que decorre de: 

i) A quantidade de etanol da RenovaCalc e Boletim é a somatória do Hidratado Carburante 
(42.724.100 litros) e etanol fora de especificação, Hidratado Orgânico, (14.265.900l) 
presentes na planilha do SIMP consolidada. Parte da produção do etanol fora de 
especificação (12.903.000l) são de Etanol Neutro orgânico destinado a comercialização 
para uso cosmético.   

ii) Compra de agente regulado (jan – 9.083; fev-19.408; mar – 12.773; abr – 4.891; mai – 
366.722; jul – 13.802; ago – 9.321); ressalta - se que não há operação correspondente 
na planilha RENOVABIO. 
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Figura 2. Comparação entre as informações declaradas no I-SIMP e na RenovaCalc. (Fonte: 
USINA SÃO FRANCISCO S/A) 
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Figura 3. Boletim Industrial da Usina. (Fonte: USINA SÃO FRANCISCO S/A) 

 

O balanço de massa detalhado de todo o processo de produção do etanol, desde a matéria-prima, 
neste caso a cana-de-açúcar, seus processos, produtos e coprodutos está apresentado na Tabela 
1, cujos documentos foram arquivados e verificados na auditoria da planta industrial.  

Figura 1. Balanço de Massa (ART) (Fonte: USINA SÃO FRANCISCO S/A, 2019). 
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No processo produtivo do etanol encontra-se no Anexo VII, contemplando as principais etapas. 
Observa-se que todas as atividades realizadas in loco estão descritas no Plano de Auditoria, 
apresentado no Anexo IV deste relatório. Além disso, no Anexo V encontra-se a Lista de Presença 
com todos os participantes das reuniões de abertura e encerramento e os responsáveis pelas 
informações auditadas. 

 

Elegibilidade: 

▪ Área analisada: 27.445,29 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

▪ Quantidade de imóveis rurais analisados: 73 sendo:  

▪ 73 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, 48 
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. 



Rev04 

 

 

17 

 

 

Biocombustível: Etanol Hidratado 

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

71,60 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 93,56 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,429640E-03 

 

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. Nossa análise incluiu a avaliação 
de evidências relevantes, relacionadas às quantidades e as informações relatadas pela 
organização, bem como visita nos seguintes locais: entrada de cana, balança, tombamento, 
destilaria, difusor/moagem, posto de combustíveis, laboratório, cogeração, COI, etc. 

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

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

▪ É uma representação justa dos dados e informação no RenovaCalc  

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

 

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

 
 

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

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

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

Anexo VII – Plano de Amostragem assinado pelo Responsável Técnico 
 
 

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


 

                                                                                                                                                                                                              
 

Anexo I - RENOVABIO – Relatório Consulta Pública 

 

Page 1 of 1 

Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora Ltda. 

Produtor de 
Biocombustível: 

USINA SÃO FRANCISCO S/A 

Endereço: Fazenda São Francisco, S/N, CEP: 14.174-000, Zona Rural, 
Sertãozinho – SP. 

Produto a ser 
certificado: 

Etanol 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. 

Endereço 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. 

   

 

https://sgssustentabilidade.com.br/consulta-publica/
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Organização: Usina São Francisco 

Número do Contrato: 44402 

 
 
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 
Informações 
sobre 
elegibilidade 

04/10/2019 – MRN, Juliana 
Enviar shapefile contendo todas as áreas 
produtivas contendo em seus atributos: 
- CNPJ ou CPF do produtor; 
- Número do CAR; 
 - Código das fazendas referente ao CAR. 
OBS: os códigos descritos aqui deverão ser 
os mesmos que na Planilha de Produtores, 
aba de “Informações sobre elegibilidade”. 
Preferencialmente utilizar apenas números 
dos códigos das fazendas. 

30/01/2020 –Márcio Comim. 
Encaminhado evidências conforme solicitação 

31/01/2020 – MRN 

2 SAC 
Dados padrão 
de produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Informações iniciadas na linha 114 ao invés 
da linha inicial, 7. 

José Tomazini  
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

3 SAC 
Informações 
sobre 
elegibilidade 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Na Planilha de Produtores, aba 
"elegibilidade", as informações devem ser 
apresentadas por CAR, ou seja, uma linha 
por CAR e não por propriedade. Há números 
de CAR repetidos. 
Ajustar na planilha (Informe Técnico nº 02). 

José Tomazini  
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

4 SAC 
Informações 
sobre 
elegibilidade  

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Encaminhar para registro evidência da 
avaliação de supressão vegetal. Supressões 

30/01/2020 –Márcio Comim. 
Encaminhado evidências conforme solicitação 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

de vegetação nativa ocorridas entre a data 
de promulgação da Lei nº 13.576, de 2017, e 
a de publicação da Resolução 758/2018 
deverão ter observado as normas 
ambientais vigentes. Para tanto deverão ser 
revistos o período de imageamento dos 
relatórios de elegibilidade, considerando o 
período supracitado. 

5 SAC 

Informações 
sobre 
elegibilidade e 
dados 
primários e 
padrão de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Os dados de cana comprada divergem 
daqueles informados na planilha de 
elegibilidade. A elegibilidade por CAR não 
reflete a entrada da cana que é realizada por 
fazenda. 

José Tomazini  
O valor correto é de 1.361.238,50 ton, estava 
considerando 3 parceiros que não entregaram o 
CAR, foi esquecido a retirada deles na planilha de 
dados padrões.  

10/10/2019 – MRN 

6 SAC 
 
Dados padrão 
de produtores  

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Fornecedor F1 - MERCEDES MARCHIORI 
ZANOLLO - F1 está com quantidade de 
cana colhida digitado de maneira errônea, 
deverá ser corrigido. 

José Tomazini  
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

7 SAC 
Planilha de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Encaminhar para registro evidência relatório 
de elegibilidade assinado pelo responsável 
técnico, contendo informações das imagens, 
lista com identificação do CAR, área total do 
CAR e respectivas áreas consideradas 
como áreas de produção e observações 
pertinentes.  
Apresentar informações desmembradas em 
planilhas. A usina somou todas as 

21/01/2020 Jose Tomazini 
Encaminhada Declaração de responsável técnico 
sobre a análise  
 
27/01/2020 - MRN 
Declaração devidamente evidenciada e assinada. 
Encaminhar ainda mapas do CAR e supressão de 
vegetação e lista com identificação do CAR, área 
total do CAR e respectivas áreas consideradas, 
produção e observações pertinentes 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

informações por CAR em elegibilidade e por 
CNPJ nos dados primários e padrões, sem 
apresentar a planilha desmembrada. 

 
30/01/2020 –Márcio Comim. 
Encaminhado evidências conforme solicitação 
 
30/01/2020 – MRN 
Apresentar a lista com identificação do CAR, área 
total do CAR e respectivas áreas consideradas 
como áreas de produção e observações 
pertinentes. 
 
31/01/2020 - Márcio Comim. 
Encaminhado evidências conforme solicitação 

8 SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Preencher com zero todos os campos que 
não houve utilização do insumo. 

José Tomazini  
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

9 SAC 

Dados 
primários e 
padrão de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Verificar e corrigir o Valor de concentração 
de N da torta de filtro.  

Fernando Alonso 
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

10 SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Encaminhar para registro evidência da de 
teor de biodiesel na mistura. 

Fernando Alonso 
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

11 SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
As informações de Insumo foram geradas no 
período de safra de 09/04/18 a 31/12/18. 
Gerar novas informações considerando 
01/01/18 a 31/12/2018. 

Fernando Alonso 
Não foi possível gerar apenas um relatório com 
todo o período, desta forma foram gerados dois 
relatórios, com informação de janeiro a abril e outro 
com informação de abril a dezembro. 

10/10/2019 – MRN 

12 SAC 
Dados 
primários de 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Fornecedor Possebon (consome óleo diesel) 

Ewerton e Fernando Alonso 
Ajustado conforme solicitação. 

10/10/2019 – MRN 
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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) 

produtores – 
combustíveis e 
eletricidade 

com evidência, porém deverá ser melhor 
identificada em planilha de excel, 
fornecendo uma visão clara e de fácil 
entendimento. 

13 SAC 

Dados 
primários de 
produtores – 
combustíveis e 
eletricidade 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Fornecedor Paulinho (fuligem) – consome 
óleo diesel, ao invés de separar diesel S10 
do diesel S500, somou os dois. O mesmo 
deverá fazer a separação dos valores. 

Ewerton e Fernando Alonso  
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

14 SAC 

Dados 
primários de 
produtores – 
combustíveis e 
eletricidade 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Todo diesel S500 entrou na aba B10 deverá 
ajustar para B8 até fevereiro de 2018, e o 
que foi consumido após entrará como B10. 

Ewerton e Fernando Alonso  
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

15 SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Verificar transcrição de impurezas minerais 
na planilha.  

Márcio Comin 
Verificado e corrigido na planilha  

10/10/2019 – MRN 

16 SAC 
RenovaCalc - 
fase industrial 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Verificar duplicação de informação de 
bagaço próprio e de terceiro - contabilizado 
bagaço de terceiro em próprio.  

Márcio Comin 
Verificado e corrigido na planilha 

10/10/2019 – MRN 

17 SAC 
RenovaCalc - 
fase industrial 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Excluir eletricidade – biomassa da fase 
industrial, pois a mesma já está 
contabilizada em bagaço próprio consumido. 

Márcio Comin 
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

18 SAC 
RenovaCalc - 
fase industrial 

09/10/2019 – MRN, Juliana 
Verificar e ajustar, na RenovaCalc, a 
eletricidade mix médio. 

Márcio Comin 
Ajustado conforme solicitação 

10/10/2019 – MRN 

19 SAC RenovaCalc - 09/10/2019 – MRN, Juliana Márcio Comin 10/10/2019 – MRN  
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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 de 
distribuição 

Encaminhar para registro evidência de 
documento que comprove a distribuição do 
etanol por dutos e rodovias, informação 
apresentada apenas via e-mail recebido da 
Copersucar. 

Encaminhada declaração da Copersucar 
comprovando os valores de distribuição do etanol. 

20 SAC 
RenovaCalc - 
fase industrial 

10/10/2019 – MRN, Juliana 
Inserir o consumo de lenha pela unidade. 

Márcio Comin 
Verificado e inserido na planilha  

10/10/2019 – MRN 

21 SAC 
RenovaCalc - 
fase industrial 

10/10/2019 – MRN, Juliana 
Corrigir consumo de óleo combustível. 

Márcio Comin 
Verificado e corrigido na planilha 
 
27/01/2020 - MRN 
No item "Óleo Combustível" da RenovaCalc, 
considerar somente o quantitativo de óleo 
combustível consumido no ano de 2018 para start 
de caldeira. Verificar com a evidência já existente e 
corrigir, se necessário. 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
RenovaCalc revisada retirando o combustível uma 
vez que o mesmo não foi utilizado para start da 
Caldeira, nossa caldeira usa apenas biomassa e 
no start utilizamos lenha. 

31/01/2020 – MRN 

22 SAC RenovaCalc 

10/10/2019 – MRN, Juliana 
Apresentar a memória de cálculo da fração 
de volume elegível em planilha à parte (Vide 
Informe Técnico nº 2 da ANP). 

Márcio Comin 
Encaminhada evidência conforme solicitação 

26/12/2019 – MRN 

23 SAC 
Dados 
primários de 
produtores – 

10/10/2019 – MRN, Juliana 
Corrigir os valores oriundos da Usina Santo 
Antônio para a Usina São Francisco. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 23 - Cana da Usa entregue na UFRA. 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

combustíveis e 
eletricidade 

Todas as informações e evidências 
relacionadas à USA como fornecedora da 
UFRA devem ser mantidas e informadas 
pela UFRA informadas nas planilhas. 

SAC 23- Área total dados primários Usina Santo 
Antônio. 
- Planilha Produtores de Cana de Açúcar V5 Usina 
São Francisco – Grupo Balbo 
 
27/01/2020 – MRN 
Encaminhar para registro evidência controle de NF 
e respectivas NF  
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
SAC 23 Controle de Nota Fiscal – pagina 12 
evidencia da nota fiscal de compra de combustível. 

24 SAC 
Informações 
sobre 
elegibilidade 

22/10/2019 – MRN 
Nas informações sobre elegibilidade, foram 
considerados os CAR’s estaduais e federais, 
porém, de acordo com entendimento da 
ANP, devem ser considerados apenas as 
inscrições no CAR federal. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Planilha corrigida conforme solicitação:  

31/01/2020 – MRN 

25 SAC Evidências 
28/11/2019 – MRN 
Encaminhar para registro evidência do 
balanço de massa da usina. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 25- Balança de Massa Safra 2018 
 
11/12/2019 - TMP 
Apresentar um fluxograma do balanço de massa. 
 
30/02/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidência conforme solicitação 

31/01/2020 – MRN 

26 SAC 
Dados 
primários de 
produtores  

05/12/2019 – MRN 
Encaminhar para registro evidência da área 
total colhida, por origem. Há divergência no 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Área correta é de 28.235,34 ha  
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  

31/01/2020 – MRN 
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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) 

valor apresentado na planilha de produtores 
como Usina São Francisco X arquivo 
intitulado “2018 UFRA cana própria moída 
áreas elegíveis”. 

Tabela de Produtores e RenovaCalc 
SAC 26 – Área Total Dados Padrões. 
SAC 26 – Área total colhida dados primários Usina 
Santo Antônio. 
 
30/01/2020 Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação 

27 SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Encaminhar para registro evidência da ton 
de biomassa total colhida e comprada pela 
unidade produtora, que evidencie os valores 
iguais ao preenchidos na planilha de 
produtores em dados primários. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 27 – Biomassa Total Colhida Dados Padrão 
SAC 27 – Biomassa Total Comprada Dados 
Padrão. 
SAC 27 – Biomassa Total Comprada Dados 
Primário 
SAC 27 – Biomassa Total Colhida Dados Primário 
Usina Santo Antonio 
SAC 27 – Biomassa Total Comprada Dados 
Primários Usina Santo Antonio.  
 
27/01/2020 – MRN 
Encaminhar para registro evidencia de área total e 
Produção total colhida para moagem para Usina 
São Francisco S.A. 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 27 – Área Total de Produção Cana Própria e 
Parceria 
SAC 27 – Área Total Fornecedores UFRA Dados 
Padrões 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

SAC 27 – Cana Total Entregues UFRA 
Fornecedores Elegíveis 

28 SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Encaminhar para registro evidências 
(boletim industrial) da Usina Santo Antônio, 
que comprove os valores de impurezas 
vegetais e minerais. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 28- Impurezas Vegetais 
SAC 28 – Impurezas Minerais  

27/01/2020 – MRN 

29 SAC 

Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Explicitar as memórias de cálculos dos 
corretivos (calcário dolomítico) de forma 
clara e encaminhar evidências 
complementares 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 29 – Memória de Cálculo Calcário Dolomítico. 
SAC 29 – Relatório Corretivo Fosfato Natural 
Utilizado 
SAC 29 – Relatório Corretivos Utilizados 
 
28/01/2020 – MRN 
Encaminhar para registro evidência do valor de 
Composto TF, presente na memória de cálculo 
 
A produção de cana utilizada nos cálculos diverge 
do Produção total colhida para moagem. Verificar e 
corrigir. Lembrando que deve ser considerado o 
valor total de insumos (corretivos + fertilizantes 
sintéticos + fertilizantes orgânicos) consumidos em 
toda a área do produtor, incluindo áreas de plantio, 
reforma, áreas colhidas, etc., para o ano de 2018. 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 29 – 30 01 2020 – Resumo Insumos UFRA – 
2018 com ajuste na produção / área total / 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

Composto TF. 
Planilha de Produtores Revisada 

30 SAC 

 
Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Encaminhar para registro Relatório 
apresentado na auditoria “gastos da 
aplicação de insumos por produto” 
rptinsumos gerado pelo GAtec. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 29 – Relatório Corretivo Fosfato Natural 
Utilizado 
SAC 29 – Relatório Corretivos Utilizados 
 
28/01/2020 – MRN 
Encaminhar para registro evidência do valor de 
Composto TF, presente na memória de cálculo 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 29 – 30 01 2020 – Resumo Insumos UFRA – 
2018 com ajuste na produção / área total / 
Composto TF. 
Planilha de Produtores Revisada 

31/01/2020 – MRN 

31 SAC 

Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
A evidência “Memoria de Cálculo USA 
Insumos USA na UFRA” deve destacar os 
valores finais e localizados na planilha de 
produtores, de fertilizantes sintéticos e 
orgânicos. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 31 “Memória de Cálculo Insumos Dados 
Primários – Usina Santo Antonio” 
 
28/01/2020 – MRN 
A quantidade de ton de cana comprada diverge da 
planilha de produtores. Verificar e corrigir 
Inserir na memória o cálculo de cinza e fuligem, 
concentrações de N. 
Encaminhar para registro evidências de insumos e 
análises e NF, formulados da USA  

31/01/2020 – MRN 
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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) 

 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 27 – Cana Total Entregues UFRA 
Fornecedores Elegíveis 
SAC 27 – Cana UFRA Propria E Parceria Moida na 
UFRA Elegivel 
SAC 31 – Memorial de Calculo de Cinzas e 
Fuligem para USA. Usado concentração de N na 
cinzas e fuligem como 0 (conforme determinado 
pelo Informe Técnico 2 tabela 3) 
 
31/01/2020 – MRN 
Memorial de cálculo de cinza e fuligem de USA 
está com quantidade de cana diferente da planilha 
de produtores.  
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
No cálculo da cinza e fuligem é utilizado a cana 
total processada pela Usina, corresponde a 
3.004.414,42 conforme relatório dados gerais 16-
12-18 Usina Santo Antonio Cana Total Processada 

32 SAC 

Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Encaminhar para registro evidências das 
análises de concentração de N dos 
fertilizantes orgânicos, tanto UFRA quanto 
USA. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 32 – Planilha de Ponderação de Nitrogênio 
Vinhaça / torta e Composto de Poedeira 
SAC  32 - Análise de Torta de Filtro 
SAC 32 – Análise de Vinhaça 
SAC 32 – Análise de Composto de Torta 
SAC 32 – Análise de Fuligem  

27/01/2020 – MRN 
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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) 

 
28/01/2020 – MRN 
Corrigir o valor da concentração de N para torta 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Evidência Planilha de Produtores corrigido o valor 
de N na torta de 4,59 para 4,60 

33 SAC 

Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Na planilha excel intitulado “resumo diesel e 
insumos 2018” nomear planilha de acordo 
com a informação presente na mesma. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
“ Planilha Resumo Consumo de Diesel 2018 – 
Considerado B8 e B10” 

31/01/2020 – MRN 

34 SAC 

Dados 
primários de 
produtores 

05/12/2019 – MRN 
Explicitar nas evidências e memória de 
cálculo do consumo de diesel B8 e B10, a 
informação apresentada e o que ela se 
refere. Planilha “resumo diesel 2018”. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
“ Planilha Resumo Consumo de Diesel 2018 – 
Considerado B8 e B10” 

31/01/2020 – MRN 

35 SAC 
Dados padrão 
de produtores 

05/12/2019 – MRN 
Relatório apresentado para evidenciar as 
áreas e a quantidade de biomassa 
comprada de fornecedores (dados padrão) 
não está claro e de fácil entendimento para 
localização das informações. Memórias de 
cálculo devem ser apresentadas em casos 
em que há soma de áreas e de compra de 
biomassa. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 35 - ÁREA FAZENDA FORNECEDORES 
DADOS PADRÕES 
SAC 35 - CANA ENTREGUE FORNECEDORES 
DADOS PADRÕES 
 
27/01/2020 – MRN 
Em Aba Dados padrão, verificar quantidade de 
cana comprada sem preenchimento  
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Retirado da Planilha de Produtores as linhas com 
cana comprada sem preenchimento. 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

36 SAC 
Dados padrão 
de produtores 

05/12/2019 – MRN 
Encaminhar para registro evidências as 
impurezas vegetais e minerais dos dados 
padrões. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 36 – Dados Impurezas Minerais e Vegetais 
Dados Padrões 
 
27/01/2020 – MRN 
Verificar a transcrição de impureza mineral da 
evidencia disponibilizada e o valor preenchido na 
planilha 

31/01/2020 – MRN 

37 SAC 
 
RenovaCalc 

05/12/2019 – MRN 
Divergência no valor de bagaço próprio 
consumido da evidência em powerpoint, 
para a RenovaCalc versão de 10/10/2019. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 37 – Bagaço Consumido 
A Quantidade de Bagaço Produzido está 
evidenciado no Boletim Industrial 6 
 
27/01/2020 – MRN 
Encaminhar para registro evidência do estoque 
anterior e atual do bagaço presente na evidência 
disponibilizada 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Não temos registro, estimado com base no 
armazenado no depósito de bagaço 

31/01/2020 – MRN 

38  SAC 
Dados 
primários de 
produtores 

08/01/2020 - MRN 
Valor de área queimada informado na 
planilha está divergente do arquivo intitulado 
“2018 UFRA incêndios cana própria 2018”, 
estando também pendente a evidência da 
informação das áreas sob gestão da Usina 
Santo Antônio. 

14/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhadas evidências conforme solicitação:  
SAC 38 – Área Colhida Queimada Usina São 
Francisco 
SAC 38 – Área Colhida Queimada Usina Santo 
Antônio 
 

31/01/2020 – MRN 
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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) 

27/01/2020 – MRN 
Verificar transcrição do valor da área queimada da 
Us. Santo Antônio 
 
30/01/2020 – Márcio Comin 
Evidência corrigido na Planilha de Produtores 
Alterando de 65,67 para 65,66 

39 

SAC 
Planilha de 
produtores / 
RenovaCalc 

27/01/2020 -MRN 
Especificar/escrever na planilha de 
produtores, na aba "consolidado" e na 
RenovaCalc os fertilizantes "Outros" 
utilizados. 

30/01/2020 – Márcio Comin 
Corrigido na aba consolidado na planilha de 
produtores e na RenovaCal para Fertilizante 
Sólido. 

31/01/2020 – MRN 

40 

SAC 

Planilha de 
podutores 

27/01/2020 -MRN 
Em Aba Dados padrão, na coluna tipo de 
dados fornecidos a partir da linha 28 deixar 
as linhas em branco, uma vez que não há 
produtor identificado 

30/01/2020 – Márcio Comin 
Corrigido eliminando a descrição Dado Padrão 

31/01/2020 – MRN 

41 

SAC 
Planilha de 
Produtores / 
Aba dados 
primários 

27/01/2020 -MRN 
Verificar a quantidade de Produção total 
colhida para moagem utilizada na memória 
de cálculo de eletricidade da fase agrícola 
Usina São Francisco. Corrigir 

30/01/2020 – Márcio Comin 
Corrigido eliminando a descrição Dado Padrão 
SAC 41 – Energia Fazenda Santa Rita e Santa 
Olinda 

31/01/2020 – MRN  

42 

SAC 

RenovaCalc / 
Fase Industrial 

27/01/2020 -MRN 
Reencaminhar evidência das quantidades 
de Etanol Hidratado Produzido e Açúcar 
Total Produzido utilizados para o cálculo de 
rendimentos presente na memória de 
cálculo Calculo Rendimentos 

30/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 42 - ETANOL E AÇÚCAR PRODUZITO 
CONSIDERADO NO MEMORIAL 

31/01/2020 – MRN  

43 SAC RenovaCalc / 27/01/2020 -MRN 30/01/2020 – Márcio Comin 31/01/2020 – MRN 
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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 
Documento a 
parte 

Encaminhar para registro evidência da 
distância de transporte do item “Lenha", 
mesmo dentro da usina e inserir a distância 
na RenovaCalc 

Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 43 – Distância Média Lenha 

44 

SAC Planilha de 
Produtores / 
dados 
Primários 
RenovaCalc / 
Fase Industrial 
 

27/01/2020 -MRN 
Encaminhar para registro NF de combustível 
(diesel, gasolina) de UFRA tanto da fase 
agrícola como da fase industrial 
 
Para fase industrial. Reencaminhar para 
registro evidencia complementar do controle 
de consumo de combustível referente a 
Consumo Máquinas do Bagaço (arquivo 
corrompido) 

30/01/2020 – Márcio Comin 
Encaminhada evidências conforme solicitação: 
SAC 23 – Nota Fiscal de Compra de Combustível 
SAC 23 – Controle de Nota Fiscal 
SAC 44 – Consumo de Diesel Máquina de Bagaço 
SAC 44 – Controle de Consumo de Etanol  
SAC 44 – Kardex Gasolina 

31/01/2020 – MRN 

45 SAC 
Documentação 
a parte 

02/03/2020 – MRN 

Encaminhar para registro memória de 
cálculo com as informações do protocolo de 
aceite do SIMP. 

 

22/01/2020 – MRN 

Explicar a diferença de cana moída e 
quantidade de etanol hidratado entre SIMP e 
RenovaCalc.   
 
Verificar a transcrição do protocolo de aceite 
para planilha consolidada do simp 

20/03/2020 – Márcio Comin 

Encaminhada evidência conforme solicitação 

 

27/03/2020 – Márcio Comin 

A diferença de cana moída decorre de 
arredondamentos do sistema, totalizando  

0,54t. 

Quanto ao etanol hidratado, a diferença decorre 
de: 

i. A quantidade de etanol da RenovaCalc e 
Boletim é a somatória do Hidratado 
Carburante (42.724.100 litros) e etanol fora 
de especificação, Hidratado Orgânico, 
(14.265.900l) presentes na planilha do 

27/03/2020 - MRN 
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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) 

SIMP consolidada. Parte da produção do 
etanol fora de especificação (12.903.000l) 
são de Etanol Neutro orgânico destinado a 
comercialização para uso cosmético  

ii. Compra de agente regulado (jan – 9.083; 
fev-19.408; mar – 12.773; abr – 4.891; mai 
– 366.722; jul – 13.802; ago – 9.321); 
ressalta - se que não há operação 
correspondente na planilha RENOVABIO, 

As justificativas referente ao etanol hidratado estão 
anexas junto ao documento SIMP_ UFRA 2018 
(1).xls.  

46 SAC 
Documentação 
a parte 

02/03/2020 – MRN 

Encaminhar Declaração referente ao 
Sistema de Gerenciamento de Estoques e 
de Produção  

20/03/2020 – Márcio Comin 

Encaminhada evidência conforme solicitação 
20/03/2020 - MRN 

47 SAC 
Documentação 
a parte 

02/03/2020 – MRN 

Encaminhar para registro evidência da 
descrição do processo produtivo de etanol 

20/01/2020 – Márcio Comin 

Encaminhada evidência conforme solicitação 

 

20/03/2020 - MRN 

48 SAC 
Documentação 
a parte 

02/03/2020 – MRN 

Providenciar a assinatura do responsável no 
relatório de elegibilidade 

20/01/2020 – Márcio Comin 

Encaminhada evidência conforme solicitação  
20/03/2020 - MRN  
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 
Todos os fornecedores entraram em dados padrões e unidades próprias 
em dados primários. 

MRN, Juliana 09/10/2019 

2 

A usina depende de informações da Usina Santo Antônio, do mesmo 
grupo. 

Por exemplo, o que foi colhido para moagem é o total colhido, e o que foi 
processado muitas vezes vem da Usina Santo Antônio. 

MRN, Juliana 09/10/2019 

3 

Dados faturados são diferentes dos dados da entrada de cana (podem 
não ser compatíveis), há parceria entre produtores e distribuições de 
maneira geral, desta forma, nem toda a quantidade de cana que entra por 
determinado fornecedor, será paga efetivamente para este mesmo 
fornecedor, poderá ser paga a algum parceiro. 

MRN, Juliana 09/10/2019 

4 Usina não tem contrato com fornecedores. MRN, Juliana 09/10/2019 

5 
Não existe contrato de fornecimento de cana entre as duas usinas do 
mesmo grupo, Usina Santo Antônio e Usina São Francisco. 

MRN, Juliana 09/10/2019 

6 
Contratos de parceria existem. Verificamos contrato 

30021 - UFRA - PARCERIA MORIZONO - SO – 30021. 
MRN, Juliana 09/10/2019 

7 
Nos dados primários apenas a linha 7 são informações que vieram da 
Usina São Francisco, os demais dados são todos oriundos de áreas, 
parcerias da Usina Santo Antônio. 

MRN, Juliana 09/10/2019 

8 
IMPORTANTE: manter evidência da planilha desmembrada, e por 
fazenda, como evidência e comprovação de valores de área e compra de 
cana. 

MRN, Juliana 09/10/2019 

9 A unidade não utiliza fertilizantes inorgânicos. MRN, Juliana 09/10/2019 

10 Realizada a vistoria na planta industrial. MRN, Juliana 10/10/2019 
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III. Lista de Evidências 
Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 

1 CAR: 
Gerado mapeamento com imagem de satélite Sentinel-2B, mostrando as propriedades, com os perímetros e os 
números de CAR, correspondentes nos arquivos: SAC 7 - USINA SÃO FRANCISCO LISTA COM IDENTIFICAÇÃO 
DO CAR E ÁREA DE PRODUÇÃO 

2 ZAE: 

Planilha do decreto com sinalização dos municípios em que há plantio e compra de cana de açúcar, 
avaliando se estão incluídos no ZAE. Todas as fazendas estão em municípios dentro do ZAE. 
Arquivo intitulado “ZAE”. 

3 Supressão de vegetação: 

Gerado mapeamento com imagem de satélite Sentinel 2, mostrando as propriedades, com os perímetros e os 
números de CAR, correspondentes nos arquivos: SAC 7 - USINA SÃO FRANCISCO LISTA COM IDENTIFICAÇÃO 
DO CAR E ÁREA DE PRODUÇÃO 
Para o estudo de supressão de vegetação foram utilizadas imagens Sentinel 2 e comparação da vegetação entre o 
período de 17/10/2017 e após 25/01/2019. 

ABA "Dados Primários de Produtores" 

1 Área Total: 
Relação das áreas próprias, planilha de excel intitulada “AREAS”, bem como relatório do Gatec que consta os 
talhões colhidos para a Usina. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Relatório GATEC ACO14 
Os valores também estão inseridos no GAtec, gerando relatório “área com produção – por fazenda” 
F5 -  PAULO EDUARDO GARCIA - F5 / F6 
F3 - DALVA STELLA DE OLIVEIRA - F3 
F2 - TAZUE KOBA ESPOLIO - F2  
Colhida para moagem refere-se ao colhido que pode ser moído na Santo Antônio o una São Francisco, e o que foi 
comprada pela unidade é o que ficou e foi moído na propria unidade. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Relatório com listagem de notas. “Listagem de notas fiscais – registro de cana fornecedores” 
Intitulado “relação de notas fiscais de compra biomassa”. 
Os valores também estão inseridos no GAtec 
Colhida para moagem refere-se ao colhido que pode ser moído na Santo Antônio o una São Francisco, e o que foi 
comprada pela unidade é o que ficou e foi moído na própria unidade. 
 
Contratos de parceria salvos como evidências “CONTRATO PARCERIA CHIODA”, “CONTRATO PARCERIA 
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III. Lista de Evidências 
Nº Item Descrição 

HIDEO”, “CONTRATO PARCERIA MIRABELLI”, “CONTRATO PARCERIA PARISE”, “CONTRATO PARCERIA 
VERA”. 
Notas fiscais salvas em pasta “Notas fiscais” 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Dados de impureza em planilha excel, os mesmos também são evidenciados em relatório gerado pelo sistema 
GAtec. 
Evidenciado por meio de boletim gerado pelo GAtec, em cana entrada/moagem, com finalização da safra em 
03/12/2018, arquivo salvo em evidências pela Usina como “Boletim Industrial (1)”. 
PENDENTE DA SANTO ANTÔNIO. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Dados de impureza em planilha excel, os mesmos também são evidenciados em relatório gerado pelo sistema 
GAtec. 
Evidenciado por meio de boletim gerado pelo GAtec, em cana entrada/moagem, com finalização da safra em 
03/12/2018, arquivo salvo em evidências pela Usina como “Boletim Industrial (1)”. 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

7 Área queimada: 

Relatório de entrada de cana queimada, software Gatec (ACO0014) “áreas com produção – por fazenda”, com 
evidência do corte de cana queimada. Quando queima o talhão inteiro já sabe-se a quantidade, se não for o talhão 
inteiro, é realizada a medição in loco para verificar a área queimada. 
Arquivos intitulados SAC 38 – Área Colhida Queimada Usina São Francisco, SAC 38 – Área Colhida Queimada 
Usina Santo Antônio 

8 Corretivos: 

Sistema GAtec “resumo de aplicação de insumos por fazenda” rptinsumos 
Memórias de cálculo estão em planilha de excel intitulada “SAC 31 - Memoria de Cálculo Insumos dados Primários 
Usina Santo Antonio” 
Calcário apresentado em relatório de gastos.  
Evidência compra de calcário, arquivo intitulado “Kardex Po Calcario 2018”, NF’s salvas “NF 14486 – 
COOPERATIVA” e “NF 14490 – COOPERATIVA” 

9 Fertilizantes sintéticos: Não aplicável. 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Vinhaça aplicada de acordo com o PAV, que possui controle de aplicação, arquivo como evidência intitulado “Tabela 
de Cálculos - PAVs – 2018”. 
Memória de cálculo realizada por Fernando Alonso em planilha de excel, intitulada “resumo insumos UFRA 2018”. 
Valor de N média de análises realizadas em 2014. 
Torta de filtro: valor oriundo de relatório “gastos da aplicação de insumos por produto” rptinsumos gerado pelo GAtec, 
dois relatórios compõem 1, um deles 01/01/2018 a 08/04/2018 e outro de 09/04/2019 a 31/12/2019. 
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III. Lista de Evidências 
Nº Item Descrição 

Cinzas e fuligem: mesma forma de demonstrar os valores, com dois arquivos. 
valor oriundo de relatório “gastos da aplicação de insumos por produto” rptinsumos gerado pelo GAtec, dois relatórios 
compõem 1, um deles 01/01/2018 a 08/04/2018 e outro de 09/04/2019 a 31/12/2019. 
Análise concentração de N das cinzas e fiuligens de laboratório, realizado em 2017, ASL Análises Ambientais. 
Composto de torta de filtro: tudo que é comprado é consumido, é direcionado a fazenda para aplicação. Serão 
evidenciados por meio de notas fiscais. 
Análise N torta de filtro composto apresentado pelo fornecedor, em 29/03/2018. 
 
Composto de poedeira: notas fiscais para evidenciar a compra. 
Análises de N média de duas análises de 17/07/2017 e 16/03/2015, realizadas e apresentadas pelos fornecedores. 
Vinhaça é aplicada conforme o PAV.  
2 Relatório GATEC rptinsumos/produção para conseguir a complementação das datas conforme nota técnica. 
Análise de Cinzas foi realizada em 2017. 
Todas as informações e evidências relacionadas à USA como fornecedora da UFRA devem ser mantidas e 
informadas pela UFRA informadas nas planilhas. 

11 Combustível: 

Diesel utilizado em grande parte nos equipamentos. 
Memória de cálculo em planilha de excel (consumo de diesel 2018), valores de frota própria calculado de acordo com 
as compras, a entrada de diesel X o controle de frota e abastecimento. Relatório gerado pelo Kardex (Microsiga). 
 
Gasolina evidência do Kardex, memória de cálculo em planilha excel “resumo diesel e insumos 2018”. 
Etanol evidenciado da mesma foram que a gasolina, memória de cálculo em planilha excel “resumo diesel e insumos 
2018”. 
Existem terceiros que realizam serviços em áreas da Usina, todos os terceiros passaram os valores consumidos de 
diesel, por meio de notas e planilhas de controles, anexados como evidências. 
 
A Usina não possui posto de combustível, realiza compra no posto da Usina Santo Antônio, com abastecimento por 
comboio. 
Fornecedor dragagem e LR possebom foi por estimativa, de acordo com consumo de diesel pelo equipamento. 
 
Etanol abastece veículos a etanol. (Tanque de etanol) 
Microssiga é o sistema que monitora o estoque de combustível. 
Frota própria: entram todos os equipamentos. 
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III. Lista de Evidências 
Nº Item Descrição 

12 Eletricidade: 

Duas fazendas consomem energia elétrica, pois uma possuiu clube e outra laboratório entomológico, as demais 
fazendas não consomem energia elétrica. 
Evidência por meio das contas de consumo de energia, a memória de cálculo está apresentada em planilha. 
Arquivos intitulados “Energia Fazendas Santa Rita e Santa Olinda” 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  

Área dos fornecedores oriundas das áreas listadas no CAR e do controle GAtec do que foi colhido na fazenda. 
F1 - MERCEDES MARCHIORI ZANOLLO - F1 
F5 -  PAULO EDUARDO GARCIA - F5 / F6 
F4 - JOSÉ ANTONIO DE SOUZA ROSSATO - F4 
F3 - DALVA STELLA DE OLIVEIRA - F3 
F1 - ANDRÉ VINICIUS MARCHIORI - F1 
F7 - MEIRE INES MARCHIORI - F7 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Relatório com listagem de notas. “Listagem de notas fiscais – registro de cana fornecedores” 
Intitulado relação de notas fiscais de compra biomassa. 
 
30040 - UFRA - FAZENDA SANTA RITA / 30044 - UFRA - FAZENDA BARRO PRETO = 183.769,86 ton 
 
Os valores também estão inseridos no GAtec, gerando relatório “área com produção – por fazenda” 
 
F5 -  PAULO EDUARDO GARCIA - F5 / F6 
F3 - DALVA STELLA DE OLIVEIRA - F3 
F2 - TAZUE KOBA ESPOLIO - F2  
Colhida para moagem refere-se ao colhido que pode ser moído na Santo Antônio ou na São Francisco, e o que foi 
comprada pela unidade é o que ficou e foi moído na própria unidade. 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Relatório com listagem de notas. “Listagem de notas fiscais – registro de cana fornecedores” 
Intitulado relação de notas fiscais de compra biomassa. 
 
30040 - UFRA - FAZENDA SANTA RITA / 30044 - UFRA - FAZENDA BARRO PRETO = 183.769,86 ton 
 
Os valores também estão inseridos no GAtec, gerando relatório “área com produção – por fazenda” 
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III. Lista de Evidências 
Nº Item Descrição 

F5 -  PAULO EDUARDO GARCIA - F5 / F6 
F3 - DALVA STELLA DE OLIVEIRA - F3 
F2 - TAZUE KOBA ESPOLIO - F2  
Colhida para moagem refere-se ao colhido que pode ser moído na Santo Antônio o una São Francisco, e o que foi 
comprada pela unidade é o que ficou e foi moído na própria unidade. 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Valores médios extraídos das medições do teor de impurezas vegetais e minerais das áreas controladas pela Usina. 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

6 Palha recolhida: Não se aplica. 

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Evidenciado por meio de boletim gerado pelo GAtec, em cana entrada/moagem, com finalização da safra em 
03/12/2018. Arquivo intitulado “Boletim Industrial (1)” 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

Não aplicável. 

3 Rendimento etanol anidro: 
Cálculos com valores oriundos da cana entrada/moagem, relatório Gatec RQ-LI-005. Arquivo intitulado “Boletim 
Industrial (1)” e cálculos em planilha de excel intitulada “Calculo Rendimentos” 
 

4 
Rendimento etanol 
hidratado: 

5 Rendimento açúcar: 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Relatório gerencial GAtec, além de controle mensal, arquivo intitulado “Boletim Industrial (6)” – bioenergia. 
Controle medição CCE. Mais notas fiscais. 
Arquivo em excel intitulado “Calculo Rendimentos”. 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Não comercializa. Não se aplica. 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Evidenciado por meio de boletim gerado pelo GAtec, em cana entrada/moagem, arquivo intitulado “Boletim Industrial 
(1)”, com finalização da safra em 03/12/2018.  
Evidência de cálculo em arquivo powerpoint intitulado “Bagaço Consumido”. 
 

9 Palha própria e umidade: Não se aplica. 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

Evidenciado por meio de boletim gerado pelo GAtec, em cana entrada/moagem, com finalização da safra em 
03/12/2018. ALÉM DE EVIDÊNCIA DE EXCEL. 



Rev01 
 
 

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

 

 

Page 22 of 23 

III. Lista de Evidências 
Nº Item Descrição 

Evidência de cálculo em arquivo powerpoint intitulado “Bagaço Consumido”. 

11 
Distância transporte 
bagaço terceiros: 

Evidência por meio de mapas do google maps, evidenciando a distância, juntamente com memória de cálculo das 
distâncias. 
Arquivo intitulado “Distância Média Transporte de Bagaço”. 

12 
Palha de terceiros e 
umidade: 

Não aplicável. 

13 
Distância transporte palha 
terceiros: 

Não aplicável. 

14 
Cavado de madeira e 
umidade:  

Não aplicável. 

15 
Distância transporte cavado 
de madeira terceiros: 

Não aplicável. 

16 Lenha e umidade: Cálculos do uso de lenha quando iniciada a caldeira. Em cada início são usados 2 m3 de lenha, com base no número 
de inícios, foi demonstrada memória de cálculo. A lenha é originada na própria unidade, desta forma não há distância 
de transporte de lenha. 

17 Distância transporte lenha: 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

Não aplicável. 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

Não aplicável. 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

Óleo combustível evidenciado por relatórios enviados por postos de combustível, rede grill e auto posto Bombonato 
ltda.  
Arquivo intitulado “Uso Óleo Diesel Industria”, “Diesel Veículos Transporte Açúcar” e “Consumo de Dieses Fase 
Industrial”. Não utilizado para start de caldeira vide SAC 21 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Não aplicável. Carros administrativos. 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 

23 Eletricidade da rede:  
Compra do mercado livre de energia. Evidências arquivo excel “Eletricidade da Rede Mix Médio” e arquivo pdf 
“Eletricidade da Rede Mix Médio”, além de arquivos de medição e consumo. 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

Não aplicável, informação já apresentada em uso de bagaço próprio. 
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Nº Item Descrição 

25 Fase de distribuição: Arquivo intitulado “Informação Transporte Etanol  Duto x Rodoviário” 

26 Licença de operação: Arquivo intitulado “Licença de Operação” 

27 Balanço de massa: Arquivo intitulado SAC 25 - Balanço de Massas Safra 2.018 

   
 
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


  

Job n°:  Tipo de Visita: SPA Visita n°:  

Documento: F0357 Plano de Auditoria  Issue n°: 01 Page n°:  1 de 3 

 

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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As leveduras formam uma das mais importantes subclasses dos fungos. Os fungos, 
como as bactérias, estão espalhados pela natureza, embora vivam normalmente no 
solo e em regiões de umidade relativa mais baixa que as bactérias. Não são 
capazes de realizar a fotossíntese e raramente formam pseudomicélio. 
 
As leveduras são classificadas em: Ascomicetos, Basidiomicetos ou 
Deuteromicetos (fungos imperfeitos). Diferem dos bolores por apresentarem-se 
visual e predominantemente unicelulares, sendo que sua reprodução vegetativa se 
faz normalmente por gemação.  
 
Como células simples, crescem e se reproduzem mais rapidamente que os bolores 
e são mais eficientes na realização de alterações físico-químicas do meio em que 
se encontram, devido à sua melhor relação área/volume. 
 
São facilmente diferenciáveis das bactérias por apresentarem dimensões maiores e 
por suas propriedades morfológicas características. 
 
As células de levedura são esféricas, elípticas ou cilíndricas e variam muito em 
suas dimensões, não possuindo flagelos ou qualquer outro meio de locomoção. Tal 
como os bolores, são organismos eucarióticos e suas estruturas correspondem 
basicamente àquelas de outras células eucarióticas.  
 
O protoplasma da célula é envolvido por uma membrana e esta por uma parede. 
Contém um núcleo, um grande vacúolo, glóbulos de gordura e outras numerosas 
estruturas reveladas por técnicas específicas de coramento e/ou de microscopia. 
 
A parte interna da parede celular pode ser subdividida em 3 camadas, compostas 
de polímeros de glicose e de manose, com pequenas quantidades de proteínas, 
lipídios e quitina. 
 
A distribuição destes polímeros é variável com as condições de cultivo e 
representam papel importante no comportamento da levedura no que se refere, por 
exemplo, à floculação. 
 
A parede celular confere rigidez à célula, definindo sua forma e resistência ao 
movimento. Em termos de peso, pode chegar a 30% de peso seco total da célula, o 
que explica o pouco uso das leveduras como componente de rações animais, 
sendo necessário eliminá-la para aumentar a digestibilidade das proteínas. 
 
Algumas enzimas importantes como a invertase, fosfatase, amino-peptidase e 
glucoamilase localizam-se na parede celular. No caso da Saccharomyces cerevisae 
a parede tem entre 6 - 8% em peso de proteína, a maior parte dela na forma das 
enzimas citadas. 
 
Algumas leveduras são cobertas por um material limoso, viscoso e aderente 
denominado cápsula. A maior parte destas cápsulas é composta de 
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polissacarídeos, incluindo heteropolissacarídeos e substâncias parecidas com o 
amido. 
 
Como outras células eucarióticas, apresentam membrana citoplasmática que tem 
permeabilidade seletiva, regulando a entrada e a saída de materiais da célula.  Esta 
membrana tem cerca de 8 nm de espessura, sendo constituída principalmente de 
fosfolipídios com inclusões eventuais de proteínas, polissacarídeos e outros lipídios 
como os esteróis. 
 
O tipo e a quantidade destas inclusões dependem das condições de cultivo e 
determinam propriedades importantíssimas como resistência ao efeito tóxico de 
diversas substâncias, como o próprio etanol e diversos biocidas. 
 
No interior da membrana está o citoplasma, que contém os açúcares, sais, 
aminoácidos, lipídos e outras substâncias necessárias ao metabolismo, bem como 
as organelas como o núcleo, vacúolo, retículo endoplasmático, mitocôndria, 
ribossomo, aparelho de Golgi e outros. 
 
O núcleo das leveduras é uma organela bem definida, circundado por uma 
membrana nuclear semipermeável, com funções metabólicas e reprodutivas. No 
núcleo estão os cromossomos que contém o ácido desoxirribonucleico (DNA), 
responsável pelas características genéticas das leveduras e o ácido ribonucleico 
(RNA). 
 
As mitocôndrias são estruturas cilíndricas com extremidades arredondadas, 
existindo no seu interior muitas dobras da membrana que as envolve, formando 
"cristas". Nestas "cristas" e nos espaços entre as mesmas, encontram-se as 
enzimas da cadeia respiratória, responsáveis pela conservação de energia na 
presença de oxigênio. 
 
Além das enzimas que fornecem os compostos reduzidos para a cadeia 
respiratória, estão lá também os precursores ativados dos aminoácidos, que 
formam as proteínas. 
 
Em todas as leveduras encontram-se um ou mais vacúolos, que contém em seu 
interior uma solução de volutina (material complexo formado de RNA), polifosfatos 
e lipoproteina. Pode não estar visível em células "jovens", porém é  muito volumoso 
em células velhas, desaparecendo quando da esporulação. 
 
A existência de enzimas hidrolíticas nos vacúolos também sugere que eles possam 
funcionar como lisossomas, ou seja, o local onde se dá a quebra e síntese das 
macromoléculas. Também funcionam como reservatórios energéticos, contendo 
temporariamente materiais ainda não metabolizados. 
 
Células velhas com paredes espessas são mais resistentes às condições 
desfavoráveis como falta de alimentos, umidades baixas, temperaturas sub ou 
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superótimas. Muitas leveduras conseguem isso, acumulando grandes quantidades 
de gorduras, carbohidratos ou proteínas, depositadas em inclusões diversas.  
 

5.1.1 Reprodução das leveduras 
 
Gemação 
 
As leveduras podem reproduzir-se por gemação, esporulação ou fissão, sendo a 
forma mais comum à primeira, também chamada de gemulação ou brotamento. 
 
Neste processo aparece uma pequena saliência na parede, que aumenta 
gradualmente. Os citoplasmas da célula-mãe e filha permanecem unidos por algum 
tempo até que a abertura de passagem do material entre elas fecha-se, formando 
uma parede dupla, o que completa o processo, existindo a partir desse momento 
duas células fisiologicamente distintas, que na maioria das vezes separam-se em 
seguida. 
 
Quando ocorre a separação da célula-filha, uma cicatriz convexa forma-se na célula 
mãe, sendo permanente, não podendo haver brotamento novamente no local. Na 
célula filha forma-se a cicatriz correspondente ao nascimento, que não é 
permanente. São utilizadas técnicas de fluorescência para ver essas estruturas e 
analisar o número de brotamentos. 

 
Fissão 
 
A fissão é outra forma de reprodução assexuada que ocorre em alguns poucos 
gêneros de leveduras. Este processo é similar ao que ocorre em muitas bactérias e 
consiste no aumento de tamanho ou alongamento da levedura. O núcleo se divide 
e duas células filhas originam - se.  
 
Durante o período de multiplicação, as células também podem se dividir sem 
separar, dando origem às cadeias. 

 
Esporulação 
 
A esporulação normalmente refere-se à formação de esporos sexuados (ascoporos 
ou basidiosporos) através da associação de células diferenciadas, por um 
mecanismo que envolve uma divisão redutora (meiose).  
 
Os esporos formados no interior do asco são denominados ascoporos. Os esporos 
sexuados, porém, geralmente em número de quatro, são desenvolvidos a partir de 
uma estrutura com o formato de uma "clava", também chamada de basídio, sendo 
denominados, portanto de basidiosporos. 
 
 

5.1.2  Fisiologia das leveduras 
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Num grupo de microorganismos tão grande e diversificado como as leveduras, 
pode-se encontrar uma variedade de reações fisiológicas, assim como foi visto em 
relação à sua morfologia e reprodução. Há contudo, suficiente semelhança para 
que se faça algumas generalizações : 
 
 
 
 
A - Oxigênio 
 
As leveduras foram os primeiros microorganismos encontrados capazes de crescer 
na ausência de oxigênio. Pasteur ficou impressionado com este fato e observou 
que em anaerobiose (ausência de oxigênio). O açúcar era convertido, 
principalmente em álcool e dióxido de carbono e água. 
 
A multiplicação de leveduras é mais rápida e produz mais células sob condições de 
aerobiose. 
 
Estas observações são mais facilmente entendidas analisando as equações que 
expressam empiricamente a reação global de completa oxidação e fermentação 
alcoólica de um açúcar simples : 
 
 
C6 H12 O6 + 6 O2  -> 6 CO2 + 6 H2O + 688 kcal 
 
C6 H12 O6  -> 2 C2 H5 OH + 2 CO2 + 54 kcal 
 
 
Isto mostra, que numa completa oxidação do açúcar, tal como a glicose, pode se 
esperar um rendimento energético máximo de 688 kcal, ao passo que na 
fermentação alcoólica para a mesma quantidade de açúcar consumido tem-se 
apenas 54 kcal. 
 
 
B - Necessidades nutricionais 
 
As leveduras necessitam dos mesmos elementos químicos que outras formas de 
vida: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, 
magnésio, ferro, zinco, etc. 
 
O carbono é obtido dos açúcares, ácidos orgânicos, aldeídos ou glicerol. Parte do 
carbono é utilizado na síntese dos constituintes citoplasmáticos, mas a maior parte 
é oxidado para produtos de alto conteúdo energético. 
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Já o nitrogênio é obtido dos produtos de hidrólise de proteínas e de compostos 
nitrogenados, tais como: peptonas, aminoácidos, amônia, uréia, etc. 
 
 
C - Fatores de crescimento 
 
As leveduras necessitam de determinados fatores de crescimento tais como 
vitaminas. Estes fatores de crescimento são ativos em concentrações muito baixas.  
 
Por exemplo, uma levedura que não cresce na ausência de biotina, pode crescer 
quando a concentração de biotina for de 1 ppm. O inositol é muito menos ativo que 
a biotina, mas estimula o crescimento quando em concentrações de 10 ppm. 
 
A biotina é primordial no metabolismo de nitrogênio e o inositol é aparentemente 
utilizado na síntese da estrutura celular. 
 
 
D - pH 
 
Aceita-se, em geral que as leveduras crescem melhor em meios ácidos. Esses 
microorganismos se desenvolvem bem em meios com pH entre 4,5 - 5,0, faixa esta 
que inibe a maioria das bactérias. 
 
Os limites toleráveis estão situados num pH entre 2,2 - 8,0 de acordo com a 
espécie. 

 
 
E - Temperatura 
 
As leveduras crescem numa faixa ampla de temperatura (0-47 ºC), sendo que a 
temperatura ótima para a maior parte está entre 20-30 ºC, embora espécies 
patogênicas crescem bem entre 30-37 ºC. 
 
As células de leveduras em estado vegetativo são destruídas numa temperatura de 
52-58 ºC por um tempo de apenas 5-10 minutos; os esporos são mais resistentes, 
porém a 60-62 ºC são destruídos em poucos minutos. O meio no qual os 
microorganismos estão presentes afetam o tempo de esterilização; a sobrevivência 
é frequentemente melhor em meios contendo altas concentrações de açúcar e/ou 
sais. 
 
F - Água 
 
Em geral, as leveduras necessitam de mais água que os bolores e menos água que 
a maioria das bactérias, porém deve ser enfatizado que existe grande variação 
entre as espécies.  Algumas podem crescer na presença de altas concentrações de 
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sais ou de açúcar. Tais microorganismos, que resistem à alta pressão osmótica são 
chamados osmofílicos. 
 
 
5.2 Fermentação alcoólica 
 
O processo de transformação do açúcar em álcool, por ação de levedura, é 
denominado fermentação alcoólica, e se desenvolve em condições anaeróbicas, ou 
seja, em condições de ausência de oxigênio livre. 
 
Nos mostos de caldo de cana-de-açúcar, melaço ou mistura de ambos, o açúcar 
predominante é a sacarose, aparecendo a glucose e a frutose em menores 
proporções. 
 
Sendo a sacarose um açúcar mais complexo, isto é composto de uma molécula de 
glucose e uma de frutose, antes de ser transformada em álcool deverá ser 
desdobrada nos seus componentes mais simples, pois a levedura não é capaz de 
utilizá-la de forma integral. 
 
Essa degradação da sacarose é denominada hidrólise, sendo levada a efeito pela 
enzima invertase, a qual é produzida pela própria levedura. Dessa transformação 
resultam, pois glicose e frutose, as quais são imediatamente fosforiladas (uma 
molécula de fósforo une-se ao açúcar). 
 
As moléculas fosforiladas podem tomar várias vias (ciclo de Krebs), entre elas a via 
glicolítica, dando formação a ácido pirúvico (piruvato) e energia na forma de ATP 
(trifosfato de adenosina). 
 
Na ausência de oxigênio, o piruvato é transformado em etanol. Desta forma. A 
presença ou ausência de oxigênio livre controla a produção de etanol pela 
levedura, de acordo com o ciclo de Krebs. 
 
Na fermentação alcoólica, a transformação de uma molécula de glucose (180 g) até 
etanol e CO2 (oxidação) libera uma quantidade de energia equivalente a 54 kcal, 
das quais aproximadamente 40 kcal são desprendidas como calor e o restante (14 
kcal) é armazenado como energia química na forma de ATP. 
 
Por esta razão é que durante o processo de fermentação, há uma elevação da 
temperatura, obrigando o emprego de refrigeração para manter a temperatura na 
faixa ótima para permitir a atividade da levedura alcoólica. 
 
Na condução da fermentação pelos processos intermitentes, pode-se distinguir 
basicamente três fases principais: 
 
1 - Preliminar 
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Também conhecida como fase de adaptação. Caracteriza-se por um período em 
que o levedo apresenta pouca atividade, tanto de multiplicação, como de produção 
de álcool. 
 
A duração desta fase varia de acordo com o processo de fermentação, podendo 
durar de três à meio hora, ou mesmo ser nula, como por exemplo no caso de 
processo Mélle-Boinot. 
 
 
 
2 - Intermediária 
 
Este período caracteriza-se por uma grande dissipação de energia, com 
consequente produção de álcool, gás carbônico e aumento do número de células 
de levedura. Desta forma é também denominada fase tumultuosa ou intensa, pois 
há uma violenta movimentação do mosto em fermentação, devido ao grande 
desprendimento de gás carbônico.  
 
Esta fase pode durar de seis à dezoito horas, dependendo da concentração inicial e 
atividade do fermento, quantidade e qualidade dos sais minerais de suplementação, 
concentração de açúcar (sacarose) do mosto, temperatura e nível de 
contaminação. 

 
3 - Final 
 
Esta fase caracteriza-se pelo fato de praticamente toda a sacarose já ter sido 
transformada em álcool e material celular. 
 
Nesta fase, a multiplicação da levedura é quase nula e a produção de álcool muito 
pequena. A duração deste período é também variável com os fatores mencionados 
na fase intermediária, mas pode estar entre duas à seis horas. 
Podemos considerar, que no caso da fermentação alcoólica, a destilação forma de 
quatro produtos : álcool (etanol), vinhaça (soma de vinhoto e flegmaça), álcool de 
Segunda  e óleo fúsel, sendo que os dois últimos têm uma grande multiplicidade de 
componentes. 
 

 
5.2.1  Processo de fermentação Mélle-Boinot 

 
Também conhecido como processo de recuperação do levedo alcóolico, baseia-se 
na separação da levedura do vinho por centrifugação, com posterior tratamento do 
fermento com ácido sulfúrico (H2SO4), antes de ser reutilizado.  
 
Este tratamento tem como principal finalidade a eliminação das bactérias que 
possam estar presentes no levedo alcoólico e para que se atinja esta finalidade, as 
condições de execução do tratamento do fermento devem ser estritamente 
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observadas. Após o tratamento, o levedo é enviado novamente a dorna de 
fermentação. 
 
5.3 Agentes contaminantes da fermentação 
 
Nos substratos em fermentação, além da levedura alcoólica que é adicionada 
intencionalmente, outros microorganismos são também encontrados, os quais 
acompanham os substratos, uma vez que em escala industrial, torna-se 
impraticável e mesmo antieconômica a esterilização dos meios de fermentação. 
 
Esses microorganismos, pertencem a um grupo específico, as bactérias, que são 
de um modo geral, responsáveis pelo fracasso de uma fermentação alcoólica, tanto 
na produção de álcool, como de aguardentes, vinhos, cervejas, etc. 
 
No caso dos mostos (substratos) de caldo de cana, melaço ou mistura de ambos, 
destacam-se as bactérias pertencentes aos gêneros: Lactobacillus, Clostridium, 
Aerobacter, Streptococcus, Leuconostoc, Acetobacter, como principais agentes 
responsáveis por contaminações das fermentações, os quais podem ser 
controlados pela aplicação de bactericidas ao processo. 
 
De acordo com os produtos do metabolismo desses grupos de microorganismos, 
essas bactérias são denominadas homofermentativas, quando o metabólito 
formado em maior proporção é o ácido láctico, e heterofermentativas, quando além 
do ácido láctico, quantidades apreciáveis de outros ácidos orgânicos (como 
butírico, acético, fórmico, etc.) são formadas juntamente com álcool e gás 
carbônico. 
 
Outras substâncias podem ser originadas do metabolismo de alguns desses 
microorganismos, como é o caso do dextrêneo e levâneo, que são o resultado da 
ação de bactérias dos gêneros Leuconost e Bacilllus sobre a sacarose, 
desdobrando-se e dando formação a polímeros de alto peso molecular, os quais 
são constituídos por resíduos de glicose ou de frutose. 
 
Essas bactérias, além de concorrerem na utilização do açúcar, afetando o 
rendimento da produção de álcool, são também responsáveis pela diminuição da 
eficiência fermentativa da levedura alcoólica, fenômeno esse tido como sendo o 
resultado da ação tóxica de alguns de seus produtos metabólicos, como é o caso 
do ácido láctico. 
 
A população microbiana e os tipos de microorganismos podem variar desde o 
campo até a clarificação do caldo. 
 
 
 
5.4 Preparo do mosto 
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A destilaria recebe da fabricação de açúcar, caldo clarificado, decantando, sendo 
resfriado a temperatura de 55 – 75 ºC. Esse resfriamento chama-se regeneração 
do caldo, pois troca calor com caldo misto destinado à produção de açúcar. Este 
caldo vai para um pré-misturador, onde dependendo do brix é adicionado mel final, 
oriundo da fábrica, de forma que se obtenha um mistura, aqui denominada mosto, 
com ºBrix em torno de 12- 22 ( 2ºBx). 
 
O mosto também pode ser composto de: mel e água, caldo e xarope.  
 
A seguir, o mosto é enviado para um trocador de calor onde será resfriado a uma 
temperatura de 27 - 34 ºC ( 2ºC). 

 
 

5.5 Preparo do Inóculo 
 
O inóculo necessário à fermentação alcoólica é adquirido pela Usina e preparado 
no início da safra para início da fermentação. Esta operação chama-se propagação 
e constituí-se da colocação do inóculo em um tanque, com posterior adição de 
mosto até 8 - 13 ºBrix e controle do pH em torno de 4 - 5. 
 
Essa propagação é realizada com adição de nutrientes até o alcance do volume do 
tanque de propagação, quando então este fermento é enviado para uma cuba para 
iniciar o processo de fermentação alcóolica. 
 
5.6 Processo de fermentação  
 
Da cuba, o fermento é enviado para as dornas Bateladas. A temperatura média de 
trabalho deve ser controlada em 32 a 34ºC.  Esta temperatura deve ser controlada 
pois temperaturas altas ou baixas podem provocar infecção e floculação. 
Temperaturas baixas também provocam uma fermentação muito lenta, 
determinando perdas na produção. 
 
Como a reação de fermentação alcóolica libera calor, a temperatura na dorna tende 
a aumentar e para que esta se mantenha constante na faixa de 32 a 34°C ( 2 ºC) 
e também para que não haja o risco de decantação de leveduras no fundo das 
dornas, é realizada a recirculação do vinho. 
 
A recirculação é realizada retirando-se vinho levedurado do fundo das dornas 
bateladas, passando o mesmo por um trocador de calor, em contra corrente com 
água, que é reaproveitada nos condensadores dos aparelhos de destilação, sendo 
que o vinho retorna novamente no meio da dorna, ocorrendo  assim o resfriamento 
necessário. 

A alimentação é realizada em cada dorna pelo sistema batelada, onde são 
observados os níveis e temperatura de cada dorna, através de um sistema 
informatizado de supervisão, onde ocorre toda reação fermentativa. 
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A fermentação nas dornas bateladas é controlada pelo acompanhamento da 
temperatura e ºBrix. O operador reconhece o final da fermentação, ou ponto de 
dorna morta, quando o ºBrix torna-se constante, ou seja, não há mais o consumo 
de sacarose pela levedura, o que normalmente ocorre em ºBrix de 2,0 - 2,6 
(dependendo das condições e variáveis, esses valores podem alterar para até 1,5 – 
4). O vinho neste ponto é chamado vinho levedurado. 
 
É realizado dosagem de anti-espumante na cuba 1 e dornas bateladas, através de 
pistão pneumático com eletrodo e válvula solenóide, para controle das espumas 
produzidas na fermentação, devido a eliminação de CO2. 
 
 
5.7 Centrifugação do vinho 
 
O vinho das dornas bateladas é enviado às separadoras centrífugas, as quais tem 
as seguintes funções: 
 
- Separar o vinho do fermento; 
- Limpar (retirando impurezas) e concentrando. 

 
O fermento é enviado novamente a cuba, onde o mesmo é tratado, sendo também 
realizada a sangria de fermento na cuba, para secagem e posterior 
comercialização. 
 
5.8 Tratamento do fermento centrifugado 
 O fermento saí das turbinas centrífugas (pH = 4) com aproximadamente 70%( + 
10) em concentração e entra na Cuba 1, onde é adicionado água, diminuindo-se a 
concentração para cerca de 32%,  e ácido sulfúrico (H2SO4) para abaixar o pH até a 
faixa de 2,0 ( 0,3). 
 
No caso de infecção, costuma-se dar choque ácido abaixando o pH para 1,8 ( 
0,2).  
 
Da cuba 1, o fermento é vertido para a Cuba 2, onde recebe um tempo de 
descanso de aproximadamente 1,5 h, sendo logo após vertido para a Cuba 3 
(pulmão), donde é bombeado para a dorna Con-bat e assim sucessivamente. A 
temperatura de trabalho nas cubas é cerca de 33°C ( 3ºC). 
 
5.9 Produção de levedura 
 
O fermento “sangrado” (retirado diretamente das centrífugas de fermento de 
processo de produção de álcool) é enviado para fábrica de levedura seca passando 
por um termolizador, aquecido a uma temperatura aproximada de 35 – 40ºC e 
posteriormente armazenado em dois tanques onde fica em repouso por 12 a 24 
horas, quando ocorre o aumento da proteína e do grau alcoólico, devido à 
metabolização das reservas energéticas da célula. 
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Depois do repouso, o fermento é bombeado para o tanque de fermento, e 
posteriormente enviado para a coluna de desalcoolização, retirando-se a parte 
alcoólica - que será enviada para um condensador e depois para o tanque de álcool 
de 2ª.  
 
O fermento desalcoolizado é enviado para um outro tanque, donde irá ser 
bombeado para a turbina centrífuga, para que ele seja concentrado até 
aproximadamente 55%, separando-se a vinhaça do fermento. 
 
Após isto, o fermento é armazenado na caixa de fermento dos secadores de 
levedura, donde será bombeado para os coxos dos mesmos para secagem. 
 
O secador, composto de dois rolos aquecidos, que ficam parcialmente submersos 
na levedura dos coxos, secando-a, sendo a parte seca retirada por raspas. 
 

 
5.10 Destilação - produção de álcool anidro  hidratado e neutro 
 

5.10.1 Produção de álcool hidratado  
 
A destilação é a operação que se utiliza das diferenças de temperatura de ebulição 
para promover a separação de um ou mais componentes voláteis de uma mistura 
líquida e homogênea. 
 
O vinho é uma mistura hidroalcoólica impura, e como tal, pode ser beneficiado pelo 
processo físico da destilação, o qual visa à separação do álcool etílico nele contido, 
através das colunas de destilação contínua. 
 
Na produção de álcool hidratado são utilizadas as colunas de destilação A e B. 
 
O vinho já centrifugado e armazenado na dorna volante é enviado  para o trocador 
de calor E  (trocador que esfria o álcool que saí da coluna e esquenta o vinho) . 
 
Este vinho é enviado a coluna A1 de epuração na bandeja 5, depois de sofrer outro 
aquecimento  no trocador K. A coluna A1 ou de epuração, contém cerca de seis 
bandejas. A coluna D com cerca de seis bandejas é a concentradora de álcool da 
cabeça.  
 
Abaixo da coluna A1 encontra-se a coluna A que também é chamada de coluna de 
esgotamento do vinho e possui 16 bandejas. 
 
Ao entrar na coluna A1, o vinho sofre uma epuração, ou seja, seus produtos mais 
voláteis (de cabeça) de característica ácida são vaporizados à coluna D, 
sobreposta à A1 e separada por uma bandeja cega. Na coluna D, há uma 
concentração dos produtos de cabeça, sendo seus vapores alcoólicos 
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condensados nos condensadores R e R1, utilizando-se água como refrigeração, 
sendo após retrogradados à coluna D. 
 
Cerca de 8 - 10% deste condensado, denominado álcool de 2ª, é extraído do 
processo com o intuito de melhorar a qualidade do álcool. 
 
Os vapores ricos em álcool (40 - 50 ºGL), denominados flegma, abandonam a 
coluna A na altura da bandeja A 16 e dirigem-se para o conjunto retificador, onde 
são admitidos entre a coluna B e B1sendo a vinhaça, resíduo da destilação, 
descartada e armazenada em tanque apropriado. 
 
O flegma esgota-se em álcool à medida que desce através das bandejas da coluna 
B1, sendo descartado na base desta, sob a denominação de flegmaça. 
 
A coluna B1 é aquecida em sua base, com quantidade de vapor necessária para 
evitar perdas de álcool na flegmaça.  
 
A coluna B, aquecida pelos vapores "A" recebe vapores alcoólicos de flegma que 
sobem através de suas bandejas, enriquecendo seus teores em álcool, enquanto o 
líquido descendente se desalcooliza.  
 
Os vapores alcoólicos da coluna B (mais ricos) são enviados aos condensadores E, 
E1 e E2, onde são condensados.  
 
A coluna B tem função de retificar o álcool, elevando a sua graduação a 93,2º INPM 
+ 2º e fazer correção do pH para 7,0  + 1 com adição de hidróxido de sódio à 10% 
de concentração na bandeja 37. 
 
O produto retificado (93,8 ºGL) abandona a coluna B, através das bandejas 40 - 42, 
sendo enviado para resfriamento (resfriadeira J), vertendo-se pela proveta no painel 
de medição, donde é enviado ao sistema de armazenamento. 
 
As impurezas da flegma, que se constituem basicamente por álcool homólogos 
superiores, frequentemente denominado óleo fúsel, mantém-se em pontos 
determinados da coluna B, sendo extraídas para não depreciar a qualidade do 
produto final. 
 

  
5.10.2 Produção de álcool anidro  

 
A mistura binária álcool - água pode ser produzida por destilação até a proporção 
de 97,2% e 2,8% em volume, respectivamente, sendo que nestas condições a 
mistura torna-se azeotrópica, isto é, ela possui ponto de ebulição constante e emite 
vapores de composição idênticos aos do líquido gerador, tornando-se impossível 
sua separação por destilação. 
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Portanto, para a produção de álcool anidro - 99,3 - 99,9 ºINPM é necessário a 
utilização de recursos especiais. O método mais empregado é a introdução de um 
corpo trator ou desidratante, sendo utilizado o ciclohexano.  
 
O ciclohexano adicionado forma com o álcool uma mistura ternária, formando 
novos compostos, passíveis de separação. 
 
Na fabricação do álcool anidro utilizam-se as colunas A, B, C e P. 
 
O fluxograma de produção é o mesmo que se utiliza para a produção de álcool 
hidratado até a sua retirada da coluna B, de onde o mesmo é enviado, agora, não 
para a resfriadeira, mas para a coluna C na bandeja de número 28. 
 
Esta coluna é chamada coluna de desidratação, pois contém o ciclohexano, que 
com o álcool hidratado, muda sua composição azeotrópica, formando três zonas 
distintas:  
 
 ternário - álcool - água - ciclohexano;  
 binário álcool - ciclohexano; 
 álcool desidratado respectivamente do topo à base da coluna. 

 
O álcool anidro, portanto é retirado como produto de base da coluna C e resfriado 
em J. 
 
O aquecimento da coluna C é realizado indiretamente pelo vaporizador L, evitando-
se assim a diluição do produto final. 
 
O ternário álcool - ciclohexano - água é vaporizado do topo da coluna C para os 
condensadores H e H1, operando em série com água de resfriamento, que 
condensa e retrograda a mistura para o decantador de ciclohexano acoplado no 
topo desta coluna. 
 
No decantador, o ternário se separa em duas fases: a superior - rica em 
ciclohexano e pobre em álcool e água, que retorna ao processo e a inferior - pobre 
em ciclohexano e rica em álcool e água, que é encaminhada à coluna P. 
 
A coluna P tem a função de recuperar o ciclohexano que vaporiza através de suas 
bandejas e segue para os condensadores I e I1, retornando para a coluna C. 
 
A porção contendo água e álcool, retirada da base da coluna P, é enviada à base 
da coluna B. 
 

5.10.3 Produção de álcool neutro 
 
Neste processo a coluna hidroseletora irá operar sob vácuo com pressão na base de 
(-0,45 kgf/cm²). 
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O álcool hidratado antes de alimentar a coluna hidroseletora CI-151 é aquecido pelo 
TC-153 usando como fonte quente a flegmaça. A coluna hidroseletora é alimentada 
com álcool e água, sua função é extrair pelo topo óleo fúsel e outros subprodutos de 
baixo ponto de ebulição. 

 
Neste projeto serão extraídos estes contaminantes no recalque da bomba B-153 
através do rotâmetro FI-152, em torno de 350 L/hora dependendo da quantidade de 
contaminantes, estes contaminantes serão enviados para o tanque de álcool de 
segunda para ser redestilado quando da produção de álcool hidratado combustível. 

 
O controle do volume de água alimentada deverá ser feito em função do grau 
alcoólico da base. 

 
A recomendação é para que este grau seja da ordem de 9% a 10 % Peso, com isso 
nos vapores gerados no topo da coluna haverá grande parte dos alcoóis superiores 
contidos no processo. 

 
A água utilizada para a diluição que é alimentada no topo da coluna CI-151 deverá 
ser limpa, preferencialmente desmineralizada.  

 
Neste processo estamos prevendo o uso da flegmaça, (efluente da coluna de 
esgotamento de flegma) que deverá ser diluída com água limpa com uma proporção 
13 a 20% (Referência). 

 
A coluna hidroseletora é equipada com um evaporador que receberá como fonte 
quente parte dos vapores do topo da coluna retificadora CR-201, também é 
equipada com dois condensadores TC-151 e TC-152 para a condensação do 
refluxo, que será enviado para a coluna através dabomba B-201. 

 
O fundo da coluna hidroseletora CI-151 que deverá estar entre 9 e 10% Peso, é 
enviado para a coluna de esgotamento e retificação de flegma CR-201. 

 
A coluna retificadora CR-201 tem a função de esgotar / retificar a flegma que é 
alimentada na bandeja 20, pelo fundo sairá a flegmaça isenta de álcool e pelo topo 
sairá o álcool concentrado, estes vapores do topo servirão como fonte quente para 
as duas colunas CI-151 e CM-251. 

 
Como controle operacional é importante: 

 
• Manter a pressão na cabeça da coluna CR-201, através da válvula PCV-202 em 
0,5 a 0,6 kgf/cm²g. É importante observar a pressão na coluna hidroseletora e 
demetiladora, caso a pressão no topo da coluna retificadora esteja mais baixa será 
necessário diminuir um pouco mais as pressões das colunas hidroseletora e 
demetiladora, para que os evaporadores funcionem. 
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• A extração de álcool hidratado será através da válvula DCV-203, por densidade 
com setpoint remoto na temperatura da bandeja da coluna. 

 
Na região inferior da zona de concentração (logo acima da alimentação de flegma), 
entre as bandejas 01 até 12, temos as conexões para a extração dos alcoóis 
superiores (a parte que não foi extraída pelo topo da coluna CI-151). 
 
Embora os alcoóis mais pesados como amílico e isoamílico, etc. tenham 
temperatura de ebulição maior que a água, eles se tornam mais voláteis em 
soluções alcoólicas diluídas por apresentarem coeficientes de atividade bem 
elevados, e com isso são evaporados juntamente com a flegma que sai no topo da 
coluna CI-151, parte é extraído pelo topo como álcool de segunda. 
 
Na coluna retificadora CR-201, a concentração alcoólica aumenta e estes alcoóis 
passam a ter menor volatilidade passando a fazer parte da faze liquida se 
concentrando em uma região definida, que chamamos de região de óleo fúsel. 
 
 Neste projeto temos 09 tomadas para óleo fúsel baixo, 06 tomadas para óleo fúsel 
alto, permitindo que através de cromatografia se possa localizar e extrair cada um 
destes subprodutos. Independentemente da exigência do produto final, a extração 
destes alcoóis é vital para o bom andamento do processo. 
 
A coluna CR-201 é equipada com duas tomadas para a extração de álcool 
hidratado, é recomendado que seja utilizada a tomada inferior, que dará ao produto 
melhor qualidade, opcionalmente, podemos fazer um teste fazendo a extração 
através da tomada superior, caso a qualidade do álcool atenda as exigências, a 
mesma poderá ser utilizada. 
 
Os alcoóis amilicos, isoamilicos, se localizam na região onde a concentração 
alcoólica da bandeja esta entre 55 e 65°GL. 
 
Utilizando as tomadas de amostra, para o óleo fúsel baixo podemos coletar em uma 
proveta 50ml de uma determinada bandeja, e completá-la com 50ml de água, 
imediatamente o óleo irá se formar na sua parte superior, indicando a quantidade 
existente, para que possamos escolher a melhor bandeja para extrair o óleo fúsel 
baixo. 
 
Para o óleo fúsel alto a solução para encontrar qual bandeja tem mais, somente por 
cromatografia.  
 
Procure relacionar a temperatura da bandeja de carga, com a bandeja onde se está 
extraindo o fúsel, e não se esqueça que quando a temperatura se altera, haverá o 
deslocamento da zona de óleos para cima ou para baixo. 
 
O álcool hidratado extraído da coluna retificadora CR-201 é enviado para a coluna 
demetiladora CM-251. 
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A coluna demetiladora é equipada com um evaporador que receberá como fonte 
quente parte dos vapores do topo da coluna retificadora CR-201, também é 
equipada com dois condensadores TC-251 e TC-252 para a condensação do refluxo 
que retorna para a coluna através da bomba B- 251. 
 
Nesta coluna o álcool hidratado será extraído pelo fundo, passa pelo resfriador tipo 
placas, é enviado para o tanque pulmão, este álcool deverá ser feita cromatografia, 
se estiver dentro dos padrões exigidos é enviado para o armazenamento, caso 
contrario retorna novamente ao processo para ser redestilado. 
 
Pontos de extração de álcool de segunda: 
 
Na coluna hidroseletora, através do recalque da bomba de refluxo B-153, pelo 
rotâmetro FI- 152. 
 
Na coluna retificadora, no condensador TC-202, através do rotâmetro FI-202. 
 
Na coluna demetiladora, através da bomba de refluxo B-251, pelo rotâmetro FI-252. 
 
 

5.11 Retirada de óleo fusel 
 
É retirado das colunas B e C, dependendo o local, da carga da coluna.  
 
Da coluna o óleo é enviado para um decantador de óleo fúsel, onde entra 
juntamente com água, estando à concentração de 70-80% é recalcado ao tanque 
de óleo fusel. 
 
A água fraca, com resíduos de óleo e álcool, do decantador é retornada ao 
processo, na dorna volante, para ser redestilada. 

 
 

6. Referências 
 
 Marafante, Luciano J.Tecnologia da Fabricação do álcool e do açúcar - São 

Paulo, Editora Ícone , 1993. 
 Payne, John Howard - Tradução de Florenal Zarpelon. 
 Operações Unitárias na produção de açúcar de cana - São Paulo, Editora Nobel, 

STAB, 1989. 
 Apostila sobre Fermentação - Copersucar, 1ª edição, Piracicaba, 1987. 
 Apostila sobre Destilação – Copersucar, 1ª edição, Piracicaba, 1987. 
 Manual de exportação Copersucar. 
 Manual de Operação JW. 

 



 

NORMAS DE 
PROCEDIMENTOS 

Nº. DOC: 
NP-ID-004 

PÁGINA:  
50/53 
 

ASSUNTO:  
Controle de processo 

VERSÃO 
20 

DATA:  
01/07/2019 

 

  
 

 
 

Fabricação de açúcar, álcool
e outros produtos

Entrada de cana nas
Balanças Rodoviárias e
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 para análise ?

sim

não

Descarregamento nas
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 Cana inteira
queimada

sim

não

Processamento da cana no
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não
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na mesa
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preparada nos ternos de
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bagaço Caldeiras

Água para
embebição

geração de vapor para
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energia elétrica (gerador)

Peneira rotativa

Tanque de Caldo
misto
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àlcool
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Fabricação de álcool / Alcohol production  

Aquecimento do caldo / Juice heating 

Flasheamento / Flashing  

Decantação do caldo/ 
Juice decantation 

Caldo clarificado / Clarified juice 

Centrífugas / Centrifuge Fermento / 
Yeast 

Dorna volante / Wheel vat 

Produção de álcool / Alcohol production 

: 

Fim / End

Lodo/ 
Sludge 

Caldo filtrado / 
Juice filtration 

Fim / End 
 

Fim / End

2

Fim / End

Tratamento químico do caldo: caleação / 
Juice chemical treatment: liming  

Peneiras estáticas / Static sieves 

Preparo do mosto / Wort preparation 

Fermentação dorna CB / 
Fermentation vat CB 

Água da torre / Water 
from the tower 

Tratamento ácido/ 
Acid treatment 

Leite tratado / Treated 
yeast 

Fermentação – dornas bateladas / 
Fermentation – batches vats 

Vinho levedurado /  
Wine with yeast  

    Vinho levedurado/ Wine with yeast 

Sangria / 
Removal 
excess of 
yeast  

Destilação: Colunas A e B / Distillation: Columns A and B  Vinhaça/Flegmaça / 
Vinasse/Flegmasse 

Álcool / Alcohol 

Armazenamento nos tanques/ 
Tanks storage  

Álcool anidro / 
Anhydrous alcohol 

Produção de 
levedura / 
 Yeast 
production 

Mistura do lodo 
com bagacilho/ 
Mix of the 
sludge with 
bagasse. 

Filtração / Filtration 

Torta de filtro/                      
Filter cake 

Lavoura / Farm 

Tanque de vinhaça/ 
Vinasse tank 

Lavoura / Farm 

Retificação colunas CI, CR e CM /Retification columns CI, CR and CM 

Etanol 
neutro/ 
Neutral 
ethanol 

Armazenamento nos tanques / 
Tanks storage 

Álcool hidratado? 
Hydrated alcohol? 

Não/No 

Destilação: Colunas A, B, C 
e P (P – recuperação de 
ciclohexano) / Distillation: 
Columns A, B, C and P     
(P- cyclohexane 
recovery). 

Sim/Yes 

Etanol 
Neutro? 
Neutral 

ethanol? 

Não/No 
Sim/Yes 
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Não 

Sim 

Tecnologia 
Cromatografia, 

Densimetria 

Fabricação de Etanol Retificado Neutro Orgânico 

Bombeamento: Transporte de 
etanol hidratado orgânico. Acima 

92,6 – 93,8 INPM 

Hidrosseleção: Extração dos 
contaminantes (acetaldeído, 

metanol, acetona, dimetilsulfeto, 
isopropanol, n-propanol, diacetil, 

acetato de etila, 2-butanol, 
isobutanol, crotonaldeído, n-butanol, 

acetal, n-amílico e furfural).                       
10 a 12 INPM 

Retificação: Extração dos 
contaminantes (metanol, 

isopropanol, diacetil, 2-butanol, 
crotonaldeído, acetal, furfural e 

graduação alcóolica).                  
>94,1 INPM 

 

Demetilação: Extração do 
contaminante metanol. 

Tanque de espera de análises               
(15 m³). 

Análises laboratoriais. 

Aprovado nas 
análises? 

Bombeamento: Transporte de 
etanol neutro orgânico para 

depósito de expedição. 

Armazenamento etanol 
neutro orgânico                 

(Tanque Metálico) 

Bombeamento: 
Carregamento de etanol 

neutro orgânico 

FIM 

Sim 

Inspeção 
veículo de 

carregamento 
aprovada? 

Reprovar 
o                  

veículo 

Não 

Contaminantes para álcool de 2ª 

Água desmeralizada 
(reposição) 

Flegmaça 

Vapor de 
escape 
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Nota: Os fluxogramas referentes ao processo de fabricação de açúcar, envase e 
empacotamento encontra-se disponível conforme RQ-SP-011.  



 

Anexo VII - Plano de Amostragem da USINA SÃO FRANCISCO 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, 20132). 

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 SÃO FRANCISCO S/A, no período de 2018, a auditoria foi 
conduzida conforme ISO19011, 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. 
Para esse item não estamos considerando amostragem, por entendermos ser necessário 
auditar essa informação em sua totalidade. 
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▪ Os dados oriundos da Planilha de Produtores de biomassa foram auditados conforme 
plano de amostragem abaixo: 

o Foram consideradas 100% das áreas do escopo inseridas nos dados primários, 
todos os parâmetros declarados foram auditados. 

o Para os dados padrão foram auditados 100% no escopo declarado, todos os 
parâmetros declarados foram auditados. 
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