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A indústria sucroenergética no Brasil passa, há alguns anos, pelo mais extenso 
período de dificuldades.  As notícias na imprensa confirmam a dura realidade.

Nós, na Usina Santa Adélia, entendemos que, através da participação de todos 
os nossos colaboradores, temos energia para buscar internamente as soluções e 
sair fortalecidos para o novo ciclo de crescimento que certamente acontecerá.

Nossa missão e aspiração definem a busca por resultados melhores para a 
empresa e partes interessadas; guiados constantemente pela prática dos valores 
consolidados pelas gerações que construíram esta empresa.

Apesar da sequência de preços reais decrescentes nos últimos 4 anos, 
combinados com um cenário econômico em deterioração, apresentamos 
resultados operacionais e financeiros em positiva evolução.

Em 2012, consolidamos o processo de fusão com a Pioneiros Bioenergia, 
trazendo ganhos de sinergia e de escala para as operações, especialmente na 
região noroeste de São Paulo, onde se localizam duas de nossas três usinas.  O 
negócio trouxe ainda um grande diferencial de venda de energia elétrica, importante 
fonte de receita para a empresa.

Nosso modelo de gestão está fortemente baseado na participação intensa 
de todos os nossos colaboradores na construção de uma empresa de sucesso.  
Nesse sentido, temos investido em treinamentos continuados para a liderança, 
fundamentando a implantação da excelência operacional.

São fatores determinantes para operarmos a custos baixos e competitivos em 
um mercado de margens muito pequenas.  Além disso, atingimos, na safra de 
2015, a plena capacidade das plantas, com 6,5 milhões de toneladas de cana.

Vamos aperfeiçoar nosso sistema da qualidade ao mesmo tempo em que 
evoluímos nos indicadores de sustentabilidade do negócio.

A produção de cana depende fortemente do ambiente e seu equilíbrio no longo 
prazo, o que nos faz ter ações estruturadas de preservação através do uso de 
novas tecnologias sustentáveis.

Norberto Bellodi
Diretor Superintendente

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Maria José Almeida de Almeida
Supervisora de Meio Ambiente
Foi-se o tempo em que a sustentabilidade era vista como um tema acessório 

nas organizações. Nos últimos anos, o assunto ganhou relevância nas empresas, 
no governo e na sociedade, e passou a ser considerado um item imprescindível na 
governança, na estratégia, no negócio e no dia a dia das empresas. 

Cássia Fernandes
Analista de Comunicação e membro da equipe de elaboração do Relatório de 

Sustentabilidade
A divulgação do 2º Relatório de Sustentabilidade representa mais um marco na 

trajetória da Usina Santa Adélia. Estamos vivenciando um processo profundo de 
mudança para a cultura de resultados, no qual todos os pilares da sustentabilidade 
são discutidos amplamente em todos os níveis da organização. Nesse contexto, 
o relatório é um aliado. Considero uma ferramenta de comunicação e de gestão 
indispensável no diálogo com nossos públicos de interesse e na identificação de 
riscos e oportunidades. 

Airton Miguel Pissara
Gerente de Controladoria
“Com o objetivo de se manter no mercado de forma diferenciada, a Usina 

Santa Adélia mantém seu foco no tripé da sustentabilidade, com uma política 
interna baseada em sua Missão, Aspiração e Valores. Buscamos a excelência 
em atendimento as expectativas de nossos clientes, acionistas, colaboradores e 
sociedade ao distribuir riquezas, contudo, com alto padrão de sustentabilidade.”  

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Wendel Moreno Nhoato
Gerente de Suprimentos
“Os últimos anos foram importantes para a reestruturação e consolidação de 

nossa cadeia de suprimentos, incluindo a implantação de novas práticas e um 
sistema de homologação de fornecedores mais robusto. Sabemos que a área 
de Suprimentos tem impacto direto no processo produtivo, dentro do aspecto 
econômico-financeiro com o saving, buscando melhores negociações que 
contribuem com o resultado do negócio e o orçamento das áreas. No aspecto 
social, fortalecemos as parcerias com fornecedores regionais, gerando riqueza e 
empregos para as regiões onde atuamos. Como desafio, fica a importância de 
fortalecer ainda mais a parceria com as áreas de negócio e fornecedores, agregando 
valor por intermédio de projetos que ampliem o resultado da companhia e das 
comunidades em que estamos inseridos”.

Marcelo Galbiati Silveira
Gerente de Relacionamento Agrícola
A sustentabilidade é um dos valores da Usina Santa Adélia e fazemos questão 

de repassá-los em todas as nossas relações. É reconhecida a importância do 
estreito relacionamento com nossos fornecedores, de forma a inseri-los nos valores 
da organização, estabelecendo um diálogo efetivo e fortalecendo a fidelidade com 
nossos parceiros. Práticas sustentáveis são desenvolvidas e aplicadas diretamente 
na cadeia de fornecedores, mantendo a sustentabilidade e a segurança do trabalho 
como os pontos principais da base da gestão visando à perpetuação das relações. 
Visitas rotineiras às propriedades rurais são o destaque da transparência nas ações 
e orientações sobre práticas agrícolas seguras, incluindo a aplicação de insumos 
na cultura da cana, garantindo a segurança dos alimentos produzidos pela Usina 
Santa Adélia em toda a cadeia produtiva.
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A Usina Santa Adélia coloca à disposição de seus públicos diversos canais de 
comunicação, para que todos possam expor suas ideias, críticas e sugestões para 
o desenvolvimento da organização de maneira eficaz.  

No site da Usina (www.usinasantaadelia.com.br), estão disponíveis para consulta 
os Relatórios de Sustentabilidade GRI – 2011 e o 2º Relatório de Sustentabilidade. 

www.usinasantaadelia.com.br

http://sharepoint.usinasantaadelia.com.br/default.aspx

sac@usinasantaadelia.com.br

atendimento@usinasantaadelia.com.br

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Jaboticabal
Rodovia SP 326, Km 332 

CEP: 14870-970 
Fone: (16) 3209-2000 
Fax: (16) 3209-2099

Pereira Barreto
Rodovia SP 310, Km 643 

CEP: 15370-000 
Fone: (18) 3704-8010 
Fax: (18) 3704-8198

Pioneiros
Fazenda Santa Maria da Mata, s/n 

CEP: 15360-000 
Fone: (18) 3786-9000 
Fax: (18) 3786-9001 
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PERFIL ORGANIZACIONAL

A Usina Santa Adélia S.A é uma empresa do setor sucroenergético com atuação 
exclusiva no Brasil, na produção de açúcar, etanol e energia elétrica. Fundada em 
1937, a Santa Adélia possui três usinas localizadas nas cidades de Jaboticabal 
(matriz), Pereira Barreto e Sud Mennucci, no Estado de São Paulo. 

A empresa possui um rigoroso padrão de qualidade na produção de açúcar e 
etanol. Além disso, a Usina Santa Adélia tem importante participação na cogeração 
de energia elétrica a partir da queima do bagaço de cana, que garante o consumo 
interno e a comercialização do excedente no Sistema Interligado Nacional. A Usina 
possui capacidade de moagem de aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de 
cana* durante o período de safra. 

No período de abrangência do relatório, a venda de produtos da Usina Santa 
Adélia foi aproximadamente 2,9 bilhões de reais. A empresa contribui com 
aproximadamente 81,5 milhões de reais em pagamentos de impostos ao governo. 

Até à safra de 2015/2015, a Usina Santa Adélia contava com aproximadamente 
3.900 colaboradores. 

* Dados de moagem segundo a Licença Vigente de Operação da Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo).

CONQUISTA DE UMA NOVA UNIDADE

No dia 1º de julho de 2011, a Usina Santa Adélia assumiu a gestão da Pioneiros 
Bioenergia S/A, localizada na Fazenda Santa Maria da Mata, no Munícipio de Sud 
Mennucci – SP. A incorporação entre as Usinas permitiu a ampliação da produção 
e o incremento de competitividade no mercado Sucroenergético. 

A Usina Pioneiros Bioenergia foi fundada em outubro de 1979, uma sociedade 
anônima de capital fechado. Naquela época, as dificuldades para a implantação 
da empresa foram muitas, sendo a principal delas a falta de mão de obra na 
agroindústria canavieira. Contudo, a Pioneiros Bioenergia foi uma das primeiras 
destilarias que surgiram no Estado de São Paulo para atender ao Programa 
Nacional do Álcool ( Proálcool).

A incorporação gerou grande sinergia, já que a Usina Santa Adélia Pereira 
Barreto é vizinha da Pioneiros, facilitando vários fatores de produção, como a 
logística feita para o transporte da cana-de-açúcar. O novo negócio proporcionou 
ainda a alteração no mix de produção da Usina Santa Adélia na região de Pereira 
Barreto e maior oferta de açúcar.

A conclusão desse processo abriu novas perspectivas profissionais para os 
colaboradores das três Usinas. Os desafios foram muitos - como a sinergia das 
equipes, a troca de conhecimentos e as boas práticas para melhoria de processos. 
A incorporação contribuiu também para a geração de empregos e renda, ampliando 
a economia no município de Sud Mennucci e toda a região. 
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COMERCIALIZAÇÃO DE NOSSOS 
PRODUTOS NA SAFRA DE 2014/2015

212,9
Mil toneladas de Açúcar

358,4
Mil m³ de etanol

378,9
Mil MWh de energia vendida

Outras informações sobre a comercialização de produtos das 
safras anteriores no item Desempenho Econômico e Financeiro.
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NOSSOS PRODUTOS

AÇÚCAR 
O açúcar produzido pela Usina Santa Adélia segue o mais rigoroso controle 

de qualidade, seguindo padrões internacionais de produção. Em nossas Usinas, 
são produzidos Açúcar Cristal Branco e Açúcar Bruto. A Usina Santa Adélia é uma 
unidade produtora do sistema Copersucar. 

A Copersucar incorpora 43 produtoras sócias, de 24 grupos econômicos 
diferentes. Com crescimento significativo nos últimos anos, hoje a Copersucar é a 
maior comercializadora global de açúcar e etanol. Por meio dessa comercialização, 
nossos produtos atendem clientes em todo o território nacional e nos principais 
mercados do exterior.

Por meio da Copersucar, a Santa Adélia atende diversos clientes, dentre eles 
estão a Coca-Cola, Nestlé, Kellogg’s, Yoki Alimentos, Garoto, Dori, Açúcareira Boa 
Vista, Grupo Simões Referigerantes, Refrigerantes Jaboti, Sucos Frupic, Grupo 
Imperial S/A e Ajinomoto. 

ETANOL
O etanol é uma das opções mais sustentáveis dentro da cadeia de 

biocombustíveis, garantindo sua eficácia nas reduções de emissões de carbono. A 
Usina Santa Adélia produz dois tipos de etanol: Anidro e Hidratado.

O Etanol Anidro é usado como aditivo à gasolina na proporção de até 27,5%. 
Este tipo de etanol é menos poluente e, se for adicionado na proporção correta, 
não afeta o desempenho de motores.

O Etanol Hidratado é usado diretamente como combustível de veículos 
automotores, adquirido pelo consumidor nos postos de combustíveis. 

A Usina Santa Adélia atende diversos clientes com a venda do etanol, dentre 
os quais a Raízen, Petrobrás, Ipiranga, Álcool Ferreira S/A, Prime Combustíveis e 
Copersucar. 

ENERGIA ELÉTRICA
A cogeração de energia da Usina Santa Adélia tem como principal matéria- 

-prima o bagaço de cana, uma biomassa vegetal resultante da extração do caldo 
de cana, além da palha da cana que também é utilizada para a cogeração de 
energia. Esses materiais são utilizados principalmente como combustível nas 
caldeiras, produzindo vapor e energia elétrica para todas as etapas de produção, 
e o excedente de energia elétrica é entregue ao Sistema Interligado Nacional. O 
excedente comercializado no período de safra, ou seja, no período de 8 meses de 
produção, tem capacidade para abastecer, em média, 380 mil habitantes.

Renovável e limpa, a energia gerada a partir da biomassa é menos poluente em 
substituição à queima de combustíveis fósseis, o que contribui para a redução das 
emissões de gases de efeito estufa e para a matriz energética brasileira. 
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MISSÃO, ASPIRAÇÃO E VALORES

Missão
Produzir alimentos agroindustriais e energia de fontes renováveis, 

com padrões rigorosos de qualidade e de sustentabilidade.

Aspiração
Sustentar posicionamento de liderança em rentabilidade 

operacional no setor sucroenergético do País, gerando recursos para 
crescimento.

Ética
Manter, como fundamento maior que nos orienta, padrões de 

integridade e de honestidade nas relações internas e externas. Honrar 
compromissos assumidos, independentemente de seus custos.

Excelência
Sustentar padrões de excelência na execução de nossos 

processos gerenciais e produtivos, como condição essencial de 
operações competitivas e de retornos crescentes.

Segurança no Trabalho
Garantir as condições de segurança no trabalho, assumindo que 

os esforços produtivos, base legítima de geração de riqueza e do 
crescimento da empresa, devem estar sustentados em padrões 
rigorosos de respeito aos nossos bens maiores - a saúde e a vida 
das pessoas.

Sustentabilidade
Criar e compartilhar valor para os acionistas e a sociedade, 

atendendo a três dimensões: econômica, social e ambiental.  
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GOVERNANÇA

A Usina Santa Adélia S/A é uma empresa de capital fechado, com uma estrutura 
de governança definida pelo Estatuto Social, de acordo com a Legislação Brasileira.

O Conselho de Administração é formado por Arnaldo Shigueyuki Enomoto, 
Celso Torquato Junqueira Franco, Marcelo Bellodi, Norberto Bellodi, Aldeyr Antônio 
Bellodi (in memoriam), Aldeyr Bellodi Pedro, Antônio Sérgio Ferreira e José Paschoal 
Rosseti. A eleição dos conselheiros é realizada pelos acionistas via assembleia, 
cumprindo um mandato de 2 (dois) anos. A última eleição realizada para a formação 
do novo Conselho aconteceu no dia 23 de setembro de 2014.

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA DE
ACIONISTAS

DIRETOR 
SUPERINTENDENTE

DIRETOR 
INDUSTRIAL

DIRETOR 
AGRÍCOLA

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

E FINANCEIRO

GERENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS
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MODELO DE GESTÃO

Diante do cenário econômico atual no qual a Usina Santa Adélia está inserida, 
a busca por novos resultados, por padrões de excelência e por uma mudança no 
patamar empresarial fez com que a Usina Santa Adélia desenvolvesse e adotasse 
um Modelo de Gestão que direcionasse suas ações para os próximos anos. 
Este modelo é pautado em três pilares: estratégia, pessoas e operações. Juntos 
propõem o envolvimento de todos os níveis da organização para o estabelecimento 
de uma cultura voltada para resultados.

ASPIRAÇÃO

PESSOAS CERTAS NOS LUGARES CERTOS

7 COMPORTAMENTOS ESSENCIAIS DO LÍDER

MISSÃO E VALORES

CULTURA PARA RESULTADOS
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NOVOS DESAFIOS

No ano de 2014, a diretoria da organização, juntamente com seu time de 
gestores, estabeleceu metas para os próximos quatro anos. O planejamento 
estratégico foi importante para direcionar e orientar as ações no nível macro da 
empresa, orientar programas, projetos e atividades e alinhar esforços para objetivos 
comuns. 

Com o objetivo de atender à Aspiração da empresa, foram definidos no 
planejamento estratégico os seguintes direcionadores: 

Alcançar padrões rigorosos de qualidade, atendendo 
a parâmetros estabelecidos pela Copersucar e 
ampliando o número de certificações junto a grandes 
clientes.

Desenvolver modelo de gestão com foco em excelência 
operacional em todos os processos produtivos;

Operar aos mais baixos custos totais médios em 
relação aos de empresas comparáveis;

Estabelecer padrões diferenciados de relações com 
fornecedores de cana;

Aumentar a eficiência energética;

Atingir moagem de 6,0 milhões de toneladas de cana;

Reduzir o consumo de água nas plantas industriais, 
atendendo aos requisitos do meio ambiente;
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ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS

A Usina Santa Adélia iniciou seu processo de acesso formal às partes 
interessadas com a elaboração de seu primeiro relatório de sustentabilidade modelo 
GRI em 2010. A cada quatro anos, a organização revê o processo de identificação 
e seleção de seus stakeholders e estabelece os mecanismos de acesso. 

Para este acesso, foram realizadas as seguintes etapas:

ASSUNTOS DISCUTIDOS AÇÃO CORRETIVA/OBSERVAÇÃO

Roteiro de Abordagem 
de Stakeholders

Documento em que constam todos os 
requisitos necessários para a realização 
de uma abordagem adequada.

Estudo do Material 
Apresentado

O roteiro é composto de 7 etapas, sendo:                                                               
1. Identificação e Seleção das partes 
interessadas
2. Definição da abordagem e temas a 
serem discutidos
3. Acesso                                                                                
4. Reunião com as partes interessadas                          
5. Registro                                                                     
6. Gestão dos temas materiais                                     
7. Análise crítica da reunião de 
materialidade

Definição de Abordagem e 
Temas a serem discutidos 
(Agrícola)

Discussão com as áreas (Agrícola, 
Indústria e Administrativo) para identificar 
previamente os temas que serão 
abordados junto aos stakeholders e a 
estruturação de atendimento.

Arquivo
Todo o material da reunião, juntamente com 
as ATAS elaboradas serão arquivados em 
pasta específica no Sistema da Qualidade.

Para a seleção do conjunto de stakeholders, foram consideradas aquelas 
cuja organização já mantinha relações trabalhistas, comerciais ou compromissos 
assumidos, como, por exemplo, o compromisso voluntário da eliminação da 
queima da palha da cana-de-açúcar. Neste segundo relatório, com a consolidação 
de seu canal de acesso às partes interessadas e à identificação, lideranças da 
comunidade participaram integralmente, além do poder público. A relação das 
partes interessadas contempla Jaboticabal, Pereira Barreto e Pioneiros, e estão 
disponíveis no diagrama que se segue.
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As partes interessadas avaliaram as ações contempladas no 1° Relatório de 
Sustentabilidade - GRI para nova definição de conteúdo a ser avaliado mediante o 
comitê organizacional. Um dos objetivos principais deste acesso foi identificar os 
temas de maior relevância indicados por esses públicos.

A estratégia adotada pela organização para acessar as partes interessadas foi 
o diálogo em grupo, através de reuniões conjuntas, por ser essa uma forma de 
abordagem mais clara e objetiva dos temas indicados. Foram realizadas reuniões 
com os stakeholders, no período de 06 de maio a 21 de julho de 2015, nos 
municípios de Jaboticabal, Pereira Barreto e Sud Mennucci, todos localizados no 
Estado de São Paulo. 

No primeiro relatório de sustentabilidade da Usina Santa Adélia, os temas 
definidos pelos stakeholders foram avaliados, e diversas ações foram realizadas.  
A seguir podemos verificar os itens que foram abordados com sucesso nos anos 
anteriores.

Prefeitura

Clientes
Órgãos

Ambientais

Sindicatos Colaboradores

Fornecedores
de cana

Prestadores
de serviços

Partes 
Interessadas
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Práticas trabalhistas que asseguram os direitos humanos dos colaboradores
Projeto de Formação e Qualificação profissional dos Trabalhadores da cultura da cana-de-açúcar
Rastreabilidade de todos os dados informados no relatório
Biodiversidade: demonstrar o atendimento às legislações e exigências desse tema
Qualidade e Segurança dos produtos e gestão eficaz de processos
Atendimento aos princípios de conduta para Fornecedores
Monitoramento das Emissões de poluentes da caldeira
Consumo de água: evidenciar o compromisso com o uso racional da água
Certificação Bonsucro
Certificação FSSC 22000
Saúde e Segurança dos colaboradores
Melhoria dos Sanitários da lavoura
Alimentação
Empregabilidade
Atendimento à Legislação Ambiental
Atendimento ao Protocolo Agroambiental
Garantia do seguro-transporte da vinhaça
Conservação de aceiros
Relatório de Nascentes Recuperadas
Divulgação das atividades da empresa
Instituição da Reserva Legal do Parque Industrial
Divulgação das ações dos governos nos veículos de comunicação da Usina
Manutenção de estradas municipais (Projeto Melhor Caminho)
Combate à Dengue
Participação em eventos da cidade
Reflorestamento
Combate a incêndios criminosos
Plano de saúde aos colaboradores
Parcerias com escolas e Prefeituras
Construção e Benefícios do Terminal PESA
Transparência nas tomadas de decisões
Atendimento regular das rotinas de trabalho
Remuneração dos Fornecedores
Valores da Empresa
Rotatividade e incentivo a outras culturas agroindustriais
Assistência técnica ao Fornecedor
Maior integração com a empresa
Coleta Seletiva do Lixo Reciclável e Orgânico
Parceria na realização de campanhas, programas e ações sociais de apoio às entidades beneficentes
Gestão da comunicação interna: divulgação das iniciativas internas e externas 
Comunicação interpessoal
Cumprimento de regras em relação às férias
Divulgação das ações dos governos nos veículos de comunicação da Usina

AÇÕES
CONCLUÍDAS
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Certificação ISO 14000
Inventário de Emissões Atmosféricas: assumir o compromisso com a constante redução na emissão 
de poluentes
Ergonomia
Transferência de Conhecimento
Planos de cargos e carreiras
Registro de Documentos dos veículos de Pereira Barreto

AÇÕES

Atendimento integral à NR.31
Gestão de risco de impacto das ações
Parcerias entre Prefeituras na realização de programas de conscientização
Compromissos assumidos: levar maquinário para Pereira Barreto e contratar mão de obra em 
Jaboticabal
Atuar em parceria
Benefícios da construção e evolução da Unidade de Pereira Barreto
Parcerias com os governos locais para o desenvolvimento de ações socioambientais

PARCIALMENTE CONCLUÍDAS

NÃO CONCLUÍDAS
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PERFIL DO RELATÓRIO

Sobre o Relatório

A sustentabilidade é um dos pilares da Usina Santa Adélia e um compromisso 
que integra a declaração da Aspiração, Missão e Valores da organização. 

Buscando a transparência e o diálogo com seus públicos de interesse, a Usina 
Santa Adélia publica em 2015 o 2° Relatório de Sustentabilidade. O documento 
é uma ferramenta utilizada pela organização para comunicação com as partes 
interessadas, mostrando o empenho das atividades econômicas, sociais e 
ambientais.

Nesta publicação, são destacados os principais acontecimentos e resultados 
nos períodos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. As informações contidas no 2° 
Relatório de Sustentabilidade foram levantadas por equipes de diversas áreas da 
Usina.

O ciclo de emissão de relatório aconteceu quadrienalmente, pela decisão de 
atender à diretriz interna da organização devido à incorporação com a Pioneiros 
Bioenergia S/A em meados de 2011. A partir do próximo relatório, a proposta 
de publicação passará a ser bianual, proporcionando uma visão integrada dos 
negócios da Usina Santa Adélia.

O 1° Relatório de Sustentabilidade veiculado pela Usina Santa Adélia foi publicado 
em 2011, atingindo o nível C dos requisitos do Global Reporting Initiative (GRI).  
Foram apresentados indicadores das safras de 2009/2010 e 2010/2011. A partir 
desta publicação, a sustentabilidade ganhou força, passando a ser reconhecida 
por iniciativas pioneiras no setor Sucroenergético.

Para mais informações sobre esta publicação e a publicação anterior, entre em 
contato com o canal de comunicação pelo e-mail: gri@usinasantaadelia.com.br.
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DESEMPENHO ECONÔMICO 
E FINANCEIRO

Atualmente, a Santa Adélia é uma das principais produtoras do setor 
sucroenergético da região Centro-Sul do Brasil, produzindo etanol, açúcar e 
energia elétrica. Os principais produtos derivados da cana-de-açúcar fabricados 
são: Açúcar Cristal Branco, Açúcar Bruto, Etanol Hidratado e Etanol Anidro. Através 
da Copersucar S.A. – empresa que realiza a comercialização dos produtos –, são 
direcionados para clientes o açúcar e o etanol. A Usina Santa Adélia disponibiliza a 
armazenagem de açúcar e etanol para outras usinas filiais da Copersucar. 

Comparando os valores de produção de açúcar e etanol com as respectivas 
saídas para os mercados interno e externo, há diferenças notáveis em relação à 
quantidade produzida e quantidade comercializada. Muitas vezes, toda a produção 
de etanol e açúcar produzidos numa determinada safra é comercializada na 
próxima safra, tendo assim um estoque para o próximo ano. Além disso, o estoque 
fica maior quando é realizada a transferência de produtos de outras usinas para a 
Usina Santa Adélia.

MERCADOS ATENDIDOS

Jaboticabal, Pereira Barreto e Pioneiros

PRODUÇÕES - SAFRA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Produção açúcar (toneladas)
Saídas açúcar MI*
Saídas açúcar ME*

234.552
78.957
48.85

260.592
155.235
27.478

211.881
107.801
45.999

212.925
78.787
34.995

Produção Etanol (M³)
Saídas Etanol MI
Saídas Etanol ME

252.028
110.966
68.952

232.296
98.280
128.209

350.211
198.068
88.262

358.473
218.497
28.041

Produção de Bagaço (toneladas) 
Saída de Bagaço
Produção e Saída de Óleo Fúsel

1.328.718
213
641

1.355.201
282
631

1.569.070
36.349
1.080

1.608.253
9.943
1.027

Produção de Energia (MWh)
Saída de Energia MI 

433.703
301.895

384.838
259.551

491.051
343.127

531.018
378.909

*MI = Mercado Interno
 ME= Mercado Externo

Tabela 1: Comercialização dos produtos da Santa Adélia durante o período de abrangência do relatório.
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Em conjunto com a evolução da produção, a Usina Santa Adélia apresenta 
ganho de produtividade e performance, refletidos nas tabelas abaixo, gerando 
melhora nos seus resultados, os quais indicam que apesar do cenário adverso 
que o setor sucroenergético enfrenta, nos encontramos em posição de destaque, 
respeitando nossos valores e buscando cumprir nossa missão e aspiração.

Atualmente, a Santa Adélia é uma das principais produtoras do setor 
sucroenergético da região Centro-Sul brasileira. 

Integramos em posição de destaque o quadro de cooperados da Copersucar, 
maior empresa brasileira de comercialização de açúcar e etanol, a qual negocia toda 
nossa produção. A produção de energia elétrica é comercializada em contratos 
celebrados no mercado de energia nos ambientes de contratação livre (ACL) e 
regulada (ACR).

O mercado de açúcar e etanol manteve-se com preços estagnados nos últimos 
anos apesar da inflação crescente que impacta diretamente nossos custos. Ainda 
assim a Usina Santa Adélia apresenta, conforme o quadro abaixo, produções 
crescentes em sua gama de produtos. Há uma variação no mix de produção de 
açúcar e etanol de ano a ano, buscando a melhor rentabilidade e lucratividade.

PRODUÇÕES - SAFRA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Moagem de cana-de-açúcar (t) 4.762.819 4.836.048 5.845.840 5.781.873 

Açúcar (t) 234.552 260.592 211.881 212.925 

Etanol (M³) 252.028 232.296 350.211 358.473 

Energia Elétrica Exportada (Mwh) 301.518 259.551 343.073 378.909 
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Quadro da evolução das Demonstrações de Resultado dos Exercícios

Moagem (mil t)

Receita

Custo dos produtos 
vendidos

Lucro bruto

Despesas 
operacionais

Despesas adm. e 
comerciais

Outras (inclui 
equivalência 
patrimonial)

Lucro (prejuízo) 
operacional antes 
do resultado 
financeiro

Resultado 
financeiro líquido

Imposto de renda e 
contribuição social

Lucro (prejuízo) 
líquido do exercício

EBITDA

EBITDA %

4.762 4.836 5.845 5.781

471.837 633.735 728.858 758.189 99,1 131,0 124,7 131,2

(447.284) (621.187) (573.086) (574.457) -93,9 -128,5 -98,0 -99,4

31,824.553 12.548 155.772 183.732 5,2 2,6 26,7

-12,7(82.165) (81.269) (72.946) (73.488) -17,3 -16,8 -12,5

-2,6(18.477) (3.011) 4.355 (14.844) -3,9 -0,6 0,7

16,5(76.089) (71.732) 87.181 95.400 -16,0 -14,8 14,9

-16,8(38.089) (82.322) (69.251) (97.222) -8,0 -17,0 -11,8

21.68941.522 51.613 6.263

3,4(72.656) (102.441) 24.193 19.867 -15,3 -21,2 4,1

180.962 202.867 317.792 331.888 38,0 41,9 54,4 57,4

43,8%38,4% 32,0% 43,6%

2011
2012

2011
2012

2012
2013

2012
2013

2013
2014

2013
2014

2014
2015

2014
2015

Exercício

0

20

40

60

Ebitda/Tonelada de Cana

2011/2012

38 42

54 57

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Esse gráfico demonstra que a geração de caixa por tonelada de cana moída 
cresceu substancialmente e consistentemente ao longo dos últimos anos, indicando 
uma melhora nos fundamentos financeiros e operacionais da empresa.
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Observamos a menor dependência de recurso proveniente do setor bancário na 
composição de capital da empresa, demonstrada neste gráfico.

Aqui nota-se que cada vez menos, ao longo dos últimos anos, temos a geração 
de caixa comprometida com o pagamento de dívidas, restando mais recursos para 
serem utilizados em investimentos.

Nesse último ponto, indicamos que, apesar de preços estáveis, a empresa está 
gerando mais receita por tonelada de cana em razão de aumentos de produtividade 
e melhorias consistentes na gestão.
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Tabela 2: Venda dos produtos em reais da Santa Adélia diversificados entre os mercados externo e interno durante o período 
do relatório.

RECEITA/SAÍDAS

CAPITALIZAÇÃO TOTAL

2011/2012

2011/2012
Valores em 

(MR$) 

2012/2013

2012/2013
Valores em 

(MR$)

2013/2014

2013/2014
Valores em 

(MR$)

2014/2015

2014/2015
Valores em 

(MR$)

Açúcar MI
Açúcar ME
Etanol MI
Etanol ME
Bagaço MI
Energia MI
Óleo Fúsel MI*³

96.300.984*¹
80.364.408*¹
265.933.620*¹
65.523.390*¹
NA*²
35.452.465*¹
623.079*¹

128.633.001*¹
146.029.266*¹
147.542.809
175.347.947
NA*²
29.434.558
818.543*³

107.733.773
89.922.880
386.535.381
114.892.288
2.162.419*³
36.762.896*¹
1.151.918*³

113.782.126
69.603.671
398.974.211
29.116.451
NA*²
66.387.960*¹
1.364.917*¹

MERCADOS ATENDIDOS

*¹ Valores estimados 

Tabela 3: Dados contábeis – Capitalização Total

Ativo total
Patrimônio Líquido
Dívida Bruta
Dívida Total Líquida
Venda de Produtos

876.047
471.099
590.121
522.348
644.117

826.315
457.151
652.855
600.146
627.470

1.504.810
505.151
765.695
640.745
728.858

1.504.810
505.151
765.695
640.745
728.858

*Todos os dados contábeis referentes ao ano de 2014, correspondentes a safra de 2014/2015, não foram auditados, sujeitos a alterações.

No período de abrangência do relatório, o ativo total encontra-se de acordo com 
as movimentações contábeis, as quais são distribuídas em linhas cumulativas que 
contribuem para suas variações representadas em cada ano/safra. As principais 
linhas que constituem o ativo total são: *saldo de caixa e equivalentes (bancos e 
contas movimentos, aplicações financeiras), *Contas a receber com a Copersucar, 
*Ativo biológico (Canaviais), *Ativo imobilizado (Aquisição de maquinários agrícolas 
e industriais). 

O aumento representativo no item patrimônio líquido representa as 
movimentações de apuração de resultado a cada final de exercício. 

A dívida bruta e a dívida total líquida demonstram um aumento no endividamento 
da organização em decorrência de novas captações para investimento, tais como: 
reforma dos ativos biológicos (canaviais), renovações e manutenções no parque 
industrial e compra de maquinários agrícolas. 

Os aumentos ocorridos na linha “Vendas de produtos” são diretamente 
relacionados com a valorização do açúcar e do etanol durante o ano-safra no 
mercado e também com o aumento do volume produzido/comercializado pela 
empresa. 

Jaboticabal, Pereira Barreto e Pioneiros

Os dados contábeis são referentes ao período de ano-safra. Na safra de 
2014/2015, o período contábil refere-se a 1º de abril de 2014 a 31 de março de 
2015, permanecendo este mesmo período para as safras anteriores.

*² Não havia dados 
disponíveis 

*³ Dados referentes a 
Jaboticabal e Pereira 
Barreto
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2011
Valores em 

(MR$) 

2011/2012
Valores em 

(MR$) 

2012
Valores em 

(MR$)

2012/2013
Valores em 

(MR$)

2013
Valores em 

(MR$)

2013/2014
Valores em 

(MR$)

2014
Valores em 

(MR$)

2014/2015
Valores em 

(MR$)

ATIVO

SAÍDAS 

Circulante
Longo prazo
Permanente
Ativo total

Salários e benefícios de empregados
Pagamentos ao governo (impostos)
Investimentos na comunidade
TOTAL

167.250
85.513
623.284
876.047

126.083.229
27.189.117
153.939
153.426.345 

177.067
81.874
567.374
826.315

136.974.869
17.772.655
211.477
 154.959.001

262.722
96.267
1.145.821
1.504.810

173.644.247
18.938.461
50.378
192.633.086 

 376.618
165.615 
1.036.914
1.579.147 

168.603.851
17.528.288
87.824
 186.219.963

Tabela 4: Dados contábeis – Ativos Financeiros

*Todos os dados contábeis referentes ao ano de 2014, correspondentes à safra 2014/2015, não foram auditados, sujeitos a alterações.

Tabela 5: Dados econômicos gerados durante o período de abrangência do relatório.

O elevado contraste entre salários e benefícios, e pagamento de impostos 
deu-se pela constante redução no quadro de colaboradores e seus respectivos 
enquadramentos de pagamentos da folha, referente a pagamentos recessivos de 
contratos como: multa de FGTS, aviso-prévio, entre outros encargos. O incremento 
nas despesas também se encontra na correção salarial realizada todos os anos, 
e uma vez realizado o ajuste salarial, temos consequentemente o aumento de 
pagamentos na folha. 

Outro fato relevante que impactou nas variações dos números apresentados 
foi a incorporação das ações da Pioneiros Bioenergia S/A em 2012, e os números 
apontados refletem também as movimentações dos ativos e passivos de acordo 
com os investimentos realizados nesta empresa. 

A Usina Santa Adélia obteve um ativo total de 1.579.147 milhões de reais 
destacando-se entre circulante, longo prazo e permanente. O patrimônio 
líquido da empresa concentrou-se em 447.748 milhões de reais.

Safra 2011/2012

Safra 2012/2013

Safra 2013/2014

Safra 2014/2015

A Usina Santa Adélia obteve um ativo total de 876.047 milhões de reais 
destacando-se entre circulante, longo prazo e permanente. O patrimônio 
líquido da empresa concentrou-se em 471.099 milhões de reais.

A Usina Santa Adélia obteve um ativo total de 826.315 milhões de reais 
destacando-se entre circulante, longo prazo e permanente. O patrimônio 
líquido da empresa concentrou-se em 457.151 milhões de reais.

A Usina Santa Adélia obteve um ativo total de 1.504.810 milhões de reais 
destacando-se entre circulante, longo prazo e permanente. O patrimônio 
líquido da empresa concentrou-se em 505.151 milhões de reais.
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RECURSOS HUMANOS 

JABOTICABAL 
PEREIRA BARRETO 

PIONEIROS
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Colaborador de outros processos
Colaborador da cultura de cana-de-açúcar
Total 

3.884
1.303
5.187

4.375
1.189
5.564

4.452
606
5.058

3.537
349
3.886

Tabela 6: Número de colaboradores da cultura da cana e de outros processos.

A redução do número de colaboradores da cultura da cana-de-açúcar é 
devidamente associada à redução de queimadas nos canaviais, trazendo a colheita 
mecanizada de cana crua para os dias atuais. 

O setor Sucroenergético enfrenta uma das maiores crises da história. A quebra 
na capacidade de produção provocada por diversos fatores, como problemas 
climáticos, e a perda da competitividade do etanol diante da gasolina são as 
principais causas atribuídas ao cenário de estagnação. 

 Um balanço divulgado pela Datagro, em janeiro de 2015, demonstra que a 
quantidade de usinas fechadas no Brasil por causa de dificuldades financeiras é de 
83 unidades, entre 2008 e 2014. Juntas, elas representam perda de capacidade de 
processamento de 75,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Desse total, 64 
usinas fecharam as portas no Centro-Sul, com perda de capacidade de moagem 
de 61,68 milhões de toneladas. 

Diante disso, a Santa Adélia viu-se obrigada a implantar uma série de medidas 
para reduzir o impacto da crise, buscando a sustentabilidade de seu negócio e a 
permanência da geração de recursos para as regiões de atuação.

Como saída para o aumento da produtividade e para a redução do endividamento, 
a organização otimizou recursos (físicos e humanos) e tem trabalhado fortemente a 
cultura da melhoria contínua de seus processos. 

O cumprimento dos direitos humanos está inserido nas práticas trabalhistas da 
Usina Santa Adélia, na busca pelo desenvolvimento profissional e na melhoria da 
qualidade de vida de seus colaboradores.

O quadro de colaboradores da Usina não se restringe a contratações por sexo, 
idade, raça ou cor. Todos os colaboradores são proporcionados às vagas de acordo 
com suas capacidades. A seguir podemos observar o número de colaboradores 
por sexo e a faixa etária de ativos no ano de 2014.

Durante a última safra, a Usina Santa Adélia contou com aproximadamente 
3.900 profissionais, distribuídos em colaboradores de outros processos e da 
cultura da cana-de-açúcar. Atualmente, a Usina Santa Adélia opera com 3 turnos 
de produção durante a safra.
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ANO
2014

ANO
2014

JABOTICABAL

JABOTICABAL

USINAS

PEREIRA BARRETO

PEREIRA BARRETO

PIONEIROS

PIONEIROS

Feminino
Masculino
Total

Abaixo de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos
Total

130
1.010
1.140

224
731
185
1.140

177
1.423
1.600

427
1.022
151
1.600

19
211
230

82
126
22
230

A capacidade de atrair, desenvolver e reter talentos traz nova perspectiva de 
perenidade para a Usina Santa Adélia, que conta cada vez mais com o diferencial 
das pessoas que nela trabalham. Na tabela abaixo, é possível analisar o perfil da 
organização baseado na faixa etária de seus colaboradores.

Na Usina Santa Adélia de Jaboticabal, o número de colaboradores do sexo 
masculino representou 88,6% e 11,4% do sexo feminino sobre o total de 1.140 
colaboradores. Em Pereira Barreto, 88,9% do quadro de colaboradores são 
representados pelo sexo masculino e 11% do sexo feminino sobre o total de 1.600 
colaboradores. Em Pioneiros, o trabalho masculino é predominante em relação 
ao número de mulheres, pelo fato de a usina possuir apenas área Industrial. 
Devido a este fator, 230 colaboradores representam a Usina Pioneiros, sendo 
91,7% colaboradores do sexo masculino e 8,2% do sexo feminino sobre o total de 
colaboradores. 

Nesse sentindo, uma das estratégias da área de Recursos Humanos é investir 
no recrutamento da diversidade de gênero, baseada na meritrocaria. Isto é, os 
profissionais são recrutados independentemente de cor, credo ou gênero.  São 
avaliadas as habilidades técnicas e comportamentais de cada profissional. 

Mesmo com apenas 11% de seu quadro composto por mulheres, a Usina 
Santa Adélia tem no seu quadro mulheres nas mais diferentes atividades, como, 
por exemplo: Plantio, Tratos Culturais, Desenvolvimento Agronômico, Manutenção 
Mecânica, Expedição, Armazém de Açúcar, Administrativo, Liderança, Qualidade e 
Meio Ambiente. 

89%

11%

Tabela 7: Número de colaboradores por gênero na Usina Santa Adélia, no ano de 2014, desconsiderando a média da safra.

Tabela 8: Número de colaboradores por faixa etária na Usina Santa Adélia, no ano de 2014, desconsiderando a média da safra.

USINAS
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Tabela 9: Número de colaboradores por tipo de contrato durante o período do relatório.

USINAS 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015

JABOTICABAL
Contrato de trabalho por tempo determinado
Contrato de trabalho por tempo indeterminado

PEREIRA BARRETO
Contrato de trabalho por tempo determinado
Contrato de trabalho por tempo indeterminado

PIONEIROS
Contrato de trabalho por tempo determinado
Contrato de trabalho por tempo indeterminado

761
1276

310
1351

0
1489

814
1296

637
1686

0
1131

462
1338

511
2471

0
276

332
1191

308
1813

0
242

A redução significativa do número de contratos por tempo determinado nas 
Usinas de Jaboticabal e Pereira Barreto representa a diminuição das frentes de 
colheita e a terceirização do transporte em Pereira Barreto. 

Em 2012, a Usina Santa Adélia deu início ao Projeto Inter Company, tendo 
como objetivo a unificação das operações agrícolas após a incorporação com a 
Pioneiros Bionergia S/A, favorecendo melhor desempenho estrutural e eficiente na 
organização. 

Toda a área de produção de cana, colaboradores, equipamentos agrícolas, 
suprimentos e automotivo da Pioneiros Bionergia S/A foram transferidos para a Usina 
Santa Adélia Pereira Barreto. A atividade da Pioneiros tornou-se exclusivamente 
Industrial, mantendo o quadro de colaboradores na produção de açúcar, etanol e 
energia elétrica. 

A sucessiva mecanização do setor, não somente no processo de colheita da 
cana-de-açúcar, mas também no Plantio e Tratos Culturais, acarretou na diminuição 
natural de contratos por tempo determinado, principalmente do trabalhador da 
cultura da cana. Para reter os profissionais desses processos, a empresa forneceu 
cursos de requalificação profissional interna.

A Usina Santa Adélia está entre o grupo de empresas do setor no Estado de 
São Paulo que aderiram voluntariamente ao Protocolo Agroambiental do Setor 
Sucroenergético que estabeleceu a adoção de procedimentos técnicos pelas 
unidades produtoras de açúcar e etanol do Brasil, com o intuito de promover a 
produção sustentável com o fim da queima. 

Com a adoção desse programa, as companhias passaram por um processo de 
acompanhamento técnico, liderado pelo Comitê Executivo do Protocolo, composto 
pelas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, e pela direção da UNICA.

JABOTICABAL 
PEREIRA BARRETO 

PIONEIROS
2011/2012*

ANO-SAFRA

2012/2013* 2013/2014* 2014/2015*

Ativo ao final da safra
Desligado ao final da safra
TOTAL 

3.488
1.311
4.799

4.285
1.451
5.736

3.102
973
4.075

3.246
640
3.886

*Cálculo baseado em valores reais, não efetuando a média.
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DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

A valorização do capital humano é um dos grandes diferenciais da Usina Santa 
Adélia, pois entendemos que as pessoas são fundamentais para o fortalecimento 
da organização.
Uma das ações nesse caminho é o plano anual de treinamento, conduzido pela 
área de Desenvolvimento, no qual são contempladas diversas capacitações 
comportamentais e técnicas de acordo com a necessidade dos colaboradores e 
das áreas. 
Outra iniciativa da organização que merece destaque é a Semana da Qualidade, 
quando são discutidos os conceitos das Boas Práticas de Fabricação e da Política 
de Segurança de Alimentos. Durante o evento, cada colaborador da área Industrial 
recebe, em média, 4 horas de treinamento. 
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CENTRO DE TREINAMENTO
Em 2011, a Usina Santa Adélia inaugurou o “Centro de Treinamento” instalado em 

Jaboticabal. O local é equipado com salas multimídias, laboratórios de manutenção 
e um Simulador de Colheita Mecanizada. Na programação, estão treinamentos 
como: formação da liderança em mecânica básica, motoristas, operadores de 
máquinas agrícolas, mecânicos e práticas de gestão.

Além da capacitação técnica, as atividades do Centro de Treinamento contribuem 
para a melhoria contínua dos processos, para os indicadores de produtividade 
operacional e aumentam os índices de ações autorizadas realizadas pela operação 
da área Agrícola. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - 2015 39



Aprendiz
A Usina Santa Adélia, em parceria com o SENAI, desenvolve o Programa 

Aprendiz. O  programa tem como objetivo qualificar jovens aprendizes para indústria 
e manutenção automotiva, envolvendo atividades teóricas e práticas, organizadas 
em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho, 
e caracteriza-se pela articulação entre formação e trabalho.

Programa de Estágio
O Programa de Estágio da Usina Santa Adélia também tem como objetivo oferecer 

oportunidade para os estudantes, preparando-os na vivência técnica da profissão, 
bem como no desenvolvimento dos aspectos comportamentais necessários 
a cada carreira. Possibilita ao estagiário a oportunidade de desenvolvimento de 
competências e habilidades por meio do contato com o mercado.
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Programa de Trainee
O programa é voltado para profissionais recém-formados ou que estão 

cursando o último ano da faculdade. O programa de Trainee tem como objetivo 
desenvolver jovens com potencial para construir uma carreira sólida e de sucesso. 
Esta formação acontece por coaching, a partir de um tutor prédeterminado, e por 
meio de um programa de capacitação técnica, comportamental e de ferramentas 
de gestão.

Programa Liderança com Excelência
A Usina Santa Adélia sabe que crescer com sustentabilidade e eficiência implica 

melhores resultados operacionais e uma liderança estratégica - o grande alicerce 
da excelência organizacional.

Pensando nisso, a empresa iniciou, em 2014, o Programa Liderança com 
Excelência, em parceria com a Tailor Made Consulting. O Programa foi adotado 
como ferramenta para a formação intensiva, objetivando o alcance de melhores 
resultados operacionais, por meio de uma atuação estratégica de seus gestores.
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Operador Mantenedor

Implantado em 2006, o programa Operador Mantenedor leva até ao empregado 
a importância do senso de propriedade, ou seja, mostra ao profissional que, muito 
além de usar o equipamento, é necessário cuidar dele.

É um programa que envolve o operador (motorista ou tratorista) no 
gerenciamento de consumo e manutenção de seu equipamento. Desenvolve o 
senso de propriedade, dessa forma aumentando a disponibilidade e a eficiência do 
equipamento. 

O objetivo do programa é desenvolver operadores de máquinas e motoristas no 
gerenciamento e na manutenção do equipamento, desenvolvendo ações práticas 
que os envolvam nas manutenções do cotidiano, capacitando-os para identificar 
e relatar as anomalias antes que se tornem falhas e capacitando-o para também 
gerenciar seu equipamento/veículo. As ações que são realizadas são a aplicação 
do check-list e o cumprimento de procedimentos que visam às ações preventivas 
no trabalho por parte do colaborador.

O programa representa uma estratégia de excelência na produção, que 
contribui para a qualificação dos colaboradores e também de seu desenvolvimento 
profissional, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de manutenção dos 
equipamentos, conservando-os e prolongando sua vida útil do equipamento.

Todos os anos, os melhores operadores são reconhecidos no “Prêmio Destaque 
Operador Mantenedor”. O objetivo é valorizar aqueles que mais se destacam 
durante a safra, obtendo os melhores resultados por grupo e individualmente. 
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Compromissos Sociais
A Usina Santa Adélia trabalha de forma transparente com seus colaboradores, 

praticando a remuneração de acordo com cada cargo e oferece um pacote de 
benefícios para seus colaboradores.

O pacote de benefícios sociais da Usina Santa Adélia propõe um auxílio à 
remuneração, trazendo valores sociais, produtividade e satisfação aos funcionários, 
contribuindo para uma vida mais digna de seus colaboradores e, muitas vezes, de 
suas famílias, uma vez que diversos benefícios da Usina favorecem outros membros 
da família. 

Tabela 11: Benefícios aos colaboradores por categoria de admissão.

BENEFÍCIOS COLABORADORES ESTAGIÁRIO APRENDIZ TRAINEES

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Transporte gratuito

Refeição na empresa

Seguro de Vida

Programa de Participação nos 
Resultados da Empresa (PPR)

Convênio com Farmácia

Usagro - Cooperativa de 
Crédito

Clube Recreativo
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Programa Almoço com as Estrelas
A Usina Santa Adélia reconhece a importância de ouvir seus colaboradores, 

suas sugestões, expectativas e percepções. Por este motivo, criamos, no ano 
de 2009, o Almoço com as Estrelas – programa que estimula a comunicação, 
integração direta entre colaboradores de todas as áreas e diretores da empresa, 
fortalecendo a troca de informações e as experiências sobre metas, processos e 
resultados do negócio.
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Programa de Incentivo à Leitura
Em parceria com o SESI (Serviço Social da Indústria – rede de instituições 

privadas brasileiras e de atuação em âmbito nacional), a Usina Santa Adélia aderiu, 
no ano de 2011, à Caixa Estante – programa de incentivo à leitura aos colaboradores 
de todas as áreas da empresa. 

O programa contempla uma biblioteca móvel, disponível na Usina, com 
um acervo de livros (substituído a cada 4 meses) de todos os gêneros, como 
Infantojuvenil, Romance, Literatura, Biografia, Drama, Educacional, entre outros. 
Diferentes títulos podem ser encontrados, e os colaboradores podem aventurar-se 
em um mundo divertido e curioso. 

Por meio da leitura, promovemos melhor entendimento de assuntos distintos, 
contato com várias culturas, formação de ideias reflexivas, ampliação de 
conhecimento, entretenimento e diversão, coleta de informações gerais e melhoras 
na escrita e no vocabulário de nossos colaboradores. 
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NOSSO DIFERENCIAL

Prêmio Empresas Campeãs de Produtividade

No período de cobertura deste relatório, a Usina Santa Adélia recebeu o “Prêmio 
Empresas Campeãs de Produtividade Safra 2012/13”, durante do 15º Seminário 
de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar, em Ribeirão Preto. Esta é a 9ª 
vez que a empresa recebe o certificado. 

A premiação é uma realização do Grupo IDEA, e o CTC (Centro de Tecnologia 
Canavieira), que classifica as 11 melhores usinas da região Centro-Sul do Brasil 
em produtividade, de acordo com a aplicação do índice IDEA de produtividade e 
controle mútuo do CTC. 

Os critérios utilizados para a escolha das melhores contemplam produtividade 
agrícola, o teor médio de sacarose expresso em ATR e a idade média do canavial. 
Além disso, são considerados os dados relativos a cortes sem a cana bisada.

Prêmio VisãoAgro – Sudeste
Em 2015, a Santa Adélia recebeu o “Prêmio VisãoAgro - Sudeste” na categoria 

destaque: desenvolvimento sustentável.  A premiação tem por objetivo pesquisar 
e homenagear todos aqueles que se destacaram em áreas de transformação e 
produção no setor. 

Mais que uma premiação, o Prêmio VisãoAgro é um selo que reforça um de 
nossos valores, a Sustentabilidade, atestando que nossas práticas de gestão e 
produção estão adequadas em todos os níveis, além de assegurar a preservação 
dos recursos naturais existentes.
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A sustentabilidade permeia as 
principais ações da Usina Santa Adélia. 
Neste cenário, a empresa acumula 
certificações que garantem a qualidade 
dos produtos fabricados e selos 
ambientais que solidificam ainda mais 
sua atuação no setor, assim como sua 
responsabilidade socioambiental.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification)
Em 2012, a Usina Santa Adélia conquistou a certificação FSSC 22000, 

englobando a sua gestão um padrão de qualidade segundo a norma ISO 22000 
(Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos).  Esta certificação é aceita 
mundialmente e atesta que a Usina Santa Adélia fabrica produtos seguros e 
saudáveis para o consumo humano. A conquista do selo é fundamental para 
assegurar mercado para nossos produtos.

A FSSC 22000 trata-se da junção das normas NBR ISO 22000:2006 mais 
a complementação através da ISO/TS 22002-1:2012, que, juntas, compõem 
um esquema de certificação para Sistemas de Segurança de Alimentos, que é 
reconhecido pela GFSI (Global Food Safety Initiative). 

A segurança de alimentos está relacionada à presença de perigos veiculados 
pelos alimentos no momento do consumo (pelo consumidor). Como a introdução 
de perigos pode ocorrer em qualquer estágio da cadeia produtiva de alimentos, é 
essencial o controle adequado através desta cadeia. 

Assim, a segurança de alimentos é garantida com esforços combinados de 
todas as partes envolvidas desta cadeia produtiva. Para garantir que os riscos 
para a segurança de alimentos sejam minimizados, a Usina Santa Adélia é 
certificada pela norma internacional FSSC 22000, reconhecida pela GFSI (Global 
Food Safety Initiative). Trata-se de um Esquema de Certificação em Segurança de 
Alimentos, que combina as normas ISO 22000 (Sistema de Gestão da Segurança 
dos Alimentos), ISO/TS 22002-1 (Programa de Pré-requisitos na Segurança de 
alimentos) e requisitos adicionais.   

Com atuação no setor alimentício (fornecimento de açúcar cristal para os 
principais players do segmento alimentício), a Usina Santa Adélia compreende 
sua responsabilidade com a saúde e a segurança dos consumidores. Também 
reconhece sua importância para a continuidade do negócio, diante de um mercado 
cada vez mais globalizado e exigente. Por isso, conta com uma política de Gestão 
da Qualidade apoiada pela Alta Direção, com o foco de manter a qualidade de seus 
produtos para o fornecimento de alimentos seguros à saúde e integridade física do 
consumidor. 

A Santa Adélia foi uma das primeiras empresas brasileiras a conquistar a norma 
em 2012 e, a partir daí, realiza a manutenção da certificação anualmente. A última 
renovação do certificado aconteceu em 2015.

O sistema de gestão da qualidade e segurança dos alimentos é assunto 
obrigatório nas reuniões semestrais de análise crítica, realizadas com a diretoria.

CENTRO DE TREINAMENTO

KOSHER

BONSUCRO

ETANOL VERDE

FSSC 22.000
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Política da Gestão da Qualidade e da Segurança 
de Alimentos
• Disponibilizar alimentos seguros à saúde e à integridade física do consumidor;
• Atender às expectativas dos clientes, cumprindo os requisitos estatutários e 

regulamentares;
• Disponibilizar os recursos necessários ao controle dos perigos e à capacitação 

de pessoas;
• Manter sistemáticas para comunicação junto às partes interessadas;
• Garantir as condições para atendimento das metas estabelecidas e para a 

atualização do Sistema de Gestão da Qualidade e da Segurança de Alimentos.

Os padrões de Qualidade, Segurança de alimentos e Sustentabilidade são 
verificados anualmente por intermédio das auditorias de Manutenção e/ou 
Recertificação, realizadas por órgãos autorizados.  

Além das auditorias das certificações, a conformidade com os elevados 
padrões do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança de Alimentos e Meio 
Ambiente é verificada, também, por auditorias de clientes. Destacando a auditoria 
socioambiental realizada pela Nestlé e as auditorias de qualidade de grandes 
clientes, como Ingredion e Coca-Cola. Em todas as auditorias, a Usina Santa Adélia 
atendeu de maneira satisfatória aos requisitos avaliados. 

BONSUCRO
A Bonsucro é uma organização multissetorial, criada em 2005, para reduzir os 

impactos ambientais e sociais da cana, com a definição de um padrão e princípios 
socioambientais para as regiões de cultivo de cana em todo o mundo.

A instituição, sediada em Londres, funciona como um fórum de diálogo 
internacional, reunindo produtores, traders, redes varejistas, empresas e 
investidores empenhados no melhoramento contínuo da produção da cana e de 
seus produtos. Basicamente são princípios, critérios, indicadores e padrões para 
a produção de cana-de-açúcar, baseados em desempenho, que sejam aplicáveis 
em todo o mundo, e levem em consideração as condições e circunstâncias locais, 
baseadas em um processo acreditável e transparente, focado nos fatores-chave de 
sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar.

O selo é um grande passo para o setor de cana-de-açúcar e biocombustível. 
Em 2011, a Usina Santa Adélia recebeu a certificação mundial da Bonsucro (Better 
Sugarcane Initiative), considerada um importante passaporte para exportação de 
açúcar e etanol, ao garantir as melhores práticas de sustentabilidade durante o 
processo produtivo.

O padrão Bonsucro avalia os impactos da produção de cana-de-açúcar na 
biodiversidade, no ecossistema e nos direitos humanos, além do cumprimento às 
exigências legais e à melhoria contínua nos processos de produção.
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Certificado KOSHER
Em 2014, a Usina Santa Adélia recebeu a Certificação Kosher, um documento 

emitido que atesta que os produtos fabricados pela empresa obedecem às normas 
específicas que regem a dieta judaica ortodoxa. Ele é mundialmente reconhecido e 
atribuído como sinônimo de controle máximo de qualidade.

O processo de emissão para o Certificado Kosher dependia da colaboração e 
de total transparência nas informações entre a empresa e a entidade judaica que 
emitiu o certificado.

O Protocolo Agroambiental é um acordo firmado entre a Secretaria do Meio 
Ambiente, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e a União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar( ÚNICA), entidade que representa o setor, que estabelece a 
antecipação do prazo para o fim da queima de cana-de-açúcar.

A Usina Santa Adélia aderiu voluntariamente ao Protocolo Agroambiental do 
Setor Sucroenergético – documento que estabelece a adoção de procedimentos 
técnicos pelas unidades produtoras de açúcar e etanol do Brasil, com o intuito de 
promover a produção sustentável. Como reconhecimento, as usinas são certificadas 
e recebem o selo do Projeto Etanol Verde – documento de conformidade renovado 
anualmente. 

A empresa possui o selo “Empresa Compromissada”, concedido a usinas 
sucroenergéticas cumpridoras do “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 
Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar”. A Usina Santa Adélia, como unidade 
produtora signatária do Compromisso, foi submetida a um processo de fiscalização 
que confirmou a execução das ações voltadas à melhoria das condições de trabalho 
no campo. A prorrogação do Compromisso Nacional foi até 30 de abril de 2013.

Etanol Verde

Compromisso Nacional
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INICIATIVAS SOCIAIS

Natal Solidário
A tradicional campanha voluntária “Papai Noel dos Correios” teve início na Santa 

Adélia em 2013, em prol da solidariedade e de um Natal mais alegre, dedicado 
às crianças de Jaboticabal, Pereira Barreto e Pioneiros. Em 2014, pelo segundo 
ano consecutivo, a organização promove a ação que tem como objetivo dar uma 
resposta às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, se possível, atender 
aos pedidos de presentes feitos.

Dia Nacional do Campo Limpo
O evento “Dia Nacional do Campo Limpo” acontece desde 2004 e já reuniu 

aproximadamente 1 milhão de pessoas para demonstrar o trabalho voltado para 
a sustentabilidade no agronegócio por meio dos materiais recicláveis produzidos 
com o descarte das embalagens vazias de agrotóxicos. 

A Usina Santa Adélia participou, em 2014, da 10ª edição do Dia Nacional do 
Campo Limpo, sediado pela primeira vez em Jaboticabal. Durante três dias, o 
evento reuniu mais de 4 mil crianças para participar das atividades promovidas 
em prol do meio ambiente. A Usina levou para o evento um estande para explicar 
o processo de aplicação de agrotóxico, com foco nas boas práticas. O evento 
contou com a participação de crianças de oito cidades da região. 

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE 
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Campanha do Agasalho
Em maio de 2014, a Usina Santa Adélia aderiu, em parceria com o Fundo Social 

de Solidariedade, à Campanha do Agasalho, com o slogan “Roupa boa a gente doa”. 
Aproximadamente mil peças foram arrecadadas por colaboradores da organização 
e entregues nas sedes dos Fundos Sociais de Solidariedade Jaboticabal, Pereira 
Barreto e Pioneiros. Entre as doações, estavam cobertores, colchas e agasalhos. 
Todas as peças foram destinadas às famílias carentes cadastradas e atendidas 
pelos Fundos Sociais.

Portas Abertas
O Programa Portas Abertas tem como objetivo estreitar o relacionamento com 

a comunidade e contribuir de forma positiva para o contato com os stakeholders, a 
partir de visita à empresa dos familiares de seus colaboradores.

Por meio do Programa, a empresa faz a disseminação e a extensão de seus 
valores junto a um de seus públicos de interesse.
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Doações de Açúcar
Durante as safras, a Usina Santa Adélia realiza doações de açúcar para entidades 

assistenciais e sociais da região de Jaboticabal. O produto serve como incremento 
para a alimentação de crianças e idosos atendidos por essas instituições. Ao todo, 
foram doados 23.150kg de açúcar que representa aproximadamente 23.200 reais.

Inclusão Digital
No ano de 2014, a Usina Santa Adélia Jaboticabal realizou a doação de 

computadores à creche Maria do Carmo Abreu Sodré, localizada em Jaboticabal. 
Os equipamentos foram disponibilizados pela área de Tecnologia de Informação da 
empresa e aproximadamente 50 crianças fazem uso dos computadores durante 
aulas de iniciação à Informática.

Clínica de Reabilitação Viver

Associação das Damas de Caridade 
de S. Vicente de Paulo - Lar Acolhedor 

S. Vicente de Paulo

Sociedade Lar São Vicente de Paulo

UNESP 

APAE 

Centro Vicentino

Casa da Criança

Creche Maria do Carmo Abreu Sodré

Lar São Vicente de Paulo de Taquaritinga
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

O compromisso com a saúde, o bem-estar e a segurança de nosso colaborador 
sempre foi uma das premissas para a gestão da Santa Adélia. Com a nova 
declaração da Missão, Aspiração e Valores, divulgada em dezembro de 2014, as 
ações dirigidas a essa prática ganharam mais força, e a Segurança do Trabalho 
passou a ser um valor.

Desta forma, todos os temas relacionados à saúde e à segurança são tratados 
com alta prioridade pela liderança. Uma equipe, composta por engenheiro, 
técnicos de segurança e profissionais de enfermagem do trabalho, é responsável 
por acompanhar e implantar novas práticas que possam garantir a integridade dos 
colaboradores.

Outubro Rosa
Em 2014, colaboradores da Usina Santa Adélia Jaboticabal, Pereira Barreto 

e Pioneiros participaram do Outubro Rosa – ação de prevenção do Câncer de 
Mama. O evento, realizado nas 3 Usinas, contou com palestras orientativas sobre 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e a importância do autoexame mensal 
e a mamografia anual que devem ser realizados para prevenir o Câncer de Mama.
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Novembro Azul
Em novembro de 2014, foi a vez dos homens. A equipe de Saúde e Segurança do 

Trabalho da organização realizou diversas ações em prol do Movimento Novembro 
Azul, com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a importância da 
realização do exame preventivo ao Câncer de Próstata. Com o apoio de especialistas 
da área, foram ministradas palestras e divulgadas informações sobre a importância 
do exame urológico. 

Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul passou a fazer parte do 
calendário oficial da empresa e serão realizados todos os anos. 
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Diálogos de Segurança
Uma das principais práticas da Santa Adélia dentro do escopo da Segurança 

do Trabalho é a realização do Diálogo de Segurança. A atividade tem como objetivo 
reforçar a importância da segurança dentro da empresa, por meio do diálogo entre 
colaboradores e líderes, trazendo para a discussão diversos temas sobre saúde e 
segurança do trabalho. 

Os diálogos acontecem diariamente em diversos setores da empresa e trazem 
na pauta assuntos como: prevenção de doenças; atos inseguros; ergonomia; 
direção defensiva; higiene pessoal; segurança nos transportes; e outros.

Campanha de Prevenção do Câncer do Colo do Útero
No mês março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a equipe 

de Saúde e Segurança do Trabalho realiza a Campanha de Prevenção do Câncer 
do Colo do Útero, em parceria com a AAPC (Associação de Apoio ao Portador de 
Câncer de Presidente Prudente). 

Durante a campanha, as colaboradoras da empresa têm a oportunidade de 
realizar exames de prevenção de Papanicolau, acompanhado por uma equipe 
de profissionais da área da saúde. Os resultados dos exames passam por uma 
avaliação médica da equipe de Saúde da Santa Adélia. Quando há um diagnóstico 
mais grave, a colaboradora é encaminhada a um ginecologista. 

SIPAT
A Usina Santa Adélia realiza anualmente a SIPAT (Semana Interna de Prevenção 

de Acidente do Trabalho), uma semana de atividades voltadas para prevenção de 
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

O evento, que acontece anualmente, conta com a participação de profissionais 
de diversas áreas, internos e externos, para discutir temas como qualidade de vida 
(comportamentos seguros), doenças sexualmente transmissíveis, importância do 
sono, postura no ambiente de trabalho, drogas, alcoolismo e direção defensiva.
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Semana do Trânsito
Durante as Semanas do Trânsito, os colaboradores recebem orientações sobre 

direção defensiva e participam de atividades educativas sobre direção segura. O 
objetivo da ação é conscientizar os colaboradores sobre como praticar a direção 
defensiva para evitar possíveis acidentes que podem ser fatais. 

Um dos destaques do evento é a Blitz de Trânsito, realizada nas vias de acesso 
à empresa, com aplicação de multas educativas para aqueles que praticam ações 
inseguras no trânsito.
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Simulado de Combate a Incêndios
Outra medida de segurança é a realização dos Simulados de Combate a 

Incêndios com objetivo de treinar e aperfeiçoar tecnicamente os membros da 
Brigada de Emergência. Os principais simulados são realizados no Parque de 
Tanques, Fábrica de Adubo (Jaboticabal) e Armazéns de Açúcar.
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PAME
O Plano de Auxílio Mútuo em Emergências de Jaboticabal e região é uma 

entidade composta por usinas de açúcar e etanol que possuem praticamente as 
mesmas atividades, com riscos semelhantes em suas instalações, com o objetivo 
de atuar no atendimento a emergências, combate a incêndios de pequenas e 
grandes proporções, evitando assim maiores danos à vida, ao meio ambiente e ao 
patrimônio da empresa. 

O PAME realiza constantemente reuniões com representantes das regiões e 
também diversos simulados.
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Programa STOP
Desde 1999, a Usina incorporou, nas rotinas de trabalho, o “STOP™”, que vem 

do termo inglês “Safety Training Observation Program” (Programa de Treinamento 
de Segurança por Observação). O programa tem como objetivo prevenir acidentes 
de trabalho através da observação dos colaboradores e nas oportunidades de 
corrigir e melhorar principalmente os desvios de comportamento.

Durante a abrangência deste relatório, a taxa de frequência de acidentes do 
trabalho teve reduções significativas no decorrer das safras. 

O comportamento estabelecido pelos princípios do programa STOP resulta 
diretamente na redução de acidentes de trabalho determinado pela apropriação 
dos gestores de sua responsabilidade direta pela condição de segurança de sua 
equipe. A liderança imediata consegue, junto com sua equipe, estabelecer medidas 
de controle mais eficientes diante dos riscos existentes.

2014/2015 11,48

12,37

18,03

22,99

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Taxa de frequência dos acidentes de trabalho
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Ginástica Laboral
Antes do início das atividades de trabalho, diversos setores da Usina realizam 

diariamente a ginástica laboral. A atividade tem o objetivo de contribuir com a 
saúde dos colaboradores por meio de exercícios físicos direcionados às atividades 
profissionais. 

A ginástica laboral contribui de forma saudável para o trabalhador, evitando 
lesões por esforços repetitivos, diminuindo a carga de estresse e de doenças 
ocupacionais, principalmente no campo. A prática desta atividade é realizada 
desde o ano de 2002.

Tabela 12: Números de acidentes ocorridos e dias perdidos no período de abrangência do relatório

ATIVIDADES 2011/2012

ANO-SAFRA

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Acidentes de trabalhadores da cultura de cana-de-açúcar
Dias perdidos pelos trabalhadores da 
cultura de cana-de-açúcar
Acidentes de trabalhadores de outros processos
Dias perdidos pelos trabalhadores de outros processos
Óbitos

38
756

131
3.216
0

26
61

154
8.230
1

7
167

98
7.821
1

48
1.548

41
2.460
0

A redução do número de acidentes no time de trabalhadores da cultura da 
cana aconteceu fortemente no ano-safra de 2012/2013, com a simples aplicação 
das observações do programa STOP, especificamente na posição das pessoas. 
Corrigindo a postura do trabalhador, foi possível evitar a exposição ocasional pela 
posição em relação ao facão durante a execução da atividade. O ápice aconteceu 
na safra de 2014/2015, contabilizando zero acidente de trabalhadores da cultura da 
cana na Usina Santa Adélia de Jaboticabal e Pioneiros. Além do trabalho postural, 
a liderança com seu papel de garantir as condições de trabalho seguro contribuiu 
para este resultado. 

Com os demais trabalhadores, os números demonstram uma redução 
extremamente significativa. O mesmo trabalho envolvendo a liderança, conforme 
princípios do programa STOP, levou à redução nas últimas duas safras. 

A atitude eficaz do líder em garantir as boas condições de trabalho foi a “mola” 
que impulsionou os índices de acidentes a níveis menores.
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CIPA/CIPATR

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e a CIPATR (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalhador Rural) são responsáveis pelas 
ações de melhorias e saúde ocupacional no local de trabalho, proporcionando a 
preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores.  Os membros das 
comissões são eleitos pelos funcionários e indicados pela empresa. No total,79 
colaboradores integram as CIPAS da Usina Santa Adélia.

MEMBROS CIPA CIPATR

Urbano
Rural
TOTAL

46
-
46

-
36
36 

Tabela 13: Número de colaboradores que representam os comitês formais 
de segurança e de saúde.

Alimentação Balanceada
De olho no bem-estar e na saúde de seus empregados, a Usina Santa Adélia 

possui três refeitórios modernos que garantem a padronização das refeições dos 
restaurantes da empresa, com qualidade e bom atendimento.

Os colaboradores recebem diariamente refeições balanceadas, preparadas 
de acordo com a orientação de uma equipe de nutricionistas. Em uma iniciativa 
pioneira, a Usina Santa Adélia estende o cardápio saudável e balanceado de seus 
restaurantes aos trabalhadores do campo.  Atualmente, são servidas cerca de 
2.590 refeições por dia nas 3 usinas. 

No gráfico abaixo, está um demonstrativo da quantidade de refeições servidas 
durante o ano de 2014.

Refeições servidas por dia na lavoura

Refeições servidas por dia no restaurante

220

380

470

420

600

500

PI

PB

JB
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GESTÃO DE FORNECEDORES
O setor Sucroenergético contribui e tem condições de ampliar sua participação 

no desenvolvimento sustentável brasileiro como fornecedor de energia limpa e 
renovável, de biocombustíveis e de alimentos. 

De olho nesta tendência, a Usina Santa Adélia acredita que só é possível 
crescer de forma sustentável estando lado a lado com seus fornecedores e 
parceiros que buscam maior rentabilidade para suas terras. A empresa preza pelo 
bom relacionamento com esses públicos, investindo en seu desenvolvimento, no 
atendimento diferenciado, no suporte técnico e no apoio às exigências ambientais 
que a produção da cana requer. 

A Usina Santa Adélia além de valorizar o produtor rural, oferece aos parceiros 
e fornecedores de cana o portal Fornecedor Online. Com esta ferramenta, o 
fornecedor verifica em tempo real informações como Total de cana entregue, Valor 
do ATR (Açúcar Total Recuperável), Despesas de CCT (Corte, Carregamento e 
Transporte), Produtividade dos hectares, entre outros. 

Tabela 14: Dados de produção de cana moída crua e queimada, porcentagem e toneladas de cana de fornecedores.

CANA MOÍDA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Cana moída total (ton)
Área de cana administrada total (ha)
Cana administrada (ton)
Área administrada crua (ha) 
Área crua %
Área administrada queimada (ha) 
Cana de fornecedor %
Cana de fornecedor (ton) 

4.762.818
46.370
3.103.864
37.240
82
9.130
30
1.658.954

4.836.051
42.288
3.252.200
36.340
87
5.948
30
1.583.851

5.845.841
44.061
3.808.485
41.207
94
2.854
29
2.037.356

5.781.876
54.750
3.997.341
52.384
96
2.366
34
1.784.535,1

Na última safra, a participação de cana de fornecedores representou 34% do 
total de cana-de-açúcar processada, atingindo produção de aproximadamente 1,8 
milhão de toneladas nas Usinas Santa Adélia.

ANO-SAFRA
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Compromissos Assumidos
A Usina Santa Adélia reforça com seus fornecedores de cana a preocupação 

com práticas envolvendo pessoas. Todos os contratos de parceria agrícola e 
compra e venda de cana possuem cláusulas de compromisso no fornecimento de 
EPI, respeito à legislação trabalhista e ambiental, bem como proibindo o trabalho 
infantil e o trabalho escravo/forçado.

Contrato de Compra e Venda de Cana:

CLÁUSULA 4ª – CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - As PARTES obrigam-se a fornecer aos seus funcionários os equipamentos 
de proteção individual necessários à execução das atividades, bem como a 
fiscalizar o uso desses equipamentos.

4.2 - As PARTES comprometem-se na execução das atividades que lhe cabem 
por força do presente contrato, a respeitar as normas de segurança e saúde 
dos trabalhadores, não empregando mão de obra infantil, trabalho forçado, 
práticas trabalhistas contrárias à lei, nem discriminação de qualquer natureza 
e tratarão todos os seus funcionários e subcontratados com respeito, não 
recorrendo a qualquer tipo de ameaça ou de outras formas de coerção física 
ou assédio. As partes responderão nos limites de sua atuação no cumprimento 
do presente contrato, pelos encargos trabalhistas, respeitando a legislação.

4.3 - As PARTES obedecerão às normas ambientais que regulamentam a 
atividade agrícola, no que se refere à queimada, conservação de mananciais, 
florestas, morros, linhas de transmissão de eletricidade, inclusive referente 
aos poluentes sólidos, líquidos e gasosos, responsabilizando-se no limite 
de sua atuação civil e criminalmente pelos danos que comprovadamente 
causar ao meio ambiente, dentro da área explorada e seus confrontantes. A 
COMPRADORA não se compromete a colher cana que esteja sob a rede de 
energia elétrica ou em desconformidade com as exigências ambientais e legais.

Relacionamento com Fornecedor
A Usina Santa Adélia mantém regularmente uma agenda de encontros com os 

fornecedores de cana-de-açúcar, com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
de boas práticas sustentáveis, por meio de reuniões e orientações técnicas.

Dia do Fornecedor
A Usina Santa Adélia promove anualmente o “Dia do Fornecedor”. São 

encontros técnicos com fornecedores e parceiros da Usina, com o objetivo de levar 
conhecimento a esse público, de promover a integração e a troca de informações 
que ajudam no dia a dia do campo.
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Manual de Boas Práticas Agrícolas

A utilização de defensivos agrícolas, desde sua aquisição e aplicação até ao 
descarte de embalagens é descrita neste Manual. Essas medidas de Boas Práticas 
Agrícolas são adotadas pela Usina Santa Adélia no cultivo da cana-de-açúcar para 
a produção da energia, etanol e açúcar. O manual foi elaborado com base na 
legislação e nas normas brasileiras, e seu conteúdo expressa a conduta que a 
empresa recomenda a seus parceiros e fornecedores.  As diretrizes do manual 
também se encontram disponíveis no site da Usina.

Fornecedores de Materiais e Serviços
Para garantir a eficiência na cadeia de produção sucroenergética desde o 

cultivo da matéria-prima até à entrega do produto final, a Usina Santa Adélia conta 
com uma base de fornecedores diversificada, desde pequenos produtores até às 
distribuidoras de meio e de grande portes. Os fornecedores também são orientados 
a seguir os princípios de Responsabilidade Social e a ter aderência aos requisitos 
definidos pela norma SA 8000, o que pode ser comprovado através do Termo de 
Compromisso assinado pelos fornecedores.

Homologação e Qualificação
O processo de homologação de fornecedores da Usina Santa Adélia busca 

identificar os riscos associados ao fornecimento de materiais e de serviços (com 
impacto na qualidade, segurança dos produtos, saúde e segurança do trabalho, 
meio ambiente, comercial, financeiro e jurídico) para não prejudicar a qualidade do 
produto final, gerar passivos ou danos à imagem da empresa, além de estabelecer 
critérios de qualificação, avaliação e monitoramento. As avaliações do processo de 
homologação e qualificação de fornecedores tomam como base o atendimento à 
legislação local e aos princípios da norma internacional FSSC 22000. 

Os fornecedores qualificados são aqueles cujo insumo ou serviço tenham 
impacto direto na qualidade e/ou na segurança do produto final (açúcar cristal 
branco), podendo acarretar em danos à integridade física dos consumidores. 
Todos os insumos utilizados no processo são classificados em Classe 1, Classe 2 
e Classe 3.
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DESEMPENHO AMBIENTAL

O setor Sucroenergético é considerado um modelo sustentável na produção 
integrada de alimento e de energia a partir da cana-de-açúcar. Para a Usina Santa 
Adélia, a sustentabilidade é um valor que norteia todas as ações da organização.

Práticas Externas
As atividades socioambientais da Usina Santa Adélia com seus públicos são 

uma realidade inserida em seu planejamento estratégico. Uma das diretrizes da 
empresa é assegurar o equilíbrio entre suas atividades produtivas e suas práticas 
ambientais, assegurando os princípios da sustentabilidade e o atendimento aos 
anseios das partes interessadas.

Programa Melhor Caminho
A Usina Santa Adélia participa do Programa Melhor Caminho do governo 

do Estado de São Paulo, que atua na conservação das estradas rurais (não 
pavimentadas), de forma a preservar os recursos naturais. A empresa contribui 
para o Programa, fornecendo maquinário, combustível e mão de obra para a 
manutenção das estradas, viabilizando o transporte seguro de insumos agrícolas, 
proporcionando o acesso ao transporte escolar das crianças, à saúde, ao 
abastecimento e ao lazer dos centros urbanos. 

O Programa Melhor Caminho foi instituído pelo Decreto nº 41.721, de 17 de 
abril de 1997, para a elaboração de convênios entre a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo e as Prefeituras Municipais. A proposta 
do Programa é de interesse social e respaldada, ainda, pela Lei nº 6.171, de 4 de 
julho de 1988, regulamentada pelo Decreto nº 41.719, de 16 de abril de 1997, que 
dispõe sobre o uso, a conservação e a preservação do solo agrícola.

Protocolo Agroambiental
A iniciativa do Protocolo Agroambiental desenvolveu-se a partir de um 

entendimento entre governo, usinas e fornecedores de cana-de-açúcar sobre a 
necessidade de organizar a atividade agrícola e industrial de modo a promover a 
adequação ambiental e a minimizar, consequentemente, os impactos sobre o meio 
ambiente e a sociedade. 

O Protocolo Agroambiental visa a reconhecer e a premiar as boas práticas 
ambientais do setor Sucroenergético com um certificado de conformidade, 
renovado anualmente. A Usina Santa Adélia está entre o grupo de empresas do 
setor no Estado de São Paulo que aderiram ao Protocolo Agroambiental do Setor 
Sucroenergético com o intuito de promover a produção sustentável. 

Com a adoção desse programa, as companhias passaram por um processo de 
acompanhamento técnico, liderado pelo Comitê Executivo do Protocolo, composto 
pelas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e pela direção da UNICA.

Entre os princípios do documento, destaca-se o compromisso de antecipação 
dos prazos legais para o fim da colheita da cana-de-açúcar com o uso prévio 
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do fogo nas áreas cultivadas pelas usinas. Anteriormente, prevista para acabar 
em 2021, a queima da palha da cana nas áreas mecanizáveis foi completamente 
eliminada até 2014. No caso das áreas não mecanizáveis, a antecipação será ainda 
mais radical: de 2031 para 2017. 

O Protocolo Agroambiental tem como principais objetivos: fim da queima; 
conservação do solo; proteção das matas ciliares; incremento da diversidade de 
fauna e de flora; redução do consumo de água; proteção das nascentes de água; 
adoção de boas práticas de descarte adequado de embalagens de agrotóxicos; e 
a minimização da poluição atmosférica.

Segundo a UNICA, como a safra de 2014/2015 foi o prazo final para a eliminação 
do uso do fogo nas áreas planas, em que as máquinas podem operar, para as 
demais áreas, com inclinação superior a 12 graus, o prazo de referência é a safra 
de 2017/2018. Para os fornecedores, a safra de 2014/2015 foi o prazo para a 
eliminação da queima em áreas mecanizáveis acima de 150 hectares e 2017/2018, 
em áreas não mecanizáveis e menores que 150 ha.

COLHEITA MECANIZADA CRUA

2014/20152013/20142012/20132011/2012

64,3% 75,6%
85,6% 97,9%

77,5%

94% 97,6%

72,4%
95,9% 98%

87,1%

73,1%

JB PB PI

A colheita mecanizada crua vem evoluindo na Usina Santa Adélia a cada safra, 
buscando sempre a melhoria contínua de nossos processos, tendo como objetivo 
atingir a marca de 100% de cana mecanizada crua nos próximos anos. 

O gráfico que segue representa o cronograma de redução das queimadas, 
de acordo com a da Lei Estadual 11.241 do Estado de São Paulo e da adesão 
voluntária ao Protocolo Etanol Verde.
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Tabela 15: Indicadores de hectares de área de cana-de-açúcar administrada e queimada, juntamente com o número de 
colhedoras.

CANA MOÍDA 2011/2012

ANO-SAFRA

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Área de cana administrada crua (ha) 
Área de cana administrada queimada (ha)
Área de cana administrada total (ha)
% Área crua
Número de colhedoras
*Investimentos realizados (R$)

37.240
9.130
46.370
82
51
17.093.035

36.340
5.948
42.288
87
60
22.945.358

41.207
2.854
44.061
278
94
518.447

56.116
2.476
58.592
287
96
2.791.505

* Investimentos realizados na aquisição de colhedoras, transbordos, tratores, caminhões oficina volante, carretas e outros equipamentos suporte de colheita.

O ano de 2014 foi caracterizado por uma seca atípica em todo o Estado de São 
Paulo e com alto índice de incêndios não planejados, acidentais ou criminosos, 
totalizando 234 focos de incêndio em Jaboticabal. Em Pereira Barreto e Pioneiros, 
foram registrados 34 focos de incêndio, que representam a porcentagem de cana 
mecanizada queimada processada.
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Matas Ciliares

MATAS CILIARES 2014/2015 JABOTICABAL PEREIRA BARRETO PIONEIROS

Matas ciliares e nascentes próprias (ha)
Matas ciliares e nascentes arrendadas (ha) 
Levantamento total (ha)

7,88
1.266
1.274

10,97
3.297
3.308

18,08
1.363*
1.381

* Valor contendo apenas matas ciliares.

Mata ciliar é qualquer formação vegetal do tipo arbustiva ou florestal, localizada 
nas margens dos corpos d’água, também conhecida como vegetação ripária, 
mata de galeria ou mata de várzea (LIMA, ZAKIA, 2000).

As matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio ecológico, oferecendo 
proteção para a conservação da biodiversidade. Com elas, podemos reduzir os 
impactos gerados ao solo e à água, evitando o assoreamento de rios, lagos e 
represas, mantendo assim a qualidade da água.

Entre os princípios da gestão ambiental da Usina Santa Adélia, está a conservação 
das matas ciliares das áreas de produção, atendendo também ao Protocolo 
Agroambiental. A organização realiza de forma sistemática o levantamento e as 
medidas de proteção das matas ciliares em áreas próprias e administradas pela 
Usina. Nas áreas de parcerias, existem cláusulas contratuais que incentivam a 
proteção destas matas por parte dos proprietários.

Tabela 16: Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas ou adjacentes a elas 
e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. Indicadores das matas ciliares nas diversas áreas da usina.

Com a constante preocupação da preservação do meio ambiente, a Usina 
Santa Adélia possui cerca de 80% de matas ciliares conservadas e 20% estão em 
processo de restauração.

MUDAS PLANTADAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Jaboticabal
Pereira Barreto
Pioneiros
TOTAL 

4.260
37.432
78.302
119.994

5.000
4.100
43.342
52.442

8.730
5.000
25.671
39.401

0 
46.776
29.005
 75.781

Algumas das espécies nativas que são plantadas nas áreas próprias e 
arrendadas da Usina são: Alecrim-Campinas, Aroeira-Brava, Bracatinga, Candeia, 
Jatobá, Macaúba, Angico, Sangra-d’água, Babosa-Branca, Ingá-do-Brejo, entre 
outras espécies. 

Em 2014, o foco da Usina Santa Adélia foi restaurar as áreas de matas ciliares 
de Pereira Barreto e Pioneiros para atender às metas estabelecidas anteriormente. 
Em 2015, a programação de plantio de mudas está prevista para as 3 usinas. 
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Biodiversidade
A Usina Santa Adélia não possui uma rotina frequente para a avaliação dos 

impactos relacionados à fauna e à flora. Em Jaboticabal, existe um levantamento 
de fauna secundário, contido no Projeto Biota, para a área de influência do 
empreendimento. Em Pereira Barreto, a Usina Santa Adélia elaborou o EIA-RIMA 
(Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental), em setembro de 
2011, para apresentar os resultados do biomonitoramento de fauna e de flora.

O Programa envolve as áreas de plantio e de ampliação da Usina, áreas de 
reserva legal e/ou florestal e áreas de preservação permanente da AID (Área de 
Influência Direta) em sete municípios da região.

Segundo estudos, existem 483 espécies de mamíferos continentais no Brasil, 
pertencentes a 11 Ordens diferentes. Das espécies de mamíferos da Mata Atlântica 
e do Cerrado, 51 espécies de médio e grande portes (1 kg ou mais) poderiam ser 
encontradas na Área de Influência Direta da expansão agrícola da Usina Santa 
Adélia Pereira Barreto.

A tabela abaixo demonstra as espécies de animais que se encontram em risco 
de extinção e algumas já foram selecionadas em extinção, segundo a Lista das 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, do Instituto Chico Mendes, 
publicada em 2014.

Tabela 18: Número de espécies na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção vigentes (Portarias 
MMA nº 444/2014 e nº 445/2014) discriminadas pelo nível de risco de extinção vistas nos arredores das Usinas.

Nome Científico Nome Popular Categoria Ameaçada

Myrmecophaga tridactyla

Lycalopex vetulus

Leopardus wiedii

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Chrysocyon brachyurus

Leopardus tigrinus

Queixada

Lobo-guará

Gato-do-mato

Raposa-do-campo

Gato-maracajá

Anta

Tamanduá-bandeira Vulneráveis

Vulneráveis

Vulneráveis

Vulneráveis

Vulneráveis

Vulneráveis

Em Perigo
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Dentre os animais citados, é comum a presença de outras espécies nas limitações 
das Usinas como o Tatu-Peba (Euphractussexcenctus), Capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris), Jacarés, Tucanos entre outros, em que o risco de extinção destes 
animais encontra-se pouco preocupante em comparação aos níveis de extinção 
dos mencionados acima.

Abundância das Espécies

As espécies mais frequentes registradas durante o período do relatório foram 
o Tatu-Galinha (Dasypusnovencinctus) e o Cachorro-do-Mato (Cerdocyonthous), 
ambas possuem ampla distribuição e são capazes de habitar diferentes ambientes 
florestais, cerrados, campos e áreas alteradas e habitadas pelo homem. Alimentam-
-se de pequenas aves, frutas, insetos, crustáceos (caranguejos de rios), ovos e 
pequenos roedores.

O Tatu-Galinha possui a maior distribuição geográfica entre todas as espécies 
de Xenarthra, alimenta-se de itens diversos, como material vegetal, vertebrados 
pequenos, ovos, carniça e, principalmente, de invertebrados (MEDRI et al., 2006). 
O Cachorro-do-Mato é onívoro, generalista e oportunista, cuja dieta é composta 
por frutos, pequenos vertebrados, insetos, peixes, além de carniça.

Aves
A única espécie encontrada na região de alta sensibilidade a alterações 

antrópicas, segundo Stotz et al. (1996), foi a Saracura-Três-Potes (Aramides 
Cajanea), encontrada na Fazenda Santa Gertrudes. Nenhuma espécie é considerada 
endêmica do Brasil, segundo Sick (1997), porém todas são nativas, não havendo 
nenhuma exótica ou introduzida. 

Apesar do número bastante expressivo de espécies encontradas na região 
de atuação, em Pereira Barreto, deve-se levar em conta o tamanho da área de 
amostragem e a pequena quantidade de espécies de alta e média sensibilidade. 
As espécies beneficiam-se dos fragmentos de mata e até mesmo das pastagens, 
porém não são encontradas nas áreas cultivadas com cana.
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Estiagem no campo
Um dos principais insumos do setor agroindustrial é a água, pelo seu uso em 

todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo da cana-de-açúcar até aos 
processos industriais envolvidos na produção do açúcar, etanol e energia. Em 2014, 
a escassez de chuvas afetou a qualidade da matéria-prima e elevou a concentração 
de ATR (Açúcares Totais Recuperáveis).

O volume de cana-de-açúcar processado pelas 3 Usinas, na safra de 2014/2015, 
atingiu 1.784.535 toneladas em comparação com a safra de 2013/2014, que 
totalizou 5.845.841 toneladas de cana moída. Por causa dessa estiagem, o sistema 
de colheita da usina antecipou o corte da cana, assim encerrando o fim da colheita. 
O gráfico abaixo mostra o índice de chuvas durante os meses das safras na região 
Centro-Sul. 

ÁGUA 

Gráfico 1: Precipitação na região Centro-Sul produtoras de cana-de-açúcar.

Fonte: CTC e UNICA.
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As condições climáticas e de produtividade agrícola observadas entre as regiões 
produtoras foram bastante heterogêneas. De fato, o longo período de estiagem 
prejudicou a produtividade agrícola da cana-de-açúcar colhida, com destaque para 
o Estado de São Paulo (UNICA, 2014).

Gráfico 2: Precipitação na região de Ribeirão Preto produtora de cana-de-açúcar.

Consumo de Água
A preocupação com a conservação dos recursos naturais não renováveis, como 

a água, é um dos pilares mais importantes da sustentabilidade praticada pela Usina 
Santa Adélia. 

O ciclo da água tem sofrido alterações em decorrência das ações do homem, e 
a escassez de água limpa já é um dos grandes desafios do século 21. 

Desde 1992, em Jaboticabal, a água não é mais utilizada no processo de 
limpeza da cana-de-açúcar, possuindo um circuito fechado capaz de otimizar a 
redução de água nos processos industriais. 

Em Pereira Barreto, desde o início das operações, no ano de 2007, a Usina não 
utiliza água no processo de lavagem da cana e possui circuito hídrico fechado no 
processo industrial. 

Já na Pioneiros, a utilização de água no sistema de lavagem de cana foi 100% 
erradicada em 2014, com a moagem apenas da cana crua.
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Jaboticabal
Em Jaboticabal, a captação de água é feita através do Córrego do Coco. As 

captações, tanto superficiais como subterrâneas são devidamente outorgadas pelo 
DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), indicando haver disponibilidade 
para atendimento, conforme os cálculos hidrológicos apresentados, ressaltando-se 
haver represamento do córrego para regularização de vazão (também outorgado). 
A Portaria 1.682, de 01º de agosto de 2012, com validade de 5 anos, do DAEE, 
outorga a captação. 

Os dados relativos à captação de água superficial e de poços profundos são 
devidamente registrados pelo sistema de gestão da empresa, sendo verificados 
nas renovações de outorgas e licenças, e eventualmente em inspeções dos 
organismos de controle.

Para a minimização do impacto da captação de água sobre o corpo d’água, a 
mesma não é feita a fio d’água, havendo um barramento que permite a regularização 
da vazão do córrego.

Pereira Barreto
Em Pereira Barreto, a Usina capta águas do Rio São José dos Dourados, em 

área sobre domínio do Reservatório da Hidrelétrica de Ilha Solteira, que possui 
cerca de 21 bilhões de metros cúbicos, de tal maneira que a captação feita é 
desprezível. A captação é devidamente outorgada pela Agência Nacional da Água, 
por tratar-se de área de domínio Federal, através da Resolução 1.534, de 2014, 
com validade de 10 anos.

Pioneiros
Na Usina Pioneiros, a água é captada do Córrego Campestre, braço do Rio 

Tietê. As captações são devidamente outorgadas pelo DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica). A Portaria 1.294, de 09 de junho de 2012, com validade 
de 5 anos, do DAEE, outorga a captação.

Tabela 19: Indicadores da captação realizada de acordo com o Etanol Verde.

Captação (m³/TCM*) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

JB
PB
PI

1,29
1,76
3,5

1,33
1,87
3,49

1,33
1,55
3,49

1,51
1,3
3,49

* TCM: tonelada de cana moída
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Pagamento de Água
Durante a última safra, a cultura da cana-de-açúcar sofreu um déficit de água, 

ocasionando perda de produtividade e redução do uso no processo industrial. 
Com a falta de recursos hídricos, a Usina Santa Adélia de Jaboticabal irá realizar 
o pagamento de água em 2015, em Pioneiros o pagamento já é efetuado desde 
2014.

 A Lei Estadual nº 12.183, aprovada em dezembro de 2005, instituiu a cobrança 
pelo uso da água para os usuários que se utilizam diretamente de rios estaduais 
ou de águas subterrâneas, seja para captação e consumo seja para o lançamento 
de seus efluentes.

De acordo com a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental), a cobrança pela utilização dos recursos hídricos objetiva:

• Reconhecer a água como bem público de valor econômico e dar ao usuário 
uma indicação de seu real valor;

• Incentivar o uso racional e sustentável da água;
• Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos e saneamento, vedada sua 
transferência para custeio de quaisquer serviços de infraestrutura;

• Distribuir o custo socioambiental pelo uso degradador e indiscriminado da 
água;

• Utilizar a cobrança da água como instrumento de planejamento, gestão 
integrada e descentralizada do uso da água e seus conflitos.
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GESTÃO DE RESÍDUOS

Vinhaça
A vinhaça é um resíduo do processamento industrial para a obtenção do etanol, 

constituído por cargas orgânicas e minerais, rico em potássio. O destino deste 
resíduo é a lavoura, como fertirrigação, contribuindo no manejo do solo.

* Os dados obtidos da vinhaça na Usina Pioneiros na safra de 2011/2012 foi referente à média 
das safras de 2013/2014 e 2014/2015.

Torta de Filtro
A torta de filtro é um resíduo obtido da filtração do lodo dos decantadores, 

apresentando alto teor de cálcio e grande quantidade de micronutrientes. 
A concentração da torta de filtro in natura analisada pela Usina Santa Adélia é 
constituída, em média, de 63% de matéria orgânica, 36,5% de cálcio, 0,98% de 
nitrogênio, 0,23% de óxido de potássio, 1,83% de pentóxido de difósforo, 2,85% 
de óxido de cálcio, 0,41% de óxido de magnésio e cerca de 78% de umidade. A 
torta de filtro é importante para garantir a brotação da cana em plantios feitos em 
épocas de inverno. A reutilização da torta pode ser feita nos sulcos de plantios de 
cana-soca ou nas entrelinhas, favorecendo o crescimento da planta.

PRODUÇÃO DE VINHAÇA (M3)
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2012/2013

2011/2012
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Bagaço e Palha da Cana
Um dos recursos renováveis de grande disponibilidade, em especial no Brasil, 

é a biomassa derivada da cana-de-açúcar, constituída pelo bagaço e pelo palhiço. 
O bagaço é o produto fibroso resultante do esmagamento da cana-de-açúcar para 
a extração do caldo, e o palhiço é o material remanescente da colheita da cana- 
-de-açúcar sem queima prévia (palha, folhas verdes, ponteiros e/ou suas frações, 
frações de colmos industrializáveis ou não, eventualmente frações de raízes e 
partículas de terra a eles aderida) (RIPOLI, 2004).

Atualmente, o bagaço de cana-de-açúcar é usado como combustível nas 
caldeiras, em sistemas de cogeração, onde o vapor é produzido para o uso em 
processos industriais e empregado para geração de eletricidade (INNOCENTE, 
2011).

A importância da cogeração de energia utilizando o bagaço reside no fato de 
que ela coincide com o período de seca dos reservatórios das usinas hidrelétricas 
e, dessa forma, possui importante caráter complementar (UNICA, 2011).

PRODUÇÃO DE BAGAÇO (TON)

PRODUÇÃO DE TORTA DE FILTRO (TON)
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O palhiço ou palha da cana é uma camada que fica sobre o solo após a colheita 
mecanizada, podendo ser deixado no solo ou transportado até às usinas para ser 
queimado na caldeira, gerando energia. O palhiço, além do bagaço, é mais uma 
fonte de energia renovável, e considera-se que dependendo da variedade de cana 
temos, em média, de 12 a 15 toneladas de palha por hectare.  O que será retirado 
do campo para queima nas caldeiras é de aproximadamente 6 toneladas de palha 
por hectare, e o restante servirá como adubo orgânico (proteção do solo).

Em Pioneiros, a cogeração é feita através da palha da cana, bagaço e cavaco 
de madeira, considerados fontes atrativas de energia para a Usina. A palha de cana 
é conduzida para a indústria apenas na quantidade necessária para alimentar as 
caldeiras. 

Na safra de 2014/2015, em Pereira Barreto, foram consumidas aproximadamente 
15 mil toneladas de cavaco. Em Pioneiros, foram 11 mil toneladas de cavaco e 
aproximadamente 15 mil toneladas de palha, sendo todos esses produtos utilizados 
na cogeração de energia elétrica. 
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ENERGIA

Bioeletricidade
O etanol e a bioeletricidade são, atualmente, os principais responsáveis pelo 

crescimento das fontes alternativas de energia no Brasil. Em 2010, o uso do 
etanol substituiu mais da metade do uso da gasolina nos veículos automotores. 
Além do etanol, a produção de bioeletricidade é uma das atividades da indústria 
Sucroenergética mais significativas e com maior potencial de crescimento no setor 
(UNICA).

A cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana começou desde o 
início dos anos 2000, na unidade de Jaboticabal. O bagaço e a palha da cana são 
alternativas para a geração de energia elétrica que contém alto valor energético, 
além de ser uma energia limpa e renovável.

A utilização de biomassa com finalidade de geração elétrica tem sido a saída 
para diminuir a contribuição do setor de produção de energia no aumento das 
concentrações de CO2 (dióxido de carbono). Por meio da queima do bagaço e 
de outros combustíveis obtidos de fontes renováveis utilizados nas caldeiras, a 
usina gera eletricidade para abastecer suas próprias atividades, tornando-se 
autossuficientes em energia elétrica, e o excedente é comercializado.

Monitoramento de Emissões Atmosféricas Das 
Caldeiras
Objetivando caracterizar as atuais emissões atmosféricas, a Usina Santa Adélia 

contrata anualmente empresas especializadas para a realização das amostragens 
e análises das emissões atmosféricas oriundas das caldeiras. Os parâmetros 
avaliados são amostragens e análises de Material Particulado (MP) e Óxidos de 
Nitrogênio (NOx).

PRODUÇÃO DE ENERGIA (MWh)
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Tabela 20: Indicadores do número de colaboradores no período de abrangência do relatório.

Utilizou-se para fins comparativos de valores estabelecidos através da Resolução 
CONAMA 436, de 22 de dezembro de 2011 - Anexo III - Limites de emissão para 
poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da 
combustão externa de bagaço de cana-de-açúcar, com potência térmica nominal 
MW > 100. Para comparação, os resultados foram corrigidos em 8% de excesso 
de oxigênio.

Monitoramento de Emissões Atmosféricas

Jaboticabal

Pereira Barreto

Pioneiros

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Caldeira 1

Caldeira 1

Caldeira 1
Exaustor 1
Caldeira 1
Exaustor 2

Caldeira 2

239,51
353,66
264,35
305,48

110,45
341,85

79,63
153,01
109,5
141,12
178
270,22

MP C (mg/Nm3) 8% 02**
NOx (mg/Nm3) 8% 02**
MP C (mg/Nm3) 8% 02**
NOx (mg/Nm3) 8% 02**

MP C (mg/Nm3) 8% 02**
NOx (mg/Nm3) 8% 02**

MP C (mg/Nm3) 8% 02**
NOx (mg/Nm3) 8% 02**
MP C (mg/Nm3) 8% 02**
NOx (mg/Nm3) 8% 02**
MP C (mg/Nm3) 8% 02**
NOx (mg/Nm3) 8% 02**

114,63
247,75
120
281,77

90,46
199,4

106,93
205,41
134
162,88
126
69,74

116
287,11
86,4
282,44

51,4
263,8

68,76
269,88
248,33
154,53
66,26
199,22

185
145
179
103

14,1
30,5

139
107
172
46,9
221
28,4Caldeira 2
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Usina Santa Adélia Jaboticabal:

Fazenda Santa Adélia – Cp 54
Rodovia SP 326, km 332

14870–970 – Jaboticabal – SP
Fone (16) 3209 2000 | Fax (16) 3209 2099

Usina Santa Adélia Pereira Barreto:

Rodovia SP 310, km 643
15370–000 – Pereira Barreto – SP

Fone (18) 3704 8010 | Fax (18) 3704 8198

Usina Santa Adélia Pioneiros:

Fazenda Santa Maria da Mata, s/n
Bairro Campestre

15360–000 – Sud Mennucci – SP
Fone (18) 3786 9000 | Fax (18) 3786 9001

www.usinasantaadelia.com.br


