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1. APRESENTAÇÃO 

A SGS foi contratada pela Usina Santa Adélia S.A. - Unidade Pereira Barreto (aqui denominada 
como “CLIENTE”), para a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível no período de 2018.  

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

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

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

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

 

2. EQUIPE DE CERTIFICAÇÃO  

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

Auditor líder: Juliana Fullmann 

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

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

Auditor: Marina Steck Martins Cruz  

Bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo. Com atuação na área de Sistema 
de Gestão Integrado e Sustentabilidade na indústria e construção civil. Mais de 7 anos de 
experiência em identificação de requisitos legais aplicáveis e gestão de condicionantes de licenças 
ambientais/ licenciamento, levantamento e avaliação de aspectos e impactos ambientais, 
realização de auditorias, elaboração e acompanhamento de planos de ação, monitoramento de 
controles e indicadores ambientais operacionais. Coordenação de inventários de gases efeito 
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estufa, Relatório de Sustentabilidade e projetos de sustentabilidade voltados a ecoeficiência e ciclo 
de vida. 

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: (2.234.957,15 / 2.328.847,37) * 100 = 95,97% 

 

5. METODOLOGIA 

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

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

Firmada a relação comercial da Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível com a SGS, 
a ANP é notificada por meio do Formulário E sobre essa contratação para certificação de 
biocombustíveis. Em paralelo, a Unidade Produtora ou Importadora de biocombustível deve 
encaminhar à SGS, todo o material que dará subsídio para a elaboração dos relatórios de 
elegibilidade. Nessa etapa é solicitado à Usina os arquivos vetoriais, tipo shapefile, contendo em 
seus atributos as informações de identificador do produtor, número do CNPJ ou CPF e número do 
CAR (SICAR). 

 

Etapa 02: Plano de Auditoria 

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

 

Etapa 03: Análise de Elegibilidade 

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

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

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

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

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

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

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

 

a) Análise do imóvel (CAR) 

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

 

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

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

 

c) Análise de supressão de vegetação nativa 

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

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

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

 

Etapa 04: Auditoria in loco 

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

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

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

Em seguida, são verificados 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. 

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

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

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

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

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

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

 

Etapa 05: Consulta Pública 

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

(i) relatório de auditoria parcial;  

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

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

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

 

Etapa 06: Consolidação dos Resultados para ANP 

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

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

 

B) Plano de Amostragem 

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

pretendidos” (CGU, 20171).  

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

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

de um plano de amostragem (UFMG, 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 Santa Adélia S.A. - Unidade Pereira Barreto, 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. 

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

o Para os dados padrão foram auditados 100% no escopo declarado. 

 

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 

Para o processo de validação dos dados na Usina Santa Adélia, e conforme o detalhamento do 
Plano de Auditoria (Anexo IV), a auditoria foi realizada nas três unidades da empresa 
simultaneamente, ou seja, unidades Pioneiros (PI), Pereira Barreto (PB) e Jaboticabal (JB). O 
processo de auditoria teve inicio com as visitas a campo nas plantas industriais de cada uma das 
unidades, que estavam com grande parte das atividades paradas em função da entre safra e da 
manutenção dos equipamentos. No dia 02 de dezembro foram realizadas as visitas técnicas nas 
unidades Pereira Barreto e Pioneiros; no dia 03 de dezembro pela manhã foi feita a visita na 
unidade de Jaboticabal e, posteriormente iniciou-se o processo da auditoria documental das três 
usinas na unidade de Jaboticabal. Durante as visitas houve o acompanhamento do gerente de 
projetos, responsável pela segurança do trabalho e, em cada setor teve-se a presença do 
supervisor da atividade disponível no momento para explicar o funcionamento das atividades e 
controles, tais como: entrada de cana-de-açúcar e pesagem, o processo de moagem, a 
fermentação e destilação do etanol, a produção de vapor e energia. Também observou-se em 
campo a gestão de abastecimento de combustíveis. 

Todas as informações apresentadas foram acompanhadas e validadas pela equipe de auditores, 
conforme definido em plano de auditoria. Durante o processo de verificação dos dados em campo 
foram registradas as solicitações de ação corretiva, conforme a necessidade de correção dos 
dados verificados. 

Após a finalização da auditoria in loco, coube ao auditor líder da equipe, a revisão dos dados 
informados, solicitação de novas ações corretivas e esclarecimentos que foram enviados à 
empresa produtora de biocombustíveis.  

Concluída a revisão, os relatórios e planilhas foram enviados à equipe de revisores técnicos da 
empresa certificadora para seguir com os procedimentos de validação conforme determina o 
programa Renovabio. 

 

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 23 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.  
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Desta forma, para os itens pendentes, após o envio das evidências por parte do Cliente, são 
aferidas 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, 
apresentam-se todas as documentações e as memórias de cálculos verificados em campo, como 
também posteriormente, se necessário. 

As informações declaradas pela usina no i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de 
Produtos) foram comparadas aos valores inseridos na RenovaCalc, a partir do Boletim Industrial 
(sistema interno da usina), estando os valores coerentes. Destaca-se que, tanto as planilhas com 
os valores declarados no i-SIMP pela usina quanto os documentos evidenciados estão arquivados 
no banco de dados da firma inspetora. 

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 co-produtos está apresentado nas 
Figuras 1 e 2, e na Tabela 1, o respectivo balanço de massa ART, cujos documentos foram 
arquivados e verificados na auditoria da planta industrial.  O Anexo VI mostra em detalhes o 
descritivo desses processos.  
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Figura 1. Fluxograma geral com os processos da produção de etanol (Fonte: Santa Adélia - unidade Pereira Barreto, 2019). 
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Figura 2. Continuação - Fluxograma geral com os processos da produção de etanol (Fonte: Santa Adélia - unidade Pereira Barreto, 2019). 
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Tabela 1. Balanço de Massa ART (Fonte: Santa Adélia - unidade Pereira Barreto, 2019). 

BALANÇO DE MASSA ART - USA PB 2018 

ENTRADA DE ART 

Material ART (t) Total (%) 

Cana 344.277,184 99,28% 

Mel Remanescente 683,327 0,20% 

Mel Comprado 1.828,253 0,53% 

TOTAL 346.788,764 100,00% 
   

RECUPERAÇÃO DE ART 

Material ART (t) Total (%) 

Açúcar 0,000 0,00% 

Etanol Anidro 301.843,233 87,04% 

Etanol Hidratado 2.431,067 0,70% 

Mel Vendido 0,000 0,00% 

TOTAL 304.274,300 87,74% 
   

PERDAS EM ART 

Processo ART (t) Total (%) 

Pátio de cana 0,000 0,00% 

Extração (bagaço) 13.943,226 4,02% 

Tratamento Caldo (torta) 1.024,035 0,30% 

Spray (multijato) 0,000 0,00% 

Fermentação 21.712,967 6,26% 

Destilação (vinhaça + flegmaça) 122,709 0,04% 

Residuária 823,275 0,24% 

Indeterminadas 4.959,079 1,43% 

TOTAL 42.585,292 12,28% 

 

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 assinatura de todos os participantes das reuniões de abertura e encerramento e os 
responsáveis pelas informações auditadas. 

 

Elegibilidade: 

▪ Área analisada: 52.079,01 hectares, onde estavam compreendidas as áreas produtivas de 
biomassa na área de interesse da Usina. 

▪ Quantidade de imóveis rurais analisados: 229, sendo:  

▪ 229 elegíveis. 

▪ 0 não elegíveis. 
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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 30/12/2019 a 28/01/2020. 

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, 23 
SACs e validação das informações inseridas na Planilha de Produtores e RenovaCalc, segue 
abaixo a proposta de Certificação de Produção Eficiente de Biocombustível com indicação 
expressa da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e da fração de volume elegível de 
biocombustível. 

 

Biocombustível: Etanol Anidro 

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

61,50 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 95,97 

Massa específica (t/m3): 0,79100 

PCI (MJ/Kg): 28,26 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,319348E-03 

 

Biocombustível: Etanol Hidratado 

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

61,10 

Rota: E1GC 

Volume elegível (%): 95,97 

Massa específica (t/m3): 0,80900 

PCI (MJ/Kg): 26,38 

Fator para emissão de CBIO 
(tCO2eq/L): 

1,251411E-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 
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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 e centros de operação 

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 

 

  

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


 

                                                                                                                                                                                                              
 

Anexo I – Resultados de Consulta Pública 
 

 

Page 1 of 1 

Firma Inspetora: SGS ICS Certificadora LTDA. 

Produtor de 
Biocombustível: 

USINA SANTA ADÉLIA S.A. - Pereira Barreto 

Endereço: Rodovia SP 310, Km 643 - Cx Postal 81 - Zona Rural. CEP: 15.370-
000 - Pereira Barreto/SP 

Produto a ser 
certificado: 

Etanol Anidro e Hidratado de cana-de-açúcar 

Rota: E1GC 

Período da consulta 
pública: 

30/12/2019 a 28/01/2020 

Documentos 

disponibilizados na 

consulta: 

RenovaCalc; Planilha de Produtores; 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/


 

Metodologia da Análise de Elegibilidade 

  
1. Introdução 

 

A análise dos dados foi realizada com base na legislação vigente relativa ao RenovaBio e               

considera três partes, sendo: 

1 - Análise do imóvel (CAR); 

2 - Análise da localização da área produtiva com relação ao Zoneamento Agroecológico da              

Cana (ZAE). 

3 - Análise de Supressão de Vegetação Nativa. 

A análise utiliza como base os arquivos vetoriais das áreas produtivas fornecido pelo             

produtor e é entregue em formato digital para o contratante. 
 

2. Análise do imóvel (CAR) 
 

A análise do imóvel 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 758 e Informe Técnico 02. 
 

3. 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 758, Informe Técnico 02               

e o Decreto 6.961/2009. Áreas localizadas em municípios contidos na lista do ZAE-Cana são              

consideradas elegíveis. No caso de áreas produtivas 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. 
 

4. 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 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.  

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) nestes dois períodos, e utilizado uma composição entre os resultados             

obtidos para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação. 

Responsável Técnico: Aline Santos Lopes - CREA: 5070267426 



Metodologia de Análise de Elegibilidade 

Para a realização da interpretação visual foi 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). 

 

Referências: 

  

BRASIL. Decreto Nº 9.308, 15 de março de 2018. Dispõe sobre a definição das metas compulsórias                

anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de               

combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. 

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9308.htm 

  

BRASIL. Decreto Nº 6.961, 17 de setembro de 2009. Aprova o zoneamento agroecológico da              

cana-de-açúcar e determina ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as             

operações de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento. 

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6961.htm 

  

BRASIL. Lei 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis                

(RenovaBio) e dá outras providências. 

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13576.htm 

  

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Resolução ANP Nº 758              

de 2018 - Regulamenta a certificação da produção ou importação eficiente de biocombustíveis de              

que trata o art. 18 da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o credenciamento de firmas                    

inspetoras. 

Link: 

http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2018/novembro&item=ranp-758-2018 

  

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Informe Técnico nº             

02/2018/SBQ (v.1) - Orientações Gerais: Procedimentos para Certificação da Produção ou           

Importação Eficiente de Biocombustíveis. 

Link:http://www.anp.gov.br/images/producao-fornecimento-biocombustiveis/renovabio/informe-te

cnico-02.docx 

  

FORMARGGIO, Antonio Roberto. Sensoriamento remoto em agricultura. São Paulo: Oficina de           

Textos, 2017. 

  

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Terceiro Inventário Brasileiro de            

Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Setor de Uso da Terra, Mudanças do                

Uso da Terra e Florestas, 2015. 

Link: 

http://sirene.mcti.gov.br/documents/1686653/1706165/RR_LULUCF_Mudan%C3%A7a+de+Uso+e+F

loresta.pdf/11dc4491-65c1-4895-a8b6-e96705f2717a 

  

SATVeg - Embrapa. Acessado em Junho de 2019. 
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Link: https://www.satveg.cnptia.embrapa.br/satveg/login.html 

  

SICAR Federal - Governo Federal - Acessado em Julho de 2019. Link: http://www.car.gov.br/#/ 
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      ANEXO III - RENOVABIO: Relatório de auditoria in loco - Resultados  
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Organização: Usina Santa Adélia – Pereira Barreto 

Número do Contrato: 44547 

 
 

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 
Planilha de 
Produtores 

03/12/2019 – Juliana/ Marina 

Alterações v2 para v3: Fertilizantes sintéticos e 
diesel. 

Foram identificados erros na primeira 
versão da calculadora enviada à SGS V2. 
Para a realização da auditoria, iniciou-se o 
processo com a versão 3 dos documentos . 

No final da auditoria, gerou-se a versão 4 
das calculadoras. 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

2 SAC 
Planilha de 
Produtores 

03/12/2019 – Juliana/ Marina 

Solicitado complementar o preenchimento do 
nome da usina com as respectivas unidades nas 
planilhas.  

04/12/19 - Wagner/ Luiz Pedro Elástico/ 
Reginaldo 

Informação preenchida. 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

3 SAC 
Planilha de 
Produtores – 
Dados Padrão 

03/12/2019 – Juliana/ Marina 

Não verificado o preenchimento da produção 
total e quantidade de cana comprada do 
fornecedor 25901-1 

04/12/19 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo 

Produtor removido. 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

4 SAC 
Planilha de 
Produtores – 
Dados Padrão 

03/12/2019 – Juliana/ Marina 

Divergência na evidência da informação da área 
total dos seguintes fornecedores:  

90067-1; 25702-1 25702-2 25703-1 25703-2;  

25601-1; 25403-1; 25801-1 25801-2 90069-1;  

36305-1; 36608-1; 36607-1; 36615-1 36615-2;  

04/12/2019 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo 

Relatório estava exibindo somente a 
informação de uma unidade industrial. 
Gerados novos relatórios com informações 
consolidadas das unidades 2 e 3, ou seja 
Pereira Barreto e Pioneiros, 
respectivamente.  

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 
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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) 

36617-1 36617-2; 25404-1; 25701-1 25701-2;  Passou a ser considerada a informação do 
cadastro da propriedade nas duas planilhas. 

5 SAC 
Planilha de 
produtores – 
Dados Padrão 

04/12/2019 - Juliana/ Marina 

Divergência na evidencia do item produção total. 

Fornecedores: 90067-1; 36305-1; 36608-1; 
36607-1. 

04/12/2019 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo 

Mesma justificativa da SAC nº 4. 

Apresentado planilha com somatório de 
produção de cana das unidades PB e PI. 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

6 SAC 
Planilha de 
produtores – 
Dados Padrão 

04/12/2019 - Juliana/ Marina 

Divergência na informação de teor de impureza 
vegetal. Valor inicial: 79,50 kg / t cana 

04/12/2019 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo 

Erro de digitação. 

Alterado para 79,51 kg / t cana 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

7 SAC 
Planilha 
Produtores – 
Dados Padrão 

04/12/2019 – Juliana/ Marina 

Divergência na informação de teor de impureza 
mineral. 

Valor inicial: 7,40 kg / t cana 

04/12/2019 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo 

Erro de digitação. 

Valor alterado para 7,45 kg / t cana 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

8 SAC 

Planilha de 
Produtores - 
Dados 
Primários 

04/12/2019 – Juliana/ Marina 

Divergência na informação do item Área total. 

Valor inicial: 46.658,87 ha  

04/12/2019 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo 

Relatório estava exibindo somente a 
informação de uma unidade industrial. 
Gerados novos relatórios com informações 
consolidadas das unidades 2 e 3, ou seja 
Pereira Barreto e Pioneiros, 
respectivamente. 

Passou a ser considerada a informação do 
cadastro da propriedade nas duas planilhas. 

Alterado para 42.630,83 ha. 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 04/12/2019 

9 SAC 
Planilha de 
Produtores/ 

05/12/2019 – Juliana/ Marina 05/12/2019 - Luiz Pedro Elástico/ Reginaldo Encerrada - Juliana/ 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

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

RenovaCalc Não foi verificado o preenchimento da 
especificação de "Outros" no item Fertilizantes 
Sintéticos. 

Feito preenchimento das informações na 
RenovaCalc. 

Marina – 05/12/2019 

10 SAC 

Renovacalc / 
Rendimento 
Energia 
Comercializada 

05/12/2019 – Juliana/ Marina 

Divergência na informação do valor de energia 
comercializada.  

Valor inicial: 62,52 kWh / t cana. 

06/12/2019 - Dayne Felix/ Fernando Nakata. 

Apresentado relatório de dados medidos da 
CCEE. A divergência entre NFs e relatórios 
CCEE foi de 6,4 KWh, por conta das vendas 
da garantia física. 

Valor alterado para 59,75 kWh / t cana. 

Encerrada - Juliana/ 
Marina – 06/12/2019 

14 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

17/12/2019 - TMP 

Na evidência gerada via sistema, intitulada 
"2_AREAS_PI_PRIMARIO.pdf" a área total é de 
52.090,48 ha. Explicar qual o cálculo feito para 
se chegar ao valor de 42.630,83 ha inserido na 
Planilha de Produtores. 

Verificar se a evidência enviada está correta. 

18/12/2019 - Reginaldo 

Resposta da usina = No PDF que segue 
está a área total produzida, pois o sistema 
não consegue filtrar área elegíveis x 
inelegíveis e fora de escopo, na planilha 
ELEGIBILIDADE - 
SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -
PERFIL DE PRODUÇÃO, na aba “Resumo 
de Áreas” linhas 14, 15 e 16 existe um 
resumo para o cálculo, na aba PB_PI-Perfil 
Ineleg+fora escopo a memória de cálculo. 
No PDF AREAS_PBPI_PRIMARIO foram 
destacados e acrescentado um resumo das 
áreas inelegíveis. 

 

18/12/2019 - TMP 

Evidenciado relatório via sistema com 
destaque para as fazendas que saíram do 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

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

escopo, conforme análise e planilha de 
elegibilidade. 

15 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
padrão 

17/12/2019 - TMP 

Não há evidência primária para o valor inserido 
no item Área da aba dados padrão. 

Enviar e explicar o cálculo realizado, caso exista. 

18/12/2019 - Reginaldo 

Resposta da usina = A evidencia referente 
aos dados contidos na planilha de 
produtores na ABA Dados padrão de 
produtores, estão na planilha 
ELEGIBILIDADE - 
SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -
PERFIL DE PRODUÇÃO na ABA PI-Dados 
Padrão. 

 

18/12/2019 - TMP 

Planilha e relatórios evidenciados. 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 

16 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

17/12/2019 - TMP 

Para o item "Produção total colhida", a evidência 
primária não corresponde ao valor inserido na 
Planilha de Produtores. Reenviar e explicar, caso 
tenha sido feito algum cálculo. Colocar legenda 
nos destaques inseridos no pdf. 

Valor da evidência = 1.703.331,330 t (PB) e 
897.865,240 t (PI) - dados primários 

Evidenciar valor da aba de dados padrão. Não 
há evidências de fonte primária. Evidenciar 
cálculo. 

18/12/2019 - Reginaldo 

Resposta da usina = A evidencia para tal 
informação se encontra na planilha 
ELEGIBILIDADE - 
SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -
PERFIL DE PRODUÇÃO na aba PB_PI-
Perfil Produção Primários. 

Nos PDFs SAPB e PI - MOAGEM TOTAL o 
total de cana é referente a moagem total, 
em destaque de amarelo estão a produção 
das fazendas inelegíveis, no final da pagina 
segue um resumo, a planilha 
ELEGIBILIDADE - 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

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

SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -
PERFIL DE PRODUÇÃO na ABA PI-Perfil 
Produção consta a memória de cálculo 
como evidência. 

 

18/12/2019 - TMP 

Evidenciado relatório via sistema, com 
destaque as fazendas que estão inelegíveis. 
Desta forma, somaram-se os valores de 
Produção total elegíveis (conforme análise e 
planilha de elegibilidade) para as duas 
unidades, cujo valor foi de 2.479.999,75 t 
cana. 

O mesmo para dados padrão. 

17 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Abas dados 
primários e 
padrão 

17/12/2019 - TMP 

Evidenciar a fonte primária do valor inserido para 
o item "Cana comprada". Deve-se mostrar a 
quantidade comprada pela unidade 
correspondente ao valor inserido na Planilha de 
Produtores. 

Explicar/evidenciar cálculo e/ou reenviar a 
evidência. 

18/12/2019 - Reginaldo 

Resposta da usina = No PDF SAPB - 
MOAGEM TOTAL o total de cana é 
referente a moagem total, em destaque de 
amarelo estão a produção das fazendas 
inelegíveis, no final da pagina segue um 
resumo, a planilha ELEGIBILIDADE - 
SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -
PERFIL DE PRODUÇÃO na ABA PI-Perfil 
Produção consta a memória de cálculo 
como evidência. 

 

18/12/2019 - TMP 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

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

Este valor é o total comprado. A planilha 
evidenciada mostra o cálculo retirando as 
áreas não elegíveis. 

18 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

17/12/2019 - TMP 

Enviar a evidência via sistema do teor de 
impureza vegetal. Na pasta consta documento 
de outra unidade. 

18/12/2019 - Reginaldo 

Resposta da usina = Atualizado no 
sistema e encaminhado o arquivo. 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 

19 SAC 

Planilha de 
Produtores/ 
Aba dados 
primários 

18/12/2019 - TMP 

Verificar o teor de biodiesel do óleo diesel 
utilizado. Na memória de cálculo a nomenclatura 
fala-se em 5%. Verificar FISPQ e/ou 
especificações do diesel comprado em 2018. 

18/12/2019 - TMP 

Verificado que a nomenclatura do cadastro 
via sistema está equivocada. Considerada a 
legislação de 2018, considerando 8% de 
biodiesel nos meses de janeiro e fevereiro e 
10% nos meses de março a dezembro. 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 

20 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase industrial 

18/12/2019 - TMP 

Divergência entre o valor inserido no item 
"Rendimento Energia Elétrica Comercializada" e 
a evidência intitulada "_Memorial de Cálculo - 
Industrial _PB.xls". 

Verificar e reenviar a planilha e/ou memória de 
cálculo atualizados. 

18/12/2019 - Reginaldo 

Resposta da usina = Foram Alterados o 
valor na RenovaCalc conforme os valores 
do memorial de calculo que é o correto. 

 

18/12/2019 - TMP 

SAC não atendida. 

Na memória de cálculo está o valor de 
59,75 kwh. Na RenovaCalc continua 62,52 
kwh. 

 

19/12/2019 - TMP 

Encerrada - 19/12/2019 
- TMP 
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I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)  

No Tipo 
Item das 
planilhas 

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

Enviada RenovaCalc atualizada, v5. 

21 SAC 
RenovaCalc/ 
Fase agrícola 

18/12/2019 - TMP 

Na RenovaCalc rever os valores inseridos na 
Fase Agrícola, os mesmos devem ser igual aos 
valores da aba Consolidado da Planilha de 
Produtores. 

Inserir a especificação na célula "Outros" de 
fertilizantes sintéticos. 

Enviar RenovaCalc atualizada. 

18/12/2019 - TMP 

Valores atualizados e planilha reenviada. 

Encerrada - 18/12/2019 
- TMP 

22 SAC 
Documento a 
parte 

18/12/2019 - TMP 

Encaminhar para registro informações da 
produção declaradas no SIMP- Sistema de 
Informações de Movimentação de Produtos em 
arquivo excel. 

19/12/2019 - TMP 

Documentos encaminhados. 

Encerrada - 19/12/2019 
- TMP 

23 SAC 
Documento a 
parte 

18/12/2019 - TMP 

Encaminhar Declaração referente ao Sistema de 
Gerenciamento de Estoques e de Produção da 
usina. 

19/12/2019 - TMP 

Documento encaminhado. 

Encerrada - 19/12/2019 
- TMP 

      

 

II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

1 
Versões iniciais auditadas – V1: 21/11/2019 e V3: 
02/12/2019. Final: V4 06/12/2019 

Juliana/ Marina 03/12/2019. 

2 Safra ano civil 2018: 04/04/2018 a 5/12/2018. Juliana/ Marina 03/12/2019. 
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II. Observações 

No Descrição Aberta por Data 

3 

Códigos do sistema interno da unidade Pereira 
Barreto (PB): 

20.000 a 24.999 = cana parceria.  

De 25.000 à diante = fornecedor.  

De 90.000 = fornecedor spot. 

Juliana/ Marina 03/12/2019. 

4 Sistema interno da usina: Totvs PIMS. Juliana/ Marina 03/12/2019. 

5 

CNPJ da agrícola é única (mesma informação para O 
CNPJ da agrícola é único, mesma informação para 
as unidades: Pioneiros (PI) e Pereira Barreto (PB) – 
Planilha Produtores aba dados Primários. 

Shape de cana: Fornecedores (dados padrão) 
vendem para PI e PB. 

Juliana/ Marina 03/12/2019. 

6 

Código nos relatórios PIMS: 

- Unidade Industrial: 2 = PB e 3 = PI 

- Tipos de propriedade: 3 = Fornecedor e 4 = Spot. 

Juliana/ Marina 03/12/2019. 

7 

Etanol hidratado próprio: entendimento que seria 
etanol utilizado somente para fins de geração de 
energia (não veículos e utilitários), não havendo 
relato. 

Juliana/ Marina 04/12/2019. 

 
 

III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

A. FASE AGRÍCOLA: 

ABA "Informações sobre Elegibilidade" 



Rev01 
 
 

      ANEXO III - RENOVABIO: Relatório de auditoria in loco - Resultados  

 

Page 9 of 18 

III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

1 CAR: 

Análise de Elegibilidade realizada pelo software SGA Ambium (consultoria externa) – Análise inicial 100% das bases 
das fazendas, feita sobreposição com base SICAR do governo (limite do CAR). 

Códigos internos sinalizando quantos CARs dentro de uma fazenda – Planilha/ Documento: “_ELEGIBILIDADE - 
SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls". 

Rastreabilidade por CAR. 

Fazendas sem CAR (linhas verdes) – saíram do escopo. 

Total: 229 registros com CAR. Das fazendas, 17 fazendas inelegíveis sem CAR. 

34 CAR sem produção (CPF exclusivos) = excluídos do perfil de produção. 

Listado os demonstrativos dos CARs. 

2 ZAE: 
Apresentado mapa por CAR com ilustração dos pixels das áreas aptas. 
Evidência: Ex: "201051_A4_ZAE_PB_2019_SP-3537404-EC154AE14A10465ABF7E6B02F4A54BCA.pdf". 

3 Supressão de vegetação: 

Mapas com análise do histórico de supressão de vegetação – data: 29/11/2017 e 18/04/2019. Imagem Sentinel. 

Não identificada supressão de vegetação - Análise feita pela Ambium Sigma. 

Evidência: Ex: "201031_A4_HISTORICO_PB_20172019_SP-3537404-
5C00E2D039CD45F38BD29120A650AF81.pdf". 

ABA "Dados Primários de Produtores" - Vide Observação nº 5 

1 Área Total: 

Único CNPJ para a Agrícola das unidades PI + PB. Somatório das áreas. Vide SAC nº 14 

Relatório PIMs LCPD 006 Distribuição Geral de Safra, com área total perfil de produção PI + PB. 

Documento: “AREAS_PBPI_PRIMARIO.pdf" - total das áreas para as duas unidades. 

Memória de cálculo: "_ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls" aba 
Resumo das Áreas - realizado cálculo para subtrair as áreas das fazendas inelegíveis. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Relatório PIMs RCMP 118 Situação Geral de Safra - Vide SAC nº 16 

Evidências: "SAPB - MOAGEM TOTAL.pdf" + "SAPI - MOAGEM TOTAL.pdf" - soma dos dois relatórios (áreas 
próprias - PARC/ARRE) 

Memória de cálculo: "ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls". 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Apresentada planilha com relação das NFs de compra de cana – coluna “Quant”. 

Apresentou que a entrada NF 2018 é similar a Moagem Aba Consolidado. Do volume total, foi subtraído a Moagem 
das Propriedades Inelegíveis. - Vide SAC nº 17 

Evidência: "SAPB - MOAGEM TOTAL.pdf" - total das áreas próprias para a unidade PI (PARC/ARRE). 

Memória de cálculo: "_ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls". - 
cálculo com a retirada das áreas não elegíveis. 

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Aplicado mesmo fator para todos os produtores. Média ponderada. 

Relatório Sumário de Impurezas RCMP_057. Evidência: "SAPB - IMPUREZA VEGETAL.pdf" 

Umidade Padrão Informe Técnico. 

Vide SAC nº 18 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Aplicado mesmo fator para todos os produtores. Média ponderada. 

Relatório Sumário de Impurezas RCMP_057. 

Evidência: "SAPB - IMPUREZA MINERAL.pdf" 

6 Palha recolhida: Não aplicável. 

7 Área queimada: 

Relatório PIMs RCMP 118 Situação Geral de Safra. 

Evidências: "_SAPB - CANA QUEIMADA.pdf" e "_SAPI - CANA QUEIMADA.pdf". 

Memorial de cálculo: total 2.813, 31 ha (PI + PB), feito cálculo com a remoção das áreas inelegíveis. 

Total: 2.442,16 ha. 

Memória de cálculo: "_SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - aba 2-CANA QUEIMADA 

8 Corretivos: 

Apresentada planilha de apoio/ Memorial de Cálculo Agrícola. Feito cálculo com divisão pela Produção total das 
unidades de PI + PB, e com a remoção das áreas inelegíveis (total = 2.479.999,00 t) 

Relatório PIMS ATRC 310 Consumo de Insumos PI + PB. 

- Calcário Dolomítico: um único código no sistema. 

- Gesso: um único código no sistema. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Evidências: "_SAPI - CALCÁRIO.pdf" e "2_SAPB - CALCÁRIO.pdf" - consumo total / "_SAPI - GESSO.pdf" e 
"2_SAPB - GESSO.pdf". 

Memória de cálculo: "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - abas 3 - CALCARIO e 4 - GESSO 

Evidenciado notas fiscais. 

9 Fertilizantes sintéticos: 

Apresentada planilha de apoio/ Memorial de Cálculo Agrícola. Feito cálculo com divisão pela Produção total das 
unidades de PI + PB, e com a remoção das áreas inelegíveis (total = 2.479.999,00 t) 

Memorial em planilha única com todos os fertilizantes e respectivas concentrações. 

Apresentado também aba com memorial de formulas para garantias das concentrações. 

- Ureia: Adubo Excln 23.05.19. Fornecedor Mosaic. Apresentado a FISPQ e considerado concentração 96% (Usina 
foi conservadora e estimou uma aproximação para garantia).  

- N MAP: Fertilizante MAP, Fornecedor Mosaic. Concentração N 85%. Verificado concentração na FISPQ. 

- P MAP: Adubo Soqueira 22.06.21, Fornecedor Mosaic. Concentração de 95,3% de P. Apresentado FISPQ.  

Fertilizante MAP, Fornecedor Mosaic. Concentração P 100%. Verificado concentração na FISPQ. 

- UAN: Fertilizante Foliar Omex. Verificado concentração na FISPQ. 

- Sulfato de Amônio: Mesmos produtos vistos acima.  

- Cloreto de Potássio (KCl): fonte primária, com 100%. 

- N de Outros: 

Adubo MSXUV 07.23.20. Verificado concentração na FISPQ.  

Fertilizante Foliar Omex Polyphos. Verificado concentração na NF – 6,5% Densidade 1,23 (FISPQ). 

- P2O5 de Outros: 

Fertilizante Euro BVI. Verificado concentração na FISPQ. 1,96 %. 

Adubo EXCLN 20.05.17. Verificado concentração na FISPQ. 

- K de Outros 

Fertilizante Euro BVI. Verificado concentração na FISPQ. Concentração de K 3 %. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Evidenciados os relatórios gerados via sistema com a relação dos fertilizantes utilizados no ano de 2018 para as 
duas unidades. Relatório por insumo. 

Memória de cálculo: "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - aba 5 - ADUBOS_FERTILIZ 

10 
Fertilizantes orgânicos/ 
organominerais: 

Apresentada planilha de apoio/ Memorial de Cálculo Agrícola. Feito cálculo com divisão pela Produção total das 
unidades de PI + PB, e com a remoção das áreas inelegíveis (total = 2.479.999,75 t).  

- Vinhaça: 

Total da produção do Boletim Industrial (L Vinhaça / L Etanol). Feito conversão e a produção total produzida foi 
aplicada. Mostrado a % aplicada em áreas parceiras e de fornecedor (este foi subtraído para dados primários e 
fazendas inelegíveis). 

Total da aplicação de vinhaça 2.361.395.417,24 L 

Concentração de N: Padrão Informe Técnico. 

Documento: "3_SAPB - CONTROLE PRODUÇÃO VINHAÇA.pdf". 

- Torta de Filtro: 

Relatório PIMS ATRC 310 - relatório produto interno - "_SAPI - TORTA DE FILTRO.pdf" e "3_SAPB - TORTA DE 
FILTRO.pdf". 

Quantidade aplicada: 11.720.710,00 

Concentração de N: Padrão Informe Técnico. 

- Cinzas e Fuligem: 

Boletim Industrial, somado produções totais as unidade PI + PB. Documentos: "_SAPI - FULIGEM E CINZAS.pdf" e 
"2_SAPB - FULIGEM E CINZAS.pdf". 

Quantidade total: 77.649.090,00 kg 

Memória de cálculo: "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - aba 8-FERT.ORG._OUTROS e 7-
COMPOSTO_TORTA_OUTROS 

11 Combustível: 
Apresentada planilha de apoio/ Memorial de Cálculo Agrícola. Unidades PB e PI com informações unificadas. 

- Diesel: 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Relatório PIMS com quantidade total abastecida. Diesel próprio + terceiro. Subtraído administrativo e indústria. 

Total: 13.522.900,60 L. 

Deste total, feito cálculo para subtração do fornecedor através do índice técnico CCT. Com mesmo índice, removeu 
informação para tonelada inelegível. 

Também subtraiu diesel de aplicação da vinhaça em fornecedor, formação de lavoura (plantio) fora de escopo/ 
inelegíveis. 

Com isso, foi encontrado o volume “Diesel Renovabio” e feito divisão de B10 e B8 para referidos meses, dividido pela 
produção total da unidade PI e PB. 

Evidências: "2_SAPI - APT_EQP_CCUSTO_KM_HR.pdf" e " 3_SAPB - APT_EQP_CCUSTO_KM_HR.pdf" - valores 
de consumo totais via sistema interno. 

Cálculos: "_BD_COMBUSTIVEL_RENOVABIO.xls" e "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - aba 9-DIESEL - 
RenovaBio - valor final. 

- Etanol: 

Utilizado em transporte de pessoal (veículos da agrícola de apoio) e prestadores de serviço (carro de apoio –
aplicação de corretivos). Etanol PB: 414.810,35 L (filtro/ coluna: Grupo de Instancia). 

Volume Total PB + PI: 644.388,16 L. 

Apresentadas NFs de compra / entrada (Venda/ “Transferência” entre usinas da Coopersucar). 

Evidências: "2_SAPI - APT_EQP_CCUSTO_KM_HR.pdf / "3_SAPB - APT_EQP_CCUSTO_KM_HR.pdf" / 
"_BD_COMBUSTIVEL_RENOVABIO.xls" aba EVIDENCIA GERAL   

Memória de cálculo: "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - aba 12-ETANOL - RenovaBio 

- Gasolina: 

Apresentadas NFs de compra/ entrada. Consumos não são lançados no sistema, pois são aplicados diretamente. 
Apresentado planilha com somatório do consumo (Fonte: sistema SAP). Documento: “14- Aquisição de Gasolina.xls". 

Volume PB: 190 L. Volume total PI + PB: 1.933,01 L. 

Verificada NF 8468, de 15/06/2018. Volume: 5 L. 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

Indicador: 0,0008 L/ t cana. Planilha apresenta 0,00 devido a inserção de apenas duas casas decimais. 

Memória de cálculo: "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" - aba 13-GASOLINA - RenovaBio - valor final. 

12 Eletricidade: 

Verificado consumo/ medidor na adutora para irrigação. 

Apresentado memorial de cálculo com somatório dos consumos mensais.  

Consumo total: 7.848,00 Kwh. 

Indicador: 0,003 kWh/ t cana. Planilha apresenta 0,00 devido a inserção de apenas duas casas decimais. 

Evidência: "_SAPB - ENERGIA.pdf" 

Memória de cálculo: "SAPB - Memorial de Cálculo v4.xls" aba 10-ELETRICIDADE 

ABA "Dados Padrão de Produtores" 

1 Área total:  

Apresentado Relatório do PIMS com informação das áreas cadastradas no sistema. Valor de 11.861,50 ha 

Áreas com share de cana: apresentado planilha à parte (Elegibilidade Ambium) – com filtro de Fornecedor e Spot em 
abas Dados Padrão PI e PB. 

Total: 9.448,18 (PB) + 3.342,74 (PI) = 12.790,92 ha. Vide SAC nº 15 

Evidência: "AREAS_PBPI_PADRAO.pdf" - lista de todos os fornecedores das duas unidades PI + PB, uma vez que o 
mesmo produtor fornece para ambas as unidades. 

Memória de cálculo: "ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls" - aba 
Resumo das Áreas - informações que efetivamente entraram na unidade de Pereira Barreto. 

2 
Produção Total colhida 
para moagem: 

Apresentado Relatório PIMS - Posição Geral Entrega de Matéria Prima (versão consulta – somente Excel). 

Para produção total, foi somado PI + PB.  

Planilha de apoio com somatórios “Entrada Cana PB PI”. Vide SAC nº 16 

Evidências: "SAPB - MOAGEM TOTAL.pdf" + "SAPI - MOAGEM TOTAL.pdf" - soma das produções, quando o 
produtor fornece para as duas unidades (fornecedor + spot). 

Memória de cálculo: "ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls" - cálculo 
com retirada das áreas não elegíveis. 
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Nº Item Descrição 

3 
Quantidade comprada pela 
usina: 

Apresentado Relatório PIMS – Posição Geral Entrega de Matéria Prima (versão consulta – somente Excel). 

Planilha de apoio com entrada de cana PB - Vide SAC nº 17 

Evidência: "SAPB - MOAGEM TOTAL.pdf" - total das áreas fornecedor + spot (destaque laranja).  

Memória de cálculo: "_ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls". - 
cálculo com a retirada das áreas não elegíveis.  

4 
Teor de impurezas vegetais 
e umidade: 

Aplicado mesmo fator para todos os produtores. Média ponderada. 

Relatório Sumário de Impurezas RCMP_057. Evidência: "SAPB - IMPUREZA VEGETAL.pdf" 

Umidade Padrão Informe Técnico. 

Vide SAC nº 18 

5 
Teor de impurezas 
minerais: 

Aplicado mesmo fator para todos os produtores. Média ponderada. 

Relatório Sumário de Impurezas RCMP_057. 

Evidência: "SAPB - IMPUREZA MINERAL.pdf" 

6 Palha recolhida: Não aplicável 

B. FASE INDUSTRIAL (RenovaCalc - ABA E1GC) 

1 
Quantidade total de cana 
processada: 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

PIMS PI: período 01/01 à 31/12 – Conf. Controle de Produção. 

Dado: “cana moída” 

Evidência: "_PB - Quantidade de cana processada 2018.pdf". 

2 
Quantidade de palha 
processada: 

Não aplicável. 

3 Rendimento etanol anidro: 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

Total Anidro = 195.953.000 L  

Evidência: "_PB - Rendimento Etanol Anidro 2018.pdf". 
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III. Lista de Verificação 

Nº Item Descrição 

4 
Rendimento etanol 
hidratado: 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

Total Hidratado = 1.647.000 L 

Evidência: "_PB - Rendimento Etanol Hidratado 2018pdf". 

5 Rendimento açúcar: Não aplicável. 

6 
Rendimento energia elétrica 
comercializada: 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

Boletim campo: “Energia elétrica vendida” 

Apresentado relatório CCEE com dados das medições comercializadas e somatório mensal dos mesmos. 

Anexado também NFs de venda de energia e relatório extraído do SAP. 

Evidências: "2_PB - Venda de Energia - contas CCEE 18.pdf" e "_PB - Venda de Energia - total mensal CCEE18.xls" 

7 
Rendimento bagaço 
comercializado e umidade: 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

Campo “Venda bagaço depósito”.  

Apresentada relação de NFs das vendas: total 15.489.500,00 kg 

Umidade informe técnico 

Evidência: "_PB - Rendimento Bagaço Comercializado 2018.pdf" 

8 
Bagaço próprio produzido e 
umidade: 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

Campo “Bagaço produzido” = total 611.102,20 t. 

Umidade boletim - Campo “Umidade Boletim Técnico” – informação do 5º terno: 48,70 (Renovacalc: 49,00%) - valor 
no memorial de cálculo. 

Evidência: "_PB - Bagaço Proprio 2018,pdf" 

9 Palha própria e umidade: Não aplicável. 

10 
Bagaço de terceiros e 
umidade: 

Não aplicável. 

11 Distância transporte Não aplicável. 
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Nº Item Descrição 

bagaço terceiros: 

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: 

Uma única compra. Apresentada NF de compra nº 00220, José Pantaleao da Silva – ME. " _PB - Lenha Comprada 
2018.xls". 

Conversão em m³, utilizado referências: Eukalypitus e Celso Foekel. 

Umidade do Informe Técnico. 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

17 Distância transporte lenha: Endereço da NF e cálculo da distância do Google Maps - "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

18 
Resíduos florestais e 
umidade: 

Não aplicável. 

19 
Distância transporte 
resíduos florestais: 

Não aplicável. 

20 
Consumo de Óleo 
combustível: 

Não aplicável. 

21 
Consumo de etanol anidro 
ou hidratado próprio: 

Não aplicável. 

22 
Consumo de biogás próprio 
ou terceiro: 

Não aplicável. 
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Nº Item Descrição 

23 Eletricidade da rede:  

Elektro Redes S/A, em nome da TermoEletrica Interlagos Ltda. 

Apresentado planilha com somatório (considerando informação dos consumos de ponta e fora de ponta da conta). 
Único medidor. Total: 1.784.219,00 kWh 

Anexados as contas mensais da distribuidora. 

Memorial de Cálculo: "_Memorial de Cálculo - Industrial _PB.xls". 

24 
Eletricidade PCH, 
biomassa, eólica, solar: 

Não aplicável. 

25 Fase de distribuição: 
100% rodoviário. 

Declaração Coopersucar. 

26 Fração elegível 
Relatório Elegibilidade Ambium 

Evidência: "_ELEGIBILIDADE - SA_PI_PB_AGRUPAMENTO_CAR -PERFIL DE PRODUÇÃO.xls" 

27 Balanço de Massa 

Apresentado descritivo do processo industrial e fluxograma – geral, agrícola e indústria. 

Apresentado também planilha com balanço de massa ART (aba Balança de Massa) e boletim industrial – Conf. 
Rendimento Industrial (informações em destaque amarelo são as utilizadas na planilha de balanço de massa).  

28 Licença de Operação Usina PB LO Nº 62001335, validade 20/05/2021. 

 
 
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): 

Usina Santa Adélia 

Endereço: Rodovia SP 326, Km 332 

Nº da Visita: 01 

Data da visita: 02 a 06/12/2019 

Auditor-Líder: Juliana Fullmann 

Membro(s) de Equipe: Marina Steck 

Participantes 
Adicionais – Funções 
envolvidas: 

 

Referência Resolução ANP n.º 758/2018 

Versão RenovaCalc: V5 de 09/09/2019 (Fonte: site ANP) 

Idioma: Português 

Biocombustível: Etanol de cana-de-açúcar 

Rota de Produção: E1GC 

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 
Observações 

 

01/11/19  Juliana/Marina Deslocamento Auditores  

 

02/12 

08:00 as 
10:00 

Juliana/Marina 

Visita na Indústria de Pereira Barreto (PB)  
Visita de campo: 

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

 

10:00 as 
11:00 

Deslocamento Pereira Barreto para Sud-Mennuci 
(+/- 50 min) 

 

11:00 as 
13:00 

Visita na indústria de “Pioneiros” Sud-Mennucci 
(PI) 
Visita de campo: 

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

 

13:00 as 
14:00 

Almoço  

14:00  
Saída de Sud-Mennucci para Jaboticabal (JB) (+/- 
4:15) 

 

18:15 Retorno ao hotel  

 

03/12 
08:00 às 
10:00 Juliana/Marina 

Visita à industria de Jaboticabal 
Visita de campo: 

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

 

https://goo.gl/maps/wbj4qTiShSm
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Data Horário Auditor 
Unidades organizacionais e funcionais / Processos e 

Atividades 
Observações 

10:00 as10:30 Reunião de abertura  

10:30 as 
12:00 

- Dados de elegibilidade das áreas do escopo (CAR, 
ZAE, supressão de vegetação); 

- Confirmação do escopo (áreas próprias e/ou de 
fornecedores); 

- Verificação de pendências abertas na fase de 
análise documental das planilhas (se houver). 

 

12:00 às 
13:00 

Almoço  

13:00 às 
17:00 

Continuação da Verificação da Elegibilidade  

17:00 Deslocamento dos auditores  

 

 

08:00 às 
12:00 

Juliana/Marina 

- Informações e dados da fase agrícola (área, queima, 
produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, 
combustível, etc.). 

 

12:00 as 
13:00 

Almoço  

13:00 as 
17:00 

- Informações e dados da fase agrícola (área, queima, 
produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, 
combustível, etc.). 

 

17:00 Deslocamento dos auditores  

 

 

05/12 

08:00 as 
12:00 

Juliana/Marina 

- Dados da Indústria (processamento da cana, 
produção do etanol, eletricidade, combustível, etc.). 

 

12:00 as 
13:00 

Almoço  

13:00 as 
17:00 

- Dados da Indústria (processamento da cana, 
produção do etanol, eletricidade, combustível, etc.). 

 

17:00 Retorno ao hotel  

 

06/12 

08:00 as 
12:00 

Juliana/Marina 

- Continuação dos dados da fase industrial. 

- Fechamento das pendências (SACs) e verificação 
final da planilha RenovaCalc. 

 

12:00 às 
13:00 

Almoço  

13:30 as 
14:00 

- Reunião interna dos auditores  

14:00 - Reunião de encerramento  

 

 

  

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (ano civil 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018):   

 

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

próprias, arrendadas ou parcerias ou de fornecedores;  

 Mapas agrícolas das fazendas indicando: áreas de plantio;  

 Lista de insumos aplicados: fertilizantes, material orgânico, corretivos, etc, com os respectivos 

ingredientes ativos e taxas de aplicação por hectare, além de FISPQ (bula) e notas fiscais.  

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

consumo na usina);  
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 Consumo e geração de eletricidade (usina);  

 Área queimada; 

 Quantidades de cana processada, palha processada; 

 Rendimento dos produtos (etanol e açúcar); 

 Bagaço comercializado e consumido; 

 Consumo de biocombustíveis; 

 Licença de operação; 

 Boletins de safra que abarquem o ano civil em questão; 

 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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



1. CHEGADA DE E CANA PICADA 

Após a chegada do caminhão carregado de cana picada, o mesmo passa pela balança e 

depois pelo laboratório PCTS (pagamento cana por teor de sacarose), onde será 

analisada a qualidade da cana que vai dar origem ao processo inicial, com as analises 

feitas é possível ver a quantidade de sacarose no caldo, e até a quantidade de impurezas 

minerais presentes. 

2.    DESCARREGAMENTO 

O caminhão carregado tem destino direto aos hillos, onde é preso por correntes 

responsáveis em levantar o vagão e descarregar a cana picada, cada hillo tem sua mesa 

alimentadora (hillo 1-mesa 45º, hillo 2 - esteira de cana picada), a cana tem destino para 

a esteira metálica (esteira principal), essa esteira principal é responsável em levar a cana 

picada direto para o preparo, onde será feito o processo de inicial. 

2.1.   PREPARO 

No começo da esteira principal existe um tambor adensador, ele é responsável pelo 

nivelamento de cana na esteira, no próximo processo vem o tambor alimentador, onde 

auxilia na alimentação do desfibrador. O desfibrador é formado por um rotor no qual é 

acoplado um conjunto de martelos oscilantes que gira de forma a forçar a passagem da 

cana por uma pequena abertura (1 cm) ao longo de uma placa desfibradora.  

 A velocidade periférica dos desfibradores é de 60 a 90 m/s, chega a fornecer índices de 

preparo de 80 a 92%. Este índice é uma relação entre o açúcar das células que foram 

rompidas pelo desfibrador e o açúcar da cana, por esse motivo é necessário que a cana 

seja enviada desfibrada para os ternos. 

 Essa cana desfibrada passa pelo espalhador e vai direto para a esteira de borracha, o 

espalhador é responsável para deixar a fibra da cana nivelada e uniforme na esteira, 

esse processo ajuda a separar as impurezas que vem junto com a cana. Para a retirada 

dessas impurezas existe o eletroímã, para que possa puxar objetos metálicos (que  

ocasionam de vir direto da roça onde a cana foi colhida). 

 2.2.  MOAGEM 

Cada conjunto de rolo, montada em uma estrutura denominada "castelo" constitui em 

um terno da moenda, com um total de cinco ternos. A cana desfibrada após passar pelo 

processo de preparo tem destino ao primeiro terno, onde é jogada no chute donelly, um 

tipo de calha responsável por regularizar e uniformizar a moagem, pois torna a pressão 

sobre os rolos mais constante. Para fazer a extração do caldo, em cada terno existem 

quatro rolos principais com o nome de: rolo de pressão, rolo superior, rolo de entrada e 

rolo de saída. 

O caldo extraído pelo primeiro terno recebe o nome de caldo primário, pois é puro e 

rico em sacarose, após ser feita a extração tem destino a um tanque com o nome de 

gamelão, e o bagaço vai para a esteira intermediária, onde será feito o mesmo processo 

até o quinto terno. A partir do quinto terno, irá começar o processo de embebição 



composta, cuja função é embeber o interior das células da cana, diluindo o açúcar ali 

existente e, com isso, aumentar a eficiência da extração, conseguindo extrair cerca de 

96% do caldo contido na cana. 

Esse caldo após a embebição vai para o gamelão do quinto terno, que é bombeado ao 

quarto terno, depois para o terceiro terno, e até enfim chegar ao segundo terno. Os 

gamelões do primeiro e segundo terno são responsáveis por enviar o caldo direto para 

a peneira rotativa, cujo objetivo é separar o caldo do bagaço que costuma vir dos rolos 

de cada terno.  

Após o termino do processo da peneira rotativa, o bagaço é separado do caldo, e 

enviado novamente ao primeiro terno pela rosca de bagacilho onde passara pelo 

processo de extração novamente, e o caldo separado é enviado direto ao tanque de 

caldo misto. O caldo misto é tratado com a adição de leite de cal (Ca(OH)2), elevando 

seu pH a um valor aproximado de 6,2 a 6,7. O processo de caleagem é necessário para 

ajudar na decantação de impurezas presentes no caldo.  

O leite de cal (Ca(OH)2) é produzido na própria planta industrial através do cal virgem 

(CaO) em um tanque apropriado e apresenta uma concentração de 5° a 8° "Baumé" 

antes de ser adicionado ao caldo. Essa neutralização tem por objetivo a eliminação de 

corantes do caldo, a neutralização de ácidos orgânicos e a formação de sulfito e fosfato 

de cálcio, produtos que ao sedimentar arrastam impurezas presentes no caldo.  

3. TRATAMENTO DE CALDO 

O tratamento do caldo tem os seguintes objetivos: 

• Eliminação de impurezas grosseiras (bagacilho, areia), que aumentam o desgaste 

dos equipamentos e as incrustações; 

• Máxima eliminação de partículas coloidais; 

• Preservação de nutrientes, vitaminas, açúcares, fosfatos, sais minerais e 

aminoácidos livres, necessários ao metabolismo das leveduras; 

• Diminuir o numero de contaminantes microbianos, pois os mesmos competem 

com as leveduras pelo substrato e podem  produzir  metabólitos tóxicos, fazendo assim 

com que se diminua a eficiência e viabilidade do fermento. 

3.1.  AQUECEDORES REGENERATIVOS 

O caldo misto após ser tratado e com um pH corrigido, tem caminho direto aos 

aquecedores regenerativos, responsável por fazer uma  troca térmica, utilizando fluidos 

quentes do processo para trocar calor com o caldo até uma temperatura adequada 

chegando a aproximadamente 70°C, proporcionando assim uma economia de vapor e 

consequentemente  de bagaço. Na planta industrial existem os aquecedores a placa, 

que trocam calor com o caldo evaporado, ou seja, o caldo misto entra com temperatura 

aproximada de 47°C e sai com 64°C, e logo após nos aquecedores casco tubo, que tem 



troca de calor direta com a vinhaça e objetivo de fazer com que o caldo chegue a 

aproximadamente 75°C. 

3.2.  AQUECEDORES 

O aquecimento do caldo é realizado em equipamentos denominados aquecedores 

verticais, com um total de sete na planta industrial são constituídos por um feixe tubular, 

no qual passa o caldo, localizado no interior de um cilindro por onde circula vapor, sendo 

esse vapor flash, vapor vegetal ou vapor de escape. O caldo é aquecido a 

aproximadamente 105°C, com finalidade de acelerar e facilitar a coagulação e floculação 

de coloides e não açucares proteicos, emusificar graxas e ceras, ou acelerar o processo 

químico, aumentando a eficiência da decantação, alem de possibilitar a degasagem no 

caldo. 

3.3. FLASHEAMENTO DO CALDO 

Após o aquecimento o caldo vai para o balão flash, que tem a função de liberar todas as 

partículas em suspensão das bolhas de ar que ali estão agregadas, e que 

comprometeriam a decantação e clarificação, se não fossem retiradas. Ajuda 

diretamente na degasagem fazendo com que se transforme no vapor flash, onde poderá 

ser utilizado novamente nos aquecedores. 

3.4. DOSADORES DE POLÍMERO 

Após a passagem pelo balão flash o caldo passa pelos dosadores de polímero, que 

auxiliam na decantação e servem para promover: 

• A aglomeração dos flocos; 

• O aumento da velocidade de sedimentação; 

• A compactação e redução de volume do lodo; 

• A diminuição da turbidez do caldo clarificado 

3.5. DECANTAÇÃO 

O decantador da planta industrial é do tipo rápido, onde o caldo é alimentado e 

distribuído através de um anel concêntrico, o caldo clarificado é enviado através de uma 

calha e o lodo retirado pelo fundo onde é direcionado através de raspas para o tanque 

de lodo. O principal ponto de vantagem é o baixo tempo de retenção, em torno de uma 

hora, evitando assim perdas por inversão. 

3.6. FILTRO DE CALDO 

Com o objetivo de retirar o maximo de impurezas que passam pelos decantadores, os 

filtros são compostos por uma tela, onde o caldo passa e deixa as impurezas. No filtro 

existem jatos de água por pressão, e tem a função de limpar as impurezas que ficaram 

na tela, enviando para o tanque de lodo. 

 



3.7. TANQUE DE CALDO DECANTADO 

O caldo que foi filtrado é enviado ao tanque de caldo decantado. A partir desse tanque, 

o caldo será enviado novamente aos aquecedores verticais chegando à temperatura de 

aproximadamente 95°C, onde será realizado a troca de calor com o vapor de escape. 

Fazendo com que envie o caldo decantado com a temperatura de 115°C direto para os 

pré-evaporadores. 

3.8. PRÉ-EVAPORADORES 

O caldo decantado chega aos evaporadores com a temperatura de 115°C e °Brix 

aproximado de 15, ele passa por uma tubulação onde a mesma tem contato direto com 

o vapor de escape, o calor do vapor de escape vai fazer com que o caldo evapore e se 

torne mais concentrado. Liberando o vapor vegetal e dando origem ao caldo evaporado. 

3.9. FILTRAÇÃO DE LODO 

O tanque de lodo tem função de enviar o mesmo para os filtros prensas, um filtro 

responsável em retirar o maximo de caldo que resulta em ir junto com o lodo no 

processo de decantação e filtração. 

 O lodo é introduzido na tela primaria e espalhado uniformemente pelos roletes, dando 

origem a uma camada de lodo fina, conhecida como "torta", para retirar o maximo de 

açúcar vai haver os bicos de embebição responsáveis pela lavagem da torta. Após a 

lavagem começara o processo de vácuo, necessário para secagem da torta.  

O caldo retirado vai para o tanque de caldo filtrado, onde será enviado ao tanque de 

caldo misto na moenda refazendo novamente o processo, evitando perdas. 

A torta será reutilizada pela agrícola como adubo. 

4. FERMENTAÇÃO 

O processo fermentativo para obtenção de etanol resulta de várias reações metabólicas 

realizadas pelas leveduras.  A levedura envolve um grande número de reações cada uma 

catalisada por uma enzima, sendo o etanol um dos produtos formados por essas 

reações.  Seu metabolismo se divide em dois processos denominados de catabolismo, 

no qual o micro-organismo promove a degradação do substrato em um produto mais 

simples, e de anabolismo, que promove a síntese de material celular. 

4.1. TROCADORES DE CALOR 

O caldo evaporado chega aos trocadores com temperatura aproximada de 65°C, a 

temperatura ideal para alimentação das dornas tem que ser entre 31°C a 34°C. Por esse 

motivo é obrigatório que a temperatura esteja de acordo com a requerida. 

O processo de troca de calor funciona com trocadores a placa, onde passa uma 

tubulação com o caldo evaporado e outra com água industrial que fica armazenada nas 

bacias de resfriamento da destilaria, fazendo assim com que resfrie até a temperatura 

correta para dar inicio a alimentação. O caldo resfriado recebe o nome de mosto. 



4.2. CUBA DE TRATAMENTO 

A levedura tem que ser tratada para dar inicio a fermentação, o tratamento é feito 

através de uma cuba, cujo objetivo é fornecer o fermento tratado e livre de bactérias. 

O tratamento é feito a partir de água que ajuda na diluição do fermento, acido sulfúrico 

que é utilizado para diminuir o pH, e dióxido de cloro para diminuir o nível de floculação 

que é causado referente a quantidade de bactérias. O dispersante pode ser utilizado 

quando a levedura apresentar grande nível de espuma. 

4.3. DORNA DE FERMENTAÇÃO 

Após o tratamento da levedura, já se pode dar inicio ao processo fermentativo, a 

primeira etapa é fazer a “transferência do pé de cuba”, colocando em torno de 200m³ a 

230m³, com esse volume já é possível começar a alimentar com o mosto, dando inicio a 

alimentação. 

A alimentação dura em torno de 6 horas, no inicio é preciso iniciar a alimentação da 

levedura com o mosto a uma vazão reduzida, para que não ocorra o processo de 

“afogamento”. 

Após o processo de alimentação, se da inicio ao de fermentação, que tem o tempo de 

aproximadamente 2 horas.  

O processo fermentativo da planta industrial é descontinuo, se trata de um processo 

onde se mistura o mosto a levedura conforme a dorna vai sendo abastecida. Esse é um 

método mais produtivo e faz com que as mesmas corram um risco menor de se 

tornarem inativas. 

No processo deve se observar alguns parâmetros importantes; 

• Temperatura; 

• pH; 

• °GL; 

4.4. DORNA DE PASSAGEM 

Após a fermentação, o vinho é enviado da dorna de fermentação para outra chamada 

de dorna de passagem, que é apenas um tanque de passagem ou reservatório de vinho 

levedurado, seguindo deste para a centrifuga. 

4.5. CENTRIFUGA 

Responsável em fazer a separação, pois ela recebe o vinho levedurado também 

chamado de vinho bruto e o separa deixando o vinho puro sem a presença de leveduras, 

chamado também de vinho delevedurado. 

A separação ocorre de forma instantânea devido à alta rotação e pressão, fazendo com 

que o leite de fermento decante pela força da centrifugação onde retorna para a cuba 

para ser tratada, e o vinho delevedurado seja bombeado para a dorna volante. 



4.6. TORRE DE CO2 

É um equipamento que recebe o gás CO2 formado pelo processo de fermentação. Como 

as dornas são fechadas é criada uma pressão interna da dorna pelo gás, que é coletado 

por tubos na parte superior da dorna. 

Como a pressão e o volume de gás são grandes, ocorre arraste de etanol, sendo 

recuperado por esta torre. O gás é lavado com água através de bicos aspersores; ao ser 

lavado o etanol é arrastado para base da torre e o gás CO2 liberado para atmosfera. 

4.7. DORNA VOLANTE 

          Dorna volante é responsável em receber o vinho delevedurado que tende a vim da 

centrifuga após passar pelo processo de centrifugação, onde será enviado para a 

destilaria. O vinho é o processo final da fermentação. 

5. DESTILAÇÃO 

Destilação é um processo que permite a separação de misturas de líquidos em 

componentes, realizando a vaporização e condensação, ou seja, é o processo pelo qual 

funciona com a diferença do ponto de ebulição para a separação de um ou mais 

composto de uma mistura, visando separar o etanol etílico volátil que acompanha o 

vinho. Quando o vinho é submetido ao processo de destilação, na coluna “A” resulta em 

dois subprodutos, a flegma e a vinhaça, e na coluna “B” resulta na flegmaça e no óleo 

fusel. 

5.1. APARELHO DE DESTILAÇÃO 

É um conjunto de colunas, interligados com seus respectivos condensadores e 

acessórios, com intuito de produzir etanol dentro de suas especificações. O vinho 

delevedurado presente na dorna volante, é bombeado para o aparelho de destilação. 

O vinho ao chegar à destilaria passa pelo primeiro condensador e aquecedor “E” onde 

ganha temperatura, trocando calor com o vapor de álcool que sai do topo da coluna “B”. 

Ao sair do condensador “E” com temperatura aproximada de 65°C segue para o 

conjunto de aquecedor chamados de “K” realizando a troca de calor com a vinhaça que 

sai do pé da coluna “A”, após a saída do aquecedor “K” o vinho sai com a temperatura 

em torno de 76°C, seguindo para a bandeja “A20” onde ganha mais temperatura com a 

troca de calor do vapor vegetal, que entra na parte inferior das colunas, mantendo a 

temperatura em torno de 115°C com intuito de esgotar totalmente o vinho injetado 

nela.  

A vinhaça segue para os “K”, em seguida é descartada e o álcool que é evaporado desse 

vinho, recebe o nome de “flegma” e segue para a coluna “B” com temperatura de 

aproximadamente 100°C. 

Dentro da coluna “B” existe um total de 42 bandejas que tem como função de realizar a 

condensação e evaporação da flegma, forçando a subida de vapores alcoólicos para o 

topo da coluna “B”. 



O vapor do álcool que sai do topo da coluna “B” é enviado aos condensadores “E”, “E1”, 

“E2”, passando da forma gasosa para liquida e retorna para o topo da coluna onde 

ocorre uma nova evaporação formando o “refluxo”. 

O refluxo tem função de concentrar o teor alcoólico em aproximadamente 93,4° INPM, 

o álcool com essas características, mantém a coluna “B” carregada e pronta para ser 

extraída. 

Ao ser extraído o álcool passa por um trocador “J”, realizando a troca térmica com água 

de resfriamento e segue para os tanques de produção com aproximadamente 34°C. 

Recebe o nome de “flegmaça” o resíduo resultante do esgotamento da coluna “B” sendo 

bombeado para a coluna de esgotamento “B1-1” 

Todo álcool ainda contido na flegmaça é evaporado e volta para a coluna “B”, com o 

intuito de sobrar apenas água condensada no pé da coluna “B”, podendo ser reutilizada 

novamente no processo.  

O etanol produzido pelos aparelhos recebe o nome de etanol hidratado, e é enviado ao 

tanque de armazenamento. 

5.2. PENEIRA MOLECULAR 

O álcool hidratado é enviado do tanque a peneira molecular, responsável pela produção 

do etanol anidro.  

A produção do etanol anidro pela peneira molecular utiliza controle de temperatura e 

pressão, o etanol hidratado tem contato direto com os “zeolitos” e ao passar por essa 

espécie de “resina”, a mesma retém as moléculas de água e permite a passagem das 

moléculas de etanol, fazendo com que o etanol que era hidratado antes de passar pelo 

processo, entre com umidade de 6,7% saia com apenas 0,4%. Após o termino de 

produção, o etanol anidro é enviado aos tanques de armazenamento. 

5.3. CARREGAMENTO DE ALCOOL 

A armazenagem e distribuição é feita através de tanques, com um total de cinco tanque 

de armazenamento, o etanol hidratado é enviado ao tanque 5 e o etanol anidro é 

enviado ao tanque 1,2,3 e 4. 

Após a chegada do caminhão, o etanol é enviado ao um tanque pulmão, onde será 

carregado através de uma bica. Com o termino de carregamento, será dosado amina 

para controle de pH e corante, e enfim o caminhão será lacrado. 

Na saída do caminhão ele passara por pesagem, para saber a quantidade de etanol que 

esta sendo transportado. 

6. CAPTAÇÃO DE AGUA 

O processo de captação é feito através de bombas de captação, que são responsáveis 

em fazer a sucção da água do rio São Jose e enviar a um tanque de captação. Existem 



dois tanques na planta, um de água a combate de incêndio com 3500 m³ e outro de água 

industrial com 2500 m³. 

A água do tanque de combate ao incêndio é feita a sucção por bombas de água bruta, e 

são enviados a hidrantes e para o carregamento de álcool e não passam por nenhum 

tipo de tratamento, são ligadas apenas em caso de emergência. 

No tanque de água industrial é feito a sucção através de outra bomba, e essa água 

passara por um processo de tratamento, para eliminação de bactérias e impurezas. 

6.1. TRATAMENTO DE ÁGUA 

O processo de tratamento de água é feito pela ETA, a água que vem do tanque de 

captação contem sais, sólidos em suspensão, microorganismos e detritos que devem ser 

retirados, para isso existe o processo de U.F, um filtro que tem objetivo de remover 

partículas, melhorar a cor, sabor e odor. A água após passar ser filtrada é enviado aos 

tanques de 1000m³, no tanque de água potável será dosado cloro para evitar bactérias 

e matéria orgânica, após passar pelo processo de cloração, a água tratada será enviado 

para o tanque de água filtrada, onde será distribuído para consumo em toda empresa. 

Após ser tratada pela UF e enviada ao tanque de 1000m³, a água para geração de vapor 

precisara passar pelo processo de osmose reversa, e leito misto. 

O processo de osmose reversa ocorre através de uma membrana semipermeável que 

absorve o sal e componentes nocivos a saúde, deixando passar apenas água limpa, 

dentre eles; 

• Sal 

• Bactérias 

• Vírus 

• Turbidez 

• Metais 

• Algas  

Após o processo de osmose reversa, a água passa pelo leito misto, um processo de 

desmineralização por troca iônica onde existem íons catiônicos e aniônicos. Após a água 

passar por esse tipo de resina, são retirados todos os tipos de impurezas, produzindo 

uma água pura, livre de sais. 

A água tratada pelo leito misto é enviada ao tanque de água desmineralizada, que será 

responsável em enviar ao desaerador na caldeira, para a geração de vapor. 

6.2. TORRE DE RESFRIAMENTO 

Responsável pelo resfriamento de águas que são utilizadas no processo, na planta 

industrial existe um total de três torres, sendo elas; 



• Torre de resfriamento dos mancais 

• Torre de resfriamento da peneira molecular 

• Torre de resfriamento da destilaria 

A água do processo trabalha em circuito fechado, sendo usada em trocadores de calor 

e condensadores, retornando para ser resfriada. 

Esta água é tratada, a fim de retirar residual orgânico, inorgânico, é feito controle de pH 

e condutividade. Todo tratamento é voltado para conservação de tubulações e 

equipamentos, sendo realizados diariamente purgas constantes em 30% para retirada 

de impurezas decantadas na torre da destilaria. 

 No caso das torres da peneira molecular e dos mancais, são feitas as purgas a partir dos 

resultados das analises feitas no laboratório industrial. 

7. CALDEIRA  

O bagaço é enviado da moenda para a caldeira através de quatro esteiras sendo três de 

borracha e uma de corrente com destino aos dosadores, com o total de sete. Os 

dosadores tem função de alimentar a caldeira, através de moegas com porcentagens 

equilibrando a pressão nominal de trabalho. 

Para auxiliar na queima do bagaço existe o ventilador pneumático, que tem função de 

fazer com que entre ar pelo espargidor dosando o bagaço de forma distribuída na 

fornalha, para que não ocorra aglomeração de bagaço na grelha. Para espalhar o bagaço 

por toda fornalha e também facilitar na queima, existe o sistema de pré-ar, tendo inicio 

pelo ventilador primário e os secundários. 

A pressão da fornalha tem que ser negativa em torno de – 8 mmca, para ocorrer à 

queima sendo controlado através de um sistema de exaustão, que também é utilizado 

para puxar os gases que são repelidos pela queima do bagaço, passando pelo lavador de 

gases, fazendo assim um controle de contaminantes, evitando que os gases que vai para 

a atmosfera esteja menos poluente para o meio ambiente. 

7.1. DESAERADOR 

A água desmineralizada tem caminho direto ao desaerador, um dispositivo que elimina 

gases dissolvidos como dióxido de carbono e oxigênio, por controle químico antes de 

chegar às tubulações, a desaeração é feita para prevenir corrosões e incrustações na 

caldeira.  

7.2. GERAÇÃO DE VAPOR 

Após passar pelo desaerador a água desmineralizada tem vários caminhos a pontos 

visando seu aquecimento, passando primeiro pelo economizador 1°, depois pelo 

economizador 2°, atingindo a temperatura de evaporação. Logo após o vapor passa pelo 

condensador do tubulão, e faz com que o vapor condense dentro do tubulão, fazendo 

com que haja um ponto de equilíbrio, chegando a aproximadamente 72 kg de pressão. 



A água do tubulão passa pelo evaporador, depois super 1ª e super 2ª, saindo com 

temperatura de aproximadamente 480°C sendo controlada pelas válvulas dessuper e 

pressão aproximada de 67,3 kg. Caso a pressão esteja maior que 70 kg, é aberta a válvula 

de alivio chamada de válvula de partida visando controlar a pressão.  

7.3. ESTAÇÃO TERMOELETRICA 

A partir da pressão gerada pela caldeira, o vapor é enviado ao gerador por uma 

tubulação onde tem contato direto com a turbina, a pressão faz com que um campo de 

energia se forme e passe para o gerador através de eletroímãs. 

A energia gerada ira abastecer a usina e o excedente será fornecido à companhia 

elétrica, pois não pode ser armazenada. 


