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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar o atual cenário para 

cogeração de biogás, biometano e energia elétrica a partir da vinhaça de cana-de-açúcar, 

identificando as principais barreiras regulatórias no âmbito federal e paulista e, a partir desta 

análise inicial, propor contribuições para que seja desenvolvido um contexto regulatório que 

permita a consolidação desta fonte de bioenergia renovável na matriz energética nacional, em 

especial, no território paulista. Para tanto, após uma breve introdução e contextualização quanto 

ao uso agronômico da vinhaça, bem como sobre a tecnologia existente para o seu 

aproveitamento energético, será apresentada um mapeamento das regulamentações legais e 

infralegais sobre o aproveitamento deste subproduto no Brasil, em especial, no Estado de São 

Paulo, identificando-se as lacunas e barreiras regulatórias existentes. Por fim, foram formuladas 

propostas de adequação da legislação vigente com vistas a criar um ambiente regulatório que 

incentive investimentos neste modelo de cogeração de biogás, biometano e energia elétrica, 

contribuindo, assim, para formulação de uma política pública voltada à sua inclusão na matriz 

energética nacional. A partir deste referencial, foi possível concluir que o sucesso do 

aproveitamento energético da vinhaça em escala comercial está diretamente relacionado à 

criação de um ambiente regulatório que forneça segurança jurídica e operacional aos agentes 

econômicos. Para tanto, verificou-se a necessidade de formulação de uma política pública 

coordenada no nível federal, estadual e municipal, visto que se trata de uma atividade 

essencialmente transversal. 

 

Palavras-chave: Biogás. Vinhaça. Cogeração. Energia. Aproveitamento de resíduos. Política 

Pública.  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This end-of course paper aims to analyze the current scenario for cogeneration of biogas, 

biomethane and electricity from sugarcane vinasse, identifying the main regulatory barriers in 

the federal and São Paulo scope and, based on this analysis Initially, propose contributions so 

that a regulatory context can be developed that allows the consolidation of this renewable 

bioenergy source in the national energy matrix, especially in São Paulo. Therefore, after a brief 

introduction and contextualization regarding the agronomic use of vinasse, as well as the 

existing technology for its energy use, a mapping of the legal and infra-legal regulations on the 

use of this by-product in Brazil, especially in the State, will be presented. São Paulo, identifying 

existing regulatory gaps and barriers. Finally, proposals will be made to adapt the current 

legislation to create a regulatory environment that encourages investments in this model of 

cogeneration of biogas, biomethane and electricity, thus contributing to the formulation of a 

public policy aimed at its inclusion in the energy matrix national. Based on this reference, it 

was possible to conclude that the success of energy production from vinasse on a commercial 

scale is directly related to developing a regulatory scenario that provides legal and operational 

security to economic agents. Therefore, it was concluded that there is a need to formulate a 

coordinated public policy at the three governmental levels, namely, federal, State, and 

municipal, as this is an essentially transversal activity.      

 

Keywords: Biogas. Vinasse. Cogeneration. Energy. Use of waste. Public policy. 
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1.INTRODUÇÃO                 

Em 2015, na 21ª Conferência das Partes da ONU realizada em Paris (COP 21), foram 

aprovadas as bases para um acordo internacional destinado a reduzir as emissões de      Gases 

de      Efeito      Estufa (GEE) com o objetivo de manter o aumento da temperatura média global 

em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento 

da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Naquela ocasião, o Brasil apresentou 

as suas metas pretendidas de redução das emissões de GEE para 2025 e 2030 tendo 2005 como 

ano-base. Após a ratificação pelo Congresso Nacional da participação do Brasil na Convenção 

das Mudanças Climáticas em 2016, as metas brasileiras de redução de 37% das emissões de 

GEE em 2025 e de 43% em 2030 tornaram-se compromissos oficiais. Para tanto, foi definido 

um rol de medidas dentre as quais destaca-se a seguinte, de interesse direto para a discussão 

sobre a vinhaça:  

Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética 

brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo 

de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio 

do aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda 

geração), e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel      
(Brasil, 2016, p.13).  

 

Nesse contexto, o Governo Federal promulgou, em dezembro de 2017, a Política 

Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio1, que entrou em vigor em 2020, com 

o objetivo de expandir a produção sustentável de biocombustíveis no país e, simultaneamente, 

promover a redução de emissões de GEE.  

No âmbito estadual, o Governo do Estado de São Paulo aderiu, em julho de 2021, às 

campanhas “Race to Zero” e “Race to Resilience”, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima2, visando à redução das      emissões de gases de efeito estufa 

- GEE - reguladas pelo Protocolo de Quioto. Para tanto, foi submetido à Consulta Pública, 

encerrada em 30 de setembro de 2021, o chamado Plano de Ação Climática do Estado de São 

Paulo – Net Zero 2050, contendo medidas de mitigação de emissões de GEEs a serem adotadas 

em torno de objetivos comuns consistentes com os do Acordo de Paris - em especial alcançar 

até o ano 2050 a neutralidade climática e garantir níveis satisfatórios de adaptação e resiliência, 

 
1 Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019 
2 DECRETO Nº 65.881, de 20 de julho de 2021. 
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tanto da sociedade e da infraestrutura quanto dos ecossistemas e sua relação com o sistema 

climático global. 

O referido Plano de Ação Climática, entre os seus cinco eixos de atuação, destaca 

diretamente o aproveitamento energético da vinhaça: 

 

(...) o biometano produzido a partir da vinhaça da cana e de outros resíduos 

orgânicos já oferece uma opção renovável promissora ao gás natural de 

origem fóssil, sendo sua mais eficiente utilização aquela voltada à produção 

de energia elétrica no local em que é gerada. Já há projetos em andamento, 

devendo ser expandidos por todo o estado (PAC, 2021, p.1.). 

 

Neste cenário de estímulo à produção de biocombustíveis visando à redução das 

emissões dos GEEs, diversas projeções têm sido apresentadas para estimar o aumento da 

produção e a oferta de etanol, havendo uma expectativa de que a oferta desse biocombustível 

possa atingir cerca de 50 bilhões de litros em 2030 (UNICA, 2019).  

Deve-se observar, no entanto, que nem todo o etanol a ser demandado no futuro será 

produzido localmente a partir da cana-de-açúcar, com tecnologia de 1ª geração, ou seja, aquele 

produzido a partir da sacarose (Pacheco, 2011).  

O mercado poderá também ser abastecido por etanol de milho de 1ª geração (1G) e por 

etanol de cana-de-açúcar e de milho de 2ª geração (2G) (aquele produzido a partir da conversão 

da celulose e hemicelulose), ou ainda de outras fontes, produzidos localmente ou importados 

(PACHECO, 2011).  

Todavia, como a maior parte desse volume será produzida localmente e, admitindo que 

essa parcela corresponda a 90% do volume ofertado em 2030, ou seja, 45 bilhões de litros, o 

setor sucroenergético terá que se preparar para prover as condições necessárias para que essa 

produção seja realizada de forma sustentável, devendo ser objeto de atenção o manejo e a 

destinação final da vinhaça (UNICA, 2019).  

Gerada no processo de fabricação de etanol, a vinhaça é um dos principais subprodutos 

da indústria de cana-de-açúcar, sendo um efluente produzido durante a destilação de uma 

solução alcoólica      denominada vinho fermentado a uma taxa aproximada de 12 litros de 

vinhaça para cada litro de etanol produzido (Silva, 2014). Embora a sua composição varie em 

função das características das matérias-primas, dos insumos utilizados e do próprio processo 

produtivo, pode-se admitir que a composição média da vinhaça apresenta de 93% a 97% de 

água e de 7% a 3% de sólidos (Pacheco, 2011). Da fração de sólidos, aproximadamente 75% 
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são compostos por matéria orgânica biodegradável e 25% são formados por minerais 

(PACHECO, 2011).  

A presença de consideráveis teores de cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio e enxofre 

na vinhaça possibilita o seu uso “in natura” como um biofertilizante em solos utilizados na 

cultura da cana-de-açúcar, num processo denominado fertirrigação, que resulta em benefícios 

agronômicos e econômicos importantes (SAA, 2017).  

Atualmente, a vinhaça é utilizada para atender uma porcentagem de fertirrigação do 

canavial entre 30% a 40% da área total de colheita de cana, sendo a sua aplicação efetuada 

majoritariamente por aspersão do produto no solo da lavoura (CORTEZ, 2014).  

Apesar de a utilização da vinhaça como biofertilizante obedecer às normas e critérios 

de monitoramento ambiental rígidos estabelecidos pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo - CETESB, com frequência, surgem questionamentos sobre os possíveis efeitos dessa 

prática, seja em função de seu odor característico, seja por eventuais discussões acerca do risco 

de percolação e lixiviação dos componentes da vinhaça no solo e possíveis impactos na 

qualidade das águas subterrâneas. (SAA, 2017) 

Além disso, discute-se a correlação entre esse uso e a ocorrência de focos de infestação 

de “mosca-de-estábulo” (Stomoxys calcitrans) em áreas próximas de zonas de criação de gado, 

principalmente no noroeste do Estado de São Paulo, provocando polarização entre pecuaristas 

e o setor sucroenergético. (EMBRAPA, 2013). 

Verifica-se, portanto, que o equacionamento dessas questões e a reafirmação de que a 

produção de etanol combustível é de fato sustentável sob o ponto de vista ambiental e social 

requer novas abordagens para o manejo e destinação final da vinhaça. 

Partindo-se do cenário de aumento de produção deste biocombustível, das exigências 

ambientais cada vez mais latentes, bem como do desafio que representa o melhor 

aproveitamento de aproximadamente 540 bilhões de litros de vinhaça, o presente estudo 

abordará de forma concisa algumas alternativas a serem consideradas sob a ótica do 

desenvolvimento de uma política pública, buscando contribuir para o debate que envolve as 

barreiras e potencialidades estruturais decorrentes da destinação adequada deste subproduto. 

Neste sentido, serão discutidas medidas regulatórias e tecnológicas que garantam o 

melhor aproveitamento agronômico e energético da vinhaça, com especial atenção à 

identificação das barreiras de infraestrutura existentes para a geração de biogás, biometano e 

bioenergia. 
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1.1. DELIMITAÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO           

O estudo examinará o atual cenário de aproveitamento agronômico e energético da 

vinhaça, indicando as principais barreiras, sensibilidades e potencialidades para a sua 

destinação, em especial, com vistas à adoção de tecnologias para redução de emissões de GEEs 

e aumento da produção de bioenergia no Estado de São Paulo.  

O trabalho contempla uma análise não exaustiva de iniciativas implementadas por 

usinas de processamento de cana-de-açúcar no território nacional que procuraram conciliar o 

uso da vinhaça para fertirrigação do solo e para produção de biogás, biometano e energia 

elétrica, servindo de referência prática para os conceitos de economia circular e bioeconomia. 

O estudo destaca a importância do desenvolvimento de uma política pública no âmbito 

do Estado de São Paulo, focando na atuação do órgão responsável pelo licenciamento ambiental 

dos projetos de aproveitamento energético da vinhaça, em função da significativa presença do 

setor sucroenergético em território paulista. 

Vale mencionar que o presente estudo foi elaborado no momento em que se deu a adesão 

do Governo do Estado de São Paulo ao compromisso Net Zero 2050 da ONU, bem como em 

meio aos questionamentos quantos aos esforços realizados pelo Brasil para atendimento das 

metas assumidas no âmbito do Acordo de Paris, demonstrando não apenas a sua tempestividade 

como pertinência temática social, ambiental e econômica. 

Por fim, ressalvadas as limitações deste trabalho, apresentam-se contribuições para que 

a regulamentação do tema seja desenvolvida de forma coordenada e articulada enquanto política 

pública, com especial atenção à competência regulamentar do órgão ambiental paulista, a saber, 

CETESB. 

 

1.2. METODOLOGIA                

O presente estudo, com o objetivo de atender ao escopo delimitado no Termo de 

Referência, utiliza-se de procedimentos metodológicos que se complementam entre si. Neste 

sentido, trata-se de pesquisa aplicada, pois foi desenvolvida buscando a produção de 

conhecimento para aplicação à realidade fática do setor produtivo sucroenergético, com 

recomendações para formulação de uma política pública para adequada orientação dos 

investimentos públicos e privados em busca de maior segurança energética.  
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Para tanto, o estudo baseou-se em: 

i. Revisão bibliográfica – mapeamento acerca das principais publicações doutrinárias 

sobre a destinação adequada da vinhaça 

ii. Revisão legislativa – mapeamento das regulamentações existentes no estado de São 

Paulo, bem como nos demais entes federativos brasileiros; 

iii. Coleta de dados quantitativos referentes aos projetos de aproveitamento energético da 

vinhaça já existentes; 

iv. Entrevistas com representantes do setor sucroenergético (UNICA), do setor de biogás 

(ABIOGÁS), da Secretaria da Agricultura e Abastecimentos (SAA), e da CETESB. 

A pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir do levantamento de referências teóricas 

afetas aos temas a serem abordados, como formulação de políticas públicas em matéria 

ambiental, de mudanças climáticas etc. Apesar da escassez de estudos específicos sob a ótica 

da política pública aplicada ao tema, o mapeamento bibliográfico, ainda que disperso, permitiu 

a utilização dos conceitos de gestão e política pública, viabilizando o embasamento teórico que 

garantiu o desenvolvimento das análises, discussões e recomendações apresentadas.  

Com intuito de compreender o cenário produtivo, as barreiras e potencialidades, bem 

como a atuação do poder público sobre a regulamentação do objeto de análise deste trabalho, 

foram realizadas pesquisas qualitativas de campo, por meio de entrevistas com representantes 

do      Setor      Sucroenergético (UNICA), do      Setor de      Biogás (ABIOGÁS), da Secretaria 

da Agricultura e Abastecimento (SAA), e da CETESB, garantindo total liberdade para os 

entrevistados responderem às questões pré-identificadas com base em seu conhecimento 

existente. 

Por fim, após a realização destas pesquisas e com base na avaliação dos dados coletados, 

foi possível compreender      o cenário produtivo, as barreiras e potencialidades, bem como a 

atuação do poder público sobre a regulamentação do objeto de análise deste trabalho. 

 

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO 

A cadeia produtiva sucroenergética passou por intensa transformação na última década, 

começando pela consolidação da colheita mecanizada, passando pela chamada agricultura de 

precisão, com a utilização de técnicas avançadas de georreferenciamento e monitoramento 

agrícola via satélite, e culminando com a implantação das plantas para produção de etanol 2G. 
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O próprio adjetivo sucroenergético em substituição ao termo sucroalcooleiro veio como 

resultado dessa transformação, buscando refletir a sua predestinação energética, uma vez que, 

em essência, seus produtos principais se resumem a alguma forma de energia: o açúcar, 

alimento energético de baixo custo; o etanol, biocombustível líquido que concorre diretamente 

com a gasolina; a bioeletricidade ou bioenergia, que é produzida a partir da biomassa, e, mais 

recentemente, o biogás e o biometano, produzidos a partir biodigestão da vinhaça. 

O setor sucroenergético tem um longo histórico de regulamentação e intervenção estatal, 

desde o Governo do Presidente Getulio Vargas, com a criação do Instituto do Açúcar e do 

Álcool - IAA, por meio do Decreto nº 22.789, de 01 de junho de 19333, até o Programa Nacional 

do Álcool – Proálcool, incentivado pela primeira crise do petróleo, a partir de 1973, decorrente 

da redução da quantidade ofertada pelo cartel da Organização dos Países Árabes Exportadores 

de Petróleo (OAPEC) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC). 

A abertura do mercado nacional veio apenas com a publicação da Portaria MF nº 64, de 

29 de março de 1996, que determinou, a partir de 1º de janeiro de 19974, o setor se sujeitaria:  

     ao regime de preços liberados, (...) os preços da cana-de-açúcar, inclusive 

dos fretes, fornecida às usinas e destilarias autônomas e todo o País, do 

açúcar cristal standart, do álcool para fins carburantes de todos os tipos, do 

álcool para fins não carburantes de todos os tipos e do mel residual, nas 

unidades produtoras (BRASIL, 1996, p.1). 

      

Fato é que o setor superou as diversas crises econômicas, especialmente, após o 

reequilíbrio do mercado internacional do petróleo e as sequentes crises econômicas nacionais, 

incluindo a hiperinflação e o sucateamento da indústria automobilística nacional na década de 

1990, ainda sob a tutela da intervenção do governo federal.  

A revolução para o setor produtivo e para o consumidor final veio no ano de 2003, 

quando foi lançado o primeiro veículo com tecnologia flex-fuel do Brasil, ou seja, a partir 

daquele momento, o consumidor final, proprietário de um veículo flex-fuel, poderia escolher a 

 
3 O Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, em linha com o Decreto-Lei nº 3.855, de 21 de novembro de 1941, 

conhecido com o Estatuto da Lavoura Canavieira, era a autarquia responsável por garantir ao Estado o 

planejamento e controle sobre o setor sucroenergético, impondo quotas de produção e definindo os preços oficiais 

da matéria-prima e dos seus produtos, determinados a partir dos custos de produção levantados pelo Estado. O 

planejamento de cada safra vinculava todos os produtores agrícolas e industriais; os descumpridores sofriam 

sanções. 
4 Vale lembrar que prazo inicial da liberação de preços foi prorrogado diversas vezes pelo Governo Federal. 
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qualquer momento qual combustível utilizar em seu veículo, incluindo a possibilidade de 

misturar qualquer percentual dos dois combustíveis5. 

Com o reaquecimento do mercado nacional de etanol combustível e a valorização do 

açúcar no mercado externo, o setor sucroenergético presenciou um movimento de ampla 

expansão produtiva, lançando foco para as suas principais externalidades negativas: as 

condições dos trabalhadores que atuavam no corte manual da cana-de-açúcar e o desconforto 

ambiental gerado pela queima da palha da cana-de-açúcar (Unica, 2019). 

  O Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético (Etanol Verde), assinado em 2007 

com o Governo de São Paulo, veio como resposta do setor produtivo paulista para atender às 

demandas sociais e judiciais contra o processo de colheita manual. Sendo um exemplo bem 

sucedido de política pública implementada por meio de softlaw6 (Souza e Leiste, 2015). Trata-

se de um acordo voluntário pioneiro que, entre outras disposições, determinou: (i) a antecipação 

dos prazos legais para o fim da despalha da cana por meio do uso de fogo para 2014 (nas áreas 

mecanizáveis, para todas as unidades industriais signatárias) e 2017 (áreas não mecanizáveis) 

e (ii) a recuperação de matas em nascentes e a proteção das áreas de preservação de outros 

cursos d’água7.  

Por meio de suas diretivas, o referido protocolo não se limitou a induzir a mecanização 

da colheita da cana-de-açúcar, mas representou a consolidação de uma nova estrutura produtiva 

para o setor sucroenergético, baseada primordialmente na adoção das melhores práticas de 

sustentabilidade ambientais e sociais pelo setor produtivo. 

Vale mencionar que, em 2017, o Protocolo Etanol Verde foi sucedido pelo chamado 

“Etanol Mais Verde”, incorporando compromissos relacionados à recuperação de vegetação 

nativa nos termos da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal), bem como 

orientando ações para superação dos desafios advindos da mecanização da colheita da cana-de-

 
5 Na prática, essa nova tecnologia qualificou o álcool combustível como um produto substituto à gasolina no que 

se refere ao consumidor final, uma vez que, sendo proprietário de um veículo flex, o consumidor poderia 

escolher qualquer um desses produtos sem prejuízo à vida útil de seu veículo. 

 
6 A soft law pode ser conceituada como um conjunto normativo sem obrigação judicial, ou seja, qualquer 

instrumento regulatório dotado de força normativa limitada, que, em princípio, não é vinculante, configura a soft 

law. 
7 No Estado de São Paulo, as Leis nºs 10.547/2000 e 11.241/2002 regulamentaram a queima controlada da palha 

da cana-de-açúcar e a sua eliminação gradativa, determinando inúmeros critérios legais a serem obedecidos para 

obtenção de autorização para prática da queima como método de despalha da cana-de-açúcar, bem como um 

cronograma de eliminação específico para áreas não mecanizáveis, a saber, 2031. 
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açúcar, tais como compactação do solo, maior risco de incêndios em função da palha da cana-

de-açúcar deixada sobre o solo após a colheita mecanizada e aumento no número de focos de 

pragas nos canaviais8. 

 

Gráfico 1 – Evolução da colheita mecanizada na região Centro-Sul  

 

Fonte: até safra 2007/2008 - CTC e Conab; a partir da safra 2008/2009 – CTC  

 

Desde o início do Etanol Verde, a antecipação voluntária da eliminação da queima, com 

a consequente redução das autorizações para queima, evitou que mais de 11,8 milhões de 

toneladas de CO2eq e de 71 milhões de toneladas de poluentes atmosféricos (monóxido de 

carbono, material particulado e hidrocarbonetos) fossem emitidos caso a queima fosse realizada 

nos limites do prazo legal.  O gráfico seguinte apresenta um comparativo entre a evolução da 

eliminação da queima, a redução das autorizações para queima e as emissões de CO2eq, 

considerando os prazos permitidos na legislação. 

 
8 A eliminação antecipada do uso do fogo como método agrícola pré-colheita impactou significativamente todo o 

setor produtivo, tanto usinas, quanto fornecedores de cana-de-açúcar. Entre os desafios trazidos pela mecanização 

da colheita, destacam-se a: i) carência de mão-de-obra especializada; ii) a necessidade de reforma das áreas de 

cultivo com a reformulação do desenho dos talhões de plantio, permitindo o tráfego das colhedeiras e demais 

implementos agrícolas; iii) compactação do solo decorrente do pisoteio do solo pelo maquinário; iv) aumento da 

incidência de pragas; v) ausência de linhas de financiamento para aquisição de maquinário. 
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Gráfico 2 – Emissões de CO2eq evitadas com a eliminação antecipada da queima 

 

 

Fonte: Etanol Mais Verde, CETESB, CANASAT, Agrosatélite 

 

No que se refere à conservação de solo, a mecanização da colheita, por um lado, 

contribuiu para a proteção do solo, pois o depósito da palha no campo criou um “colchão” 

protetor para a superfície do solo, diminuindo a sua exposição ao intemperismo físico das 

chuvas, por exemplo. Por outro lado, a colheita mecanizada trouxe o risco da compactação do 

solo (Boletim técnico, 216, IAC, 2016).   

Figura 1 – Colchão de palha depositada sobre o solo  Figura 2 – Vinhaça concentrada 

 

Fonte: Acervo digital UNICA (2019)              
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Figura 3 - Palha depositada em campo após aplicação de vinhaça de forma localizada 

 

Fonte: Arquivo próprio. Visita de campo realizada em 09 de julho de 2020 – Potirendaba/SP  

A eliminação da queima trouxe benefícios no campo do consumo de recursos hídricos      

pelas usinas. A cana colhida mecanicamente chega à indústria picada e sem palha, com isso a 

estrutura de recebimento e processamento da cana precisou ser adaptada a essa nova 

característica da matéria-prima. Processos de lavagem que antes eram necessários em função 

da cana ser entregue queimada e com impurezas decorrentes da ação do fogo foram 

descontinuados em função da mecanização, contribuindo com a economia de recursos hídricos.  

Já no campo, o uso da vinhaça como método de fertirrigação é uma referência de 

reaproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar, uma vez que permite a irrigação (seja em 

caráter de salvação, seja com vistas à melhoria da produtividade) pontual, suprindo eventual 

necessidade hídrica do cultivo, combinada com o manejo de solo forma orgânica, garantindo o 

retorno de importantes nutrientes para o solo no processo produtivo. 

Apesar de a cana-de-açúcar não demandar irrigação em seu cultivo usual, a Agência 

Nacional de Águas (ANA) identificou um crescimento do uso de irrigação com resposta 

positiva de produtividade em todo território nacional (ANA, 2017). De acordo com o referido 

estudo, a fertirrigação com vinhaça é um fator importante para manejo hídrico da cultura, 

especialmente em um cenário de déficit hídrico potencial (ANA, 2017). 

Esse cenário demonstra a importância de um olhar estratégico sobre o aproveitamento 

agronômico da vinhaça, inclusive no que se refere à sua contribuição para o manejo do balanço 

hídrico da cultura. Assim, ainda que se tenha um cenário de déficit hídrico futuro em 
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determinadas áreas de cultivo, é inquestionável que ao longo das últimas décadas a cadeia 

produtiva sucroenergética reduziu o seu consumo de 5 m3 de água por tonelada de cana 

processada na década de 90, para os atuais 0,82 m3 (Etanol Mais Verde, 2021). 

 

Gráfico 3 – Evolução do consumo de recursos hídricos 

 

Fonte: Etanol Mais Verde 

 

Em termos de representatividade econômica, o setor sucroenergético sozinho representa 

metade de todo o Produto Interno Bruto (PIB) gerado pelo agronegócio paulista, de tal sorte 

que o Estado de São Paulo lidera a produção de cana-de-açúcar e seus produtos (etanol, açúcar 

e eletricidade a partir da biomassa). Na safra 2020/2021, respondeu por 58% do volume 

processado de cana-de-açúcar no País, totalizando 354 milhões de toneladas, as quais foram 

destinadas para produção de 18 milhões de toneladas de açúcar e 16 bilhões de litros de etanol, 

respectivamente, 68,5% e 51,5% da produção nacional9.   

No que se refere à energia elétrica produzida a partir da biomassa da cana-de-açúcar, 

em 2020, a produção bioeletricidade a partir do bagaço foi de 22,6 mil GWh, representando 

82% de toda a geração de energia elétrica a partir de biomassa disponibilizada no Sistema 

 
9 Dados de encerramento de safra na região Centro-Sul divulgados pela UNICA, disponível em 

https://observatoriodacana.com.br/, acesso em 11 de outubro de 2021.  
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Integrado Nacional (SIN). Se houvesse o aproveitamento pleno da biomassa presente nos 

canaviais, a bioeletricidade teria potencial técnico para chegar a 148 mil GWh, o que 

representaria atender mais de 30% de todo o consumo de energia no SIN.  

Apenas no Estado de São Paulo, considerando as 117 usinas de cana-de-açúcar 

signatárias do Protocolo Agroambiental Etanol Mais Verde10, foram 17,43 mil GWh produzidos 

na safra 2020/2021, dos quais 9,97 mil GWh foram exportados para o SIN (Etanol Mais Verde, 

2021). 

Os produtos derivados da cana-de-açúcar correspondem à mais significativa fonte de 

energia renovável do Estado de São Paulo, sendo responsável por 37% da oferta interna bruta 

de energia do Estado (UNICA, 2020), demonstrando a potencial contribuição deste setor 

produtivo para a construção de uma nova rota de produção de energia em seu conceito mais 

amplo. 

 

2.1. APROVEITAMENTO AGRONÔMICO DA VINHAÇA      

A vinhaça é um dos subprodutos que resultam do processamento da cana-de-açúcar para 

produção de açúcar, álcool para fins da indústria farmacêutica e etanol combustível, sendo 

composta essencialmente por água, matéria orgânica e sais minerais, dos quais merecem 

destaque o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o nitrogênio. No caso da vinhaça 

produzida no processo da fermentação do melaço, produto residual obtido a partir da produção 

de açúcar, observa-se um subproduto com percentual menor de água. De maneira geral, para 

cada litro de álcool produzido (anidro ou hidratado) são gerados em média treze litros de 

vinhaça (Pacheco, 2011). 

Desta forma, a composição da vinhaça possibilita o seu uso “in natura” como um 

biofertilizante, ou seja, como um fertilizante natural para o solo, num processo denominado 

fertirrigação, que resulta em benefícios agronômicos e econômicos importantes, uma vez que 

 
10 O Protocolo Agroambiental Etanol Mais Verde, assinado em junho de 2017 entre o Governo do Estado de São 

Paulo, marcou a continuidade do Etanol Verde, assinado em 2007, representado pela Secretaria de Infraestrutura 

e Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura e Abastecimento e pela CETESB, e pelo Setor Sucroenergético, 

representado pela União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo – UNICA e pela Organização de 

Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil – ORPLANA, com o objetivo de consolidar a antecipação 

voluntária da eliminação da queima da palha da cana-de-açúcar como método agrícola pré-colheita, bem como de 

orientar ações para superação dos desafios decorrentes da mecanização integral da colheita no território paulista. 



    

 

24 

permite o aproveitamento da água, da matéria orgânica e dos minerais para a adubação orgânica 

do solo (NPK) (CHRISTOFOLETTI et al., 2013).  

O aproveitamento agronômico da vinhaça como fertilizante natural é amplamente 

reconhecido no Brasil, sendo a sua aplicação no solo uma das principais técnicas de manejo 

para o enriquecimento das áreas de cultivo de cana-de-açúcar (PENATTI; DONZELLI, 2000).  

Diante deste cenário, a aplicação da vinhaça no solo agrícola representa não apenas um 

produto que viabiliza a substituição da adubação química, com ganhos econômicos e ambientais 

por se tratar de uma adubação natural, como também uma maneira racional de irrigação pontual 

dos canaviais, de tal sorte que seu aproveitamento agronômico possui respaldo técnico na 

literatura acadêmica nacional e internacional, bem como respaldo em regulamentação 

específica emitida pelo órgão ambiental estadual paulista, a saber, a CETESB. 

A regulamentação da CETESB sobre os critérios e procedimentos para aplicação da 

vinhaça no solo agrícola foi recentemente atualizada, buscando-se reconhecer os avanços 

tecnológicos adotados conforme o método utilizado para o aproveitamento agronômico da 

vinhaça: (i) aplicação por aspersão e (ii) aplicação localizada, os quais são melhor descritos 

adiante. 

 

2.1.1. Aplicação de vinhaça por aspersão 

A CETESB foi pioneira na regulamentação do uso e destinação adequada da vinhaça, 

sendo inclusive inspiração para outros países produtores de açúcar e etanol a partir da cana-de-

açúcar (UNICA, 2020). Após intensa construção com o setor sucroenergético no âmbito da 

então denominada Câmara Ambiental do Setor Sucroalcooleiro, a CETESB publicou, em 2005, 

a primeira edição da Norma Técnica CETESB P 4.231 - Vinhaça – Critérios e procedimentos 

para aplicação no solo agrícola, atualmente, em sua terceira edição, homologada pela Decisão 

de Diretoria da CETESB n.º 365/2014/C, de 09 de dezembro de 2014. 

De maneira resumida, a Norma Técnica CETESB P 4.231 regulamenta os parâmetros 

para determinação da dosagem máxima de vinhaça a ser aplicada no solo, o modelo de 

monitoramento a ser adotado, bem como o Plano de Aplicação de Vinhaça - PAV 

individualizado para cada usina, o qual deve ser apresentado até o dia 02 de abril de cada ano 

com a identificação de todas as áreas nas quais se pretende fazer uso da fertirrigação com a 
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vinhaça in natura, garantindo, assim, a manutenção da qualidade do solo e das águas 

subterrâneas.  

Os mecanismos de controle da aplicação da vinhaça têm por finalidade impedir 

problemas decorrentes da aplicação em dosagem superior à regulamentada, garantindo a 

manutenção do perfil de qualidade de solo nos locais de aplicação, a qualidade das águas 

subterrâneas, bem como de afastar os riscos de empoçamento da vinhaça em função do 

encharcamento do solo.  

 

Figura 4 – Aplicação de vinhaça por aspersão – Regulamentada pela Norma Técnica CETESB 

P 4.231 

 

Fonte: Acervo digital UNICA (2019) 

Ocorre que a aplicação da vinhaça utilizando o método de aspersão por meio de carretel 

enrolador, o chamado “rolão”, resulta em um modelo de aplicação com limitações do ponto de 

vista agronômico e econômico (UNICA, 2019). A aplicação por aspersão para áreas mais 

distantes das usinas fica inviabilizada pelos custos da operação (mão-de-obra, transporte, dutos, 

canais, adubação complementar, manutenção dos equipamentos, etc), obrigando que o manejo 

de solo com enriquecimento com potássio se dê fazendo uso de fertilizante químico em 

substituição ao fertilizante natural da vinhaça.    
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Outro fator importante a ser considerado nesse cenário operacional se refere aos riscos 

atrelados da aplicação de vinhaça por aspersão em desacordo com as dosagens determinadas 

pela CETESB ou, ainda, com situações de empoçamento decorrentes do encharcamento natural 

do solo por chuvas. Nesses casos, o ambiente de produção sucroenergético atrelado à presença 

de estábulos e atividade pecuarista próxima criam um ambiente propício para a ocorrência de 

casos pontuais de infestação de mosca-de-estábulo (Stomoxys calcitrans) (EMBRAPA, 2013). 

Assim, de acordo com a EMBRAPA, em situações específicas nas quais o ambiente de 

produção sucroenergético está próximo do ambiente de produção pecuarista verifica-se um 

risco ambiental aumentado de que as aplicações de vinhaça, em situações de empoçamento 

desse material orgânico no solo, possam contribuir para proliferação de mosca-de-estábulo. 

Nesse contexto, a aplicação da vinhaça na linha de cultivo, com baixas dosagens, por meio de 

caminhões ou tratores, tem se mostrado uma rota de operação viável econômica, agronômica e 

ambientalmente. 

Considerando-se os custos e os benefícios da aplicação da vinhaça de forma localizada, 

é possível vislumbrar um cenário no qual as usinas passarão a utilizar essa prática em grande 

percentual de sua área de cultivo, usando um adubo orgânico cujo manejo garante ainda maior 

segurança ao meio ambiente (UNICA, 2019), afastando, inclusive, os riscos de empoçamento 

e de contribuição para infestações de mosca-de-estábulo (EMBRAPA, 2013). 

 

2.1.2. Aplicação de vinhaça localizada 

A aplicação de vinhaça de forma dirigida, seja in natura, seja concentrada, enriquecida 

ou não, assegura um controle maior das dosagens aplicadas, permitindo a otimização dos 

parâmetros agronômicos e ambientais. Com esse método é possível aplicar exatamente a 

quantidade de vinhaça indicada para cada um dos ambientes de produção, inexistindo a 

possibilidade de sobreposição ou de aplicação de quantia maior do que a recomendada, 

situações com ocorrência possível quando se utiliza a aplicação por aspersão 

Nesse contexto, a CETESB, por meio da Decisão de Diretoria da CETESB N. 

023/2020/P, de 16 de março de 2020, regulamentou os procedimentos para aplicação da vinhaça 

de maneira dirigida, atendendo ao limite de 30m3 por hectare, bem como a referência para 

apresentação do Plano de Aplicação de Vinhaça simplificado. 
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Figura 5 – Aplicação de vinhaça concentrada de forma localizada – Regulamentada pela 

Decisão de Diretoria da CETESB N. 023/2020/P 

 

 

Fonte: Arquivo próprio. Renata Camargo – visita de campo realizada em 09 de julho de 2019 

– Potirendaba/SP  

 

Importante destacar que tanto na aplicação da vinhaça in natura por aspersão, quanto na 

aplicação de forma localizada, existe a obrigação do monitoramento das águas subterrâneas, 

nos termos da Decisão de Diretoria nº 132/2018/E/C, de 11 de julho de 2018, que definiu os 

Critérios Técnicos para o Plano de Monitoramento das Águas Subterrâneas – Subitem 5.10 da 

Norma P4.231 “Vinhaça – Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo Agrícola. 

Desta forma, é possível afirmar que já existe ampla e rígida regulamentação específica 

para o aproveitamento agronômico da vinhaça. Ressalte-se que a fertirrigação com a vinhaça, 

sob o ponto de vista ambiental, garante a adubação e a irrigação do solo agrícola de forma 

sustentável, valorizando não apenas o reaproveitamento dos subprodutos, como garantindo o 

uso eficiente dos recursos ambientais, uma vez que a utilização da vinhaça substitui a utilização 

de adubação química e reduz a captação de água, reforçando a econômica circular na cadeia 

produtiva sucroenergética.   
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De maneira geral, podemos afirmar que cada benefício ambiental citado gera um 

benefício econômico. O gráfico abaixo apresenta uma comparação entre custos de adubação 

nos diferentes cenários de aplicação em função da distância da usina11: 

 

Figura 6 – Custo de operação – método de adubação  

 

 

 

Gráfico comparativo de custos – Dirigida x Aspersão 

 

 

 

 

 

Como citado no exemplo do estudo acima, assumindo que a tecnologia de aplicação 

de vinhaça de forma dirigida é economicamente viável para áreas com raio de distância de até 

60 km, em média, da unidade de processamento da cana-de-açúcar, podemos afirmar que a 

redução de custos com compra de adubação mineral será significativa para as usinas. 

Mesmo considerando os investimentos necessários para a operação dirigida 

(equipamentos, tanques, aplicadores, caminhões, tratores), a eficiência e os benefícios 

ambientais decorrentes deste modelo de aplicação viabilizam economicamente a sua adoção. 

Nesse contexto, de forma complementar ao aproveitamento agronômico da vinhaça, o 

setor sucroenergético tem investido em tecnologias que permitam a produção de biogás e 

biometano a partir da biodigestão da vinhaça, sem prejudicar o seu uso e aplicação como adubo 

 

11 Fonte: Elia., P. “Sistema de aplicação de vinhaça e suas dinâmicas com custos CAPEX e OPEX  - Grupo de 

Irrigação e Fertirrigação da cana-de-açúcar – FENASUCRO, agosto, 2017. 
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natural no solo posteriormente, restando, no entanto, dúvidas quanto à segurança jurídica para 

esses investimentos em função da ausência de uma política pública específica para essa nova 

cadeia de produção.   

 

2.2. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA VINHAÇA            

 

Desde a década de 1980, o setor sucroenergético vem buscando alternativas 

tecnológicas para viabilizar a biodigestão anaeróbia da vinhaça visando ao seu aproveitamento 

energético. Um desses projetos foi a planta demonstrativa de grande escala na Usina São João 

da Boa Vista, SP (Figura 7) que produziu biometano para abastecer a frota de caminhões, em 

substituição ao diesel. Porém, pelo fato de o projeto não apresentar competitividade frente ao 

diesel na época, a planta foi desativada (UNICA, 2019). 

Figura 7- Biodigestor UASB (Methax – Dedini) na Usina São João da Boa Vista, SP, desativado 

na década de 80 

 

Fonte:      Arquivo Digital da UNICA (2019) 

Ao longo dos anos, diversos projetos e plantas piloto ou demonstrativas foram 

desenvolvidas utilizando tecnologia de biodigestor tipo UASB (Upflow Aerobic Sludge Blank, 

ou Reator Anaeróbico com Manta de Lodo), conforme indicado na Tabela 1, abaixo.  
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Tabela 1 – Projetos e plantas piloto ou demonstrativas com biodigestores Upflow Aerobic 

Sludge Blank, ou Reator Anaeróbico com Manta de Lodo 

Ano Entidade/ 

Empresa 

Tipo Capacidade

*  

Conversão 

**  

Remoção 

DQO [%] 

CH4
 [%] 

1981 IPT e PAISA UASB 11 13,1 95 65 

1981 Destilaria Jacques 

Richer 

Indiano 330 16,5 62 55 

1982 Cetesb Misto 0,185 - 60,4 63,2 

1984 Centro de 

Tecnologia 

Canavieira/Usina 

Iracema 

UASB 12 - 45-95 - 

1984 Codistil/Paques UASB 120 - - - 

1986 Usina São João da 

Boa Vista 

UASB 1.500 - - 70 

1987 Usina São 

Martinho 

UASB 75 9,8 71 60 

1995 Usina São 

Martinho 

UASB 5.200 - - - 

2012 Usina Ester Lona 20.000 - - - 

2012 Grupo JB UASB 1.000 - - 80 

2012 Geo Energética Co-biod - - - - 

*Capacidade em m3 

** Conversão – litros de biogás por litro de vinhaça 
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Destes projetos, apenas duas plantas seguem em operação, o biodigestor da Usina São 

Martinho, que gera biogás para queima em forno de secagem de levedura e o recente sistema 

de codigestão (mistura de substratos) da empresa Geo Energética que opera com outros resíduos 

do setor sucroenergético, como torta de filtro, bagaço e palha. 

Em 2020, o Grupo Raizen inaugurou uma unidade de geração de energia elétrica a partir 

da biodigestão dos resíduos decorrentes do processamento da cana-de-açúcar na Usina Bonfim, 

contando com uma potência instalada de 21 MW para produção de 138.000 MWh/ano de 

bioeletricidade. A planta de biodigestão da unidade demandou um investimento inicial de R$ 

133 milhões, sendo equipada com dois sistemas de produção: o primeiro sistema de codigestão 

da empresa Geo Energética opera com utilização de resíduos como torta de filtro, bagaço e 

palha, enquanto o segundo sistema opera com a biodigestão da vinhaça em “lagoas cobertas”, 

conforme Figura 6, abaixo, a cargo da empresa SEBIGÁS.  

 

Figura 8      - Exemplo de Biodigestor para vinhaça tipo “lagoa coberta”. 

 

Fonte: Arquivo Digital da UNICA (2019) 

 

A tecnologia de biodigestão em lagoas cobertas foi utilizada ao longo de quatro safras 

na Usina Ester-SP, apresentando como uma das suas características principais um alto tempo 

de detenção do substrato, o que a torna mais apropriada e robusta frente as variações de 

qualidade da vinhaça (UNICA, 2019). Tal característica requer reatores de grandes dimensões, 

contudo, tendo em vista a relativa simplicidade de sua estrutura, o custo de implantação é menor 

que o do sistema UASB convencional. Esse sistema opera com menor velocidade de 

escoamento, o que favorece maior estabilidade operacional e maior resistência a choques de 
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carga orgânica e de cargas tóxicas (antibióticos, fenóis, sulfatos etc.). Ambos sistemas estão 

originalmente voltados para a rota de produção de bioeletricidade a partir do biogás para 

disponibilização, para e inserção na rede elétrica, contudo, ainda existe a possibilidade de que 

que uma parcela do biogás gerado possa ser tratada para atingir as características de biometano 

e ser utilizada para abastecer a frota agrícola da própria usina de processamento de cana-de-

açúcar, substituindo o uso do óleo diesel em caminhões e tratores e, caso viável, também em 

colhedoras. 

O modelo tecnológico vislumbrado para a vinhaça é a produção energética sem perda 

do seu potencial fertilizante, ou seja, um modelo de biorrefinaria incrementado pelo RenovaBio, 

com aproveitamento de resíduos e substituição de insumos fósseis e químicos. Este cenário 

requer uma combinação das tecnologias de concentração da vinhaça e de biodigestão 

anaeróbica para a produção de biofertilizante e de biogás e/ou biometano, tendo-se ainda como 

subproduto a geração de água limpa que poderá retornar ao processo industrial, reutilizando 

mais ainda este importante insumo (ELIA NETO, 2016).  

Na mesma linha, o Grupo Cocal prevê a implantação de nova planta industrial, 

localizada em Narandiba/SP, ainda para o ano de 2021, aliando a sua produção e o autoconsumo 

de biometano a partir da biodigestão de vinhaça e outros resíduos ao fornecimento deste 

biocombustível aos municípios da região por meio do gasoduto do projeto Cidades Sustentáveis 

da GasBrasiliano. 

O projeto do Grupo Cocal garante a capacidade de produzir 33,5 milhões Nm3 de biogás 

a partir dos resíduos industriais (torta de filtro, vinhaça e palha de cana). Com isso, a exportação 

de energia será de até 33.300 Wh/ano e a produção de biometano de 8,9 milhões Nm3/ano, 

aproximadamente 24 mil Nm3/dia. 

A conjunção destas duas tecnologias, contribui para a viabilidade econômica dos 

projetos e possibilita adequações da vinhaça para o seu manejo sustentável, permitindo o seu 

aproveitamento agronômico e energético. 

Conforme levantamento realizado, identificando-se três rotas de produção para o 

aproveitamento energético da vinhaça, quais sejam: i) Biodigestão seguida de concentração, 

com sistema de membranas; ii) Biodigestão seguida de concentração, com sistema de 

evaporação; e iii) Concentração da vinhaça seguida por sua codigestão. 
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2.2.1. Biodigestão seguida de concentração, com sistema de membranas  

O resfriamento necessário para a biodigestão e para as membranas, associado ao pH de 

menor acidez da vinhaça biodigerida, resultam em um produto menos corrosivo, o que 

possibilita ganhos econômicos substanciais no uso de materiais menos dispendiosos que o aço 

inoxidável e fibra de vidro reforçada, que poderiam onerar o custo de implementação desses 

projetos. Além disso, a remoção significativa de sólidos orgânicos na biodigestão também 

promove uma melhoria no desempenho das membranas, aumentando a sua vida útil. Como 

resultado final, tem-se uma produção energética (biogás e/ou biometano), um biofertilizante 

com teores de concentrações condizentes para aplicação direta (sem a necessidade de diluição), 

resultando um processo de aproveitamento agronômico mais eficiente, uma vez que em 

volumes menores o custo para o armazenamento, transporte e distribuição do biofertilizante no 

campo seria reduzido.  

 

2.2.2. Biodigestão seguida de concentração, com sistema de evaporação  

Neste caso também há necessidade de se resfriar a vinhaça para a biodigestão e, 

posteriormente, aumentar a temperatura para a evaporação, ocorrendo uma perda de energia. 

Analogamente ao caso anterior, haveria uma vinhaça biodigerida menos ácida, o que poderia 

diminuir os custos do equipamento de concentração por evaporação, hoje totalmente produzido 

em aço inoxidável. Tanto no cenário anterior como neste, pode-se admitir não haver 

necessidade de levar a concentração para 20°Brix12 ou mais, pois não há necessidade desse 

nível de concentração para a viabilização do uso de fertilizante na totalidade da área de cana, 

como já demonstram os sistemas de aplicação de vinhaça concentrada de forma dirigida. 

 

2.2.3. Concentração da vinhaça seguida por sua codigestão       

Neste cenário, pode-se concentrar a vinhaça (por evaporação ou membranas) sem a 

preocupação do seu uso imediato como fertilizante, mas sim para participar da codigestão com 

os demais resíduos sucroenergéticos como torta de filtro, palha e bagaço, com o intuito de maior 

 
12 Brix é escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em uma solução de sacarose. 
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produção de biogás e biometano. No final, a codigestão também produziria um biofertilizante 

concentrado para uso agrícola. 

Esses cenários devem ser investigados sob o ponto de vista de barateamento da 

tecnologia para maximizar a viabilidade econômica da transformação da vinhaça em energia, 

biofertilizante e água, não se perdendo de vista os benefícios de segurança ambiental no manejo 

da vinhaça, redução na emissão de GEE e eliminação de causas que provocam a mitigação do 

risco de infestação pela mosca-de-estábulo. 

 

Figura 8 – Esquema contemplando o aproveitamento agronômico e energético da vinhaça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAPESP - Ilustração Alexandre Affonso 

 

O Biogás pode ser levado para 

produção de energia em um gerador 

(3) ou ser purificado para uso em 

veículos e cozinhas 

A matéria orgânica restante da biodigestão 

pode ser utilizada como fertilizante (4) e a 

água pode ter reutilizada na usina (1) 

A vinhaça é levada para o 

biorreator (2) onde bactérias 

transformam a matéria orgânica 

da vinhaça em biogás 
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3. EXTERNALIDADES POSITIVAS DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA 

VINHAÇA 

Ao longo do presente estudo, foi possível identificar que o aproveitamento energético 

da vinhaça é um importante instrumento para composição de uma nova rota de economia 

circular para a cadeia produtiva sucroenergética, uma vez que permite a transformação de um 

resíduo de seu processo produtivo (vinhaça) em um importante insumo para produção de 

bioenergia (biogás, biometano e energia elétrica) e de biofertilizante (substrato residual do 

processo de biodigestão ou codigestão mantém      o seu benefício agronômico). 

O aproveitamento energético da vinhaça gera externalidades positivas sob o ponto de 

vista econômico, agronômico e ambiental.  Sob a ótica econômica, apesar dos investimentos 

iniciais elevados (ABIOGAS, 2017), especialmente considerando a necessidade de instalação 

de um sistema de concentração de vinhaça, a redução dos custos de operação com a diminuição 

da demanda por fertilizantes químicos, bem como o potencial de substituição de biodiesel pelo 

biometano e os rendimentos advindos da comercialização do biogás e da energia elétrica 

produzidos pelo aproveitamento energético da vinhaça, representam significativas 

externalidades econômicas positivas para a adoção desta nova rota produtiva. 

Sob a ótica agronômica, as externalidades positivas decorrentes dessa rota de 

aproveitamento energético da vinhaça são potencializados, uma vez que nos modelos atuais de 

produção (biodigestão ou codigestão) a concentração da vinhaça é parte integrante do processo 

produtivo, com isso, com a diminuição do percentual líquido da vinhaça, a capacidade de 

carregamento e transporte desse fertilizante natural para áreas mais distantes da usina garante 

o melhor manejo do solo, com a redução de custos de operação, garantindo a aplicação de 

potássio, inclusive em composição com outras operações. Vale destacar que esse substrato 

resultante do aproveitamento energético da vinhaça também pode ser objeto de registro como 

fertilizante ou biofertilizante junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-

MAPA, permitindo a comercialização deste produto para terceiros, nos termos da Instrução 

Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020, que estabelece as regras sobre definições, exigências, 

especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes 

orgânicos e dos biofertilizantes, destinados à agricultura, contribuindo, portanto, com outras 

culturas que são dependentes da importação de potássio para garantia de manejo e 

enriquecimento de solo. 
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Nesse cenário, as usinas de processamento de cana-de-açúcar passam a atuar como 

fábricas autônomas de adubos orgânicos para consumo próprio ou ainda para fornecimento para 

terceiros. No entanto, para que esse potencial seja verificado na prática, se faz necessária a 

adequada regulamentação do tema na esfera de atuação da CETESB, conforme se identificou 

ao longo da análise do atual contexto regulatório infralegal. 

Por fim, sob a ótica ambiental, as externalidades positivas identificadas a partir do 

aproveitamento energético da vinhaça decorrem de forma mais ampla do próprio modelo de 

produção circular, com o melhor aproveitamento de um resíduo, mas, principalmente, da 

mitigação dos riscos operacionais do aproveitamento agronômico da vinhaça, uma vez que com 

a necessidade de concentração deste resíduo, a sua aplicação só pode se dar pelo método 

localizado ou dirigido, com dosagem máxima de 30m3 por hectare. Desta forma, o risco de 

empoçamento da vinhaça no solo e a possibilidade de contribuição com surtos de mosca-de-

estábulo resta mitigado. Ainda sob a ótica ambiental, com os controles de dosagem e a 

possibilidade de utilização da fertilização do solo com esse subproduto em áreas mais distantes 

da usina, tem-se o benefício ambiental da substituição do uso de fertilizantes químicos, sendo 

um importante instrumento de bioeconomia para essa rota de produção.   

 

4. POTENCIAL DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA VINHAÇA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO           

 

Ao longo deste estudo foram identificadas diversas estimativas quanto à potencial 

contribuição energética da vinhaça para a matriz energética brasileira, tanto no que se refere à 

produção de biogás e biometano, quanto para a produção de energia elétrica. 

No âmbito do Estado de São Paulo, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo - ARSESP estimou uma produção de 20 milhões de m3 por dia, ou seja, 

mais de 7,3 bilhões de m3 anuais, os quais, segundo o Plano Paulista de Energia poderiam ser 

convertidos em 4,4 TW/ano de energia elétrica a partir da biodigestão da vinhaça (SEE,2012).  

O Centro de Pesquisa para Inovação em Gás Natural (“Research Centre for Gás 

Innovation” – RCGI na sigla em inglês) finalizou em novembro de 2020 um projeto específico 

para analisar as perspectivas de contribuição do biometano para aumentar a oferta de gás 

natural, sendo que os resultados preliminares indicam a possibilidade de substituição de até 
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46% do gás natural consumido em São Paulo, ou quase 6% da eletricidade consumida no estado 

em 201413.  

Segundo o RCGI (2016), o biogás produzido a partir da vinhaça nas usinas de São 

Paulo poderia substituir quase que 60% do óleo diesel consumido nestas unidades. Como visto 

anteriormente, o biometano pode tecnicamente substituir até 16% do gás natural consumido em 

São Paulo, ou gerar quase 2% da eletricidade consumida no Estado em 2014, em uma estimativa 

conservadora. Com a cogestão com outros resíduos como torta de filtro ou palha o potencial é 

bem maior.  

Se for purificado a ponto de atingir as condições determinadas pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP é considerado biometano, podendo ser 

injetado na rede de gás natural. A regulamentação específica para biometano depende de 

responsabilidades por pontos de recepção e entrega do biometano e garantia de qualidade do 

gás, investimentos em equipamentos, análises e medições (tanto para a concessionária quanto 

para o fornecedor), contratos de compra e venda do biometano (com cláusulas essenciais como 

duração do contrato, preço do gás, pressão, volumes contratados, garantia de qualidade do gás, 

período de testes, condições de interrupções e de faturamento e pagamento). 

De acordo com a ABiogás, o potencial de produção de biogás atendendo o padrão da 

ANP (Resolução ANP nº 8/2015 e Resolução ANP nº 685/2017) está estimado em 21,1 bilhões 

Nm3/ano no setor sucroenergético, 6,6 bilhões Nm3/ano na produção agrícola, 14,2 bilhões 

Nm3/ano no setor de proteína animal e 2,2 bilhões Nm3/ano no gerenciamento de resíduos 

advindo do saneamento. Sendo que o potencial de conversão em energia elétrica seria de 

170.912 GWh/ano ou ainda podendo ser convertido em biometano para substituir 40,8 bilhões 

de litros de diesel. 

Ainda de acordo com a ABiogás, esse potencial aplicado de forma espacial, indica que 

o Estado de São Paulo possui o maior potencial produtivo de biogás e biometano em função da 

forte presença do setor sucroenergético, conforme mapeamento destacado abaixo: 

 

 

 
13 https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/programas-e-projetos/programa-de-politicas-de-energia-e-

economia/projeto-27/ 

 

https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/programas-e-projetos/programa-de-politicas-de-energia-e-economia/projeto-27/
https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/programas-e-projetos/programa-de-politicas-de-energia-e-economia/projeto-27/
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Figura 9 – Potencial de energia elétrica produzida a partir      de biogás por Estado 

 

Fonte: ABIOGÁS 

 

5. DIAGNÓSTICO DA REGULAMENTAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO 

ENERGÉTICO DA VINHAÇA 

 

A regulamentação acerca do aproveitamento energético da vinhaça percorre um 

modelo transversal de política pública, ou seja, até o presente momento não existe um 

regulamento específico sobre este sistema de geração, mas uma série de leis federais, estaduais 

e regulamentações infralegais que versam sobre o tema. 

No nível internacional, o Brasil assumiu compromissos e obrigações para mitigar 

efeitos dos GEE, no âmbito do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
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sobre Mudança do Clima, instituindo a Lei nº 13.576/2017, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Biocombustíveis, que estabeleceu condições para atendimento aos compromissos assumidos 

pelo País, com adequada expansão da produção e do uso de biocombustíveis na matriz 

energética, atribuindo ênfase na regularidade e previsibilidade do abastecimento competitivo, 

com a participação dos Agentes produtores no mercado energético nacional. 

Para implementar a Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio, a 

Lei nº 13.576/2017 determinou diretrizes para: (i) contribuir com a adequada relação de 

eficiência energética e de redução de GEE, na produção, na comercialização e no uso de 

biocombustíveis, inclusive com mecanismos de avaliação de ciclo de vida, com ênfase na 

regularidade do abastecimento; e (ii) contribuir com previsibilidade para a participação 

competitiva dos biocombustíveis no mercado energético nacional. 

O RenovaBio, regulamentado pelo Decreto nº 9.308/2018, têm por finalidade: (i) 

induzir a contribuição dos biocombustíveis para segurança do abastecimento nacional de 

combustíveis, (ii) a preservação ambiental; (iii) a promoção do desenvolvimento; (iv) a inclusão 

econômica e social; (v) a promoção da livre concorrência no mercado de biocombustíveis; (vi) 

a agregação de valor à biomassa brasileira; e, (vii) o papel estratégico dos biocombustíveis na 

matriz energética nacional. 

As metas compulsórias para o RenovaBio estabelecidas pelo CNPE – Conselho 

Nacional de Política Energética, através da Resolução nº 5/2018, indicam as diretrizes para 

redução de emissões de gases poluentes e para a comercialização de biocombustíveis, as quais 

poderão induzir a expansão da produção de etanol no Estado de São Paulo, com previsibilidade 

para atingir, até 2030, um volume de 30 bilhões de litros/ano, que produzirá 360 bilhões de 

litros/ano de vinhaça, cuja adoção de tecnologias disponíveis para seu aproveitamento 

energético tem potencial para produzir 3,0 bilhões de m³/ano-safra de biometano, possibilitando 

a substituição de 3,0 bilhões de litros de diesel/ano-safra, nos transportes. 

Na esfera infralegal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

– ANP, nos termos da Lei n° 9478, de 6 de agosto de 1997, é a agência responsável pela 

regulamentação da produção, distribuição e armazenamento de biocombustíveis no território 

nacional, incluindo, portanto, a competência regulatória acerca da produção de biogás e 

biometano. Neste sentido, a ANP por meio da Resoluções nº 08/2015 e 685/2017, regulamentou 

a especificação, as características técnicas, as condições e a qualidade para que o biometano 
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oriundo de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e de aterros sanitários e estações 

de tratamento de esgoto, respectivamente, possa ser misturado ao gás natural canalizado. 

De forma complementar, a ANP, por meio da Resolução nº 734/2018, definiu os 

critérios e procedimentos para aprovação dos projetos de produção de biometano, assim como 

para aquisição de caminhões, tratores, geradores de energia elétrica e equipamentos utilizados 

no cultivo da cana, que serão motorizados para uso de biometano.   

Já em nível estadual, a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC, instituída 

pela Lei nº 13.798/2009, e regulamentada pelo Decreto nº 55.947/2010, estabeleceu as 

diretrizes e compromissos do Estado de São Paulo, frente ao desafio das mudanças climáticas, 

dispondo critérios e condições para contribuir na redução e/ou estabilização da concentração de 

GEE no âmbito do Estado, com ênfase no setor de transportes. 

Ainda na esfera infralegal estadual, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo – ARSESP, por meio da Deliberação nº 744/2017, regulamentou as 

condições para injeção de biometano na rede de gás canalizado, nos termos dos Contratos de 

Concessão vigentes, induzindo a livre competição entre agentes econômicos. Além disso, a 

ARSESP, por meio da Deliberação, por meio da Deliberação ARSESP nº 848/2019, instituiu 

Agenda Regulatória para iniciar o processo de regulação da “troca operacional (swap) de gás 

entre Agentes”, fomento ao desenvolvimento do mercado livre e realização de leilões 

promovidos pelas Distribuidoras para aquisição de gás natural e biometano para suprimento do 

mercado cativo, visando obter maior eficiência da infraestrutura de distribuição e motivar a 

competição no mercado de gás combustível. 

Com relação às condições de operação de postos de abastecimento de biometano, a 

Agência Reguladora dos Transportes no Estado de São Paulo – ARTESP, responsável pela 

definição das condições operativas das rodovias sob concessão no Estado, por meio da agenda 

“Postos Verde-Azul”, estabeleceu os critérios e diretrizes no âmbito dos respectivos contratos, 

em estrita cooperação técnica e regulatória com a ARSESP, para definir critérios para a 

instalação dos postos de abastecimento de biometano nas rodovias paulistas. 

Assim, fica evidente que no que se refere ao aproveitamento energético da vinhaça, 

não existe uma regulamentação específica sobre o tema, de tal sorte que os projetos pilotos 

implementados até hoje seguiram diretrizes genéricas de licenciamento e operação, não 

havendo uma política pública orientadora, capaz de fomentar essa prática no setor 

sucroenergético. 
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Em nível nacional, podemos mencionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

brasileira, instituída na Lei n° 12.305, de 02 de agosto 2010, regulamentada pelo Decreto nº 

7.404, de 23 de dezembro de 2010, prevendo mecanismos diferenciados para o licenciamento 

de empreendimentos dedicados à biodigestão de resíduos sólidos para o seu aproveitamento 

energético, sem, no entanto, fazer referências ao aproveitamento de resíduos semelhantes à 

vinhaça. 

O Estado de Santa Catarina foi o primeiro Estado Brasileiro a instituir uma política 

pública voltada à produção, à exploração, ao gerenciamento e à comercialização de biogás a 

partir da biodigestão de matéria orgânica de origem vegetal      ou animal. Por meio da Lei 

Estadual n° 17.542, de 12 de julho de 2018. 

Entres os principais dispositivos da lei catarinense, destaca-se que a renovação das 

licenças de instalação e funcionamento de empreendimentos produtores de biogás receberão 

tratamento prioritário nos órgãos competentes, qualificando a exportação de biomassa e seus 

nutrientes para a produção de biogás como um método de destinação final adequado, que 

permite o licenciamento ambiental para a ampliação da atividade e produtividade de 

empreendimentos geradores de biomassa que atingiram o ponto de saturação, desde que 

realizada conforme os parâmetros definidos em regulamento, sem prejuízo do atendimento às 

demais normas aplicáveis à atividade. 

Com relação ao fomento de projetos de biodigestão, a política catarinense autoriza o 

governo estadual a promover: i) a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás 

canalizado distribuído em seu Território; ii) o estabelecimento de tarifas e preços mínimos 

diferenciados para o biometano que for adicionado ao gás canalizado distribuído em seu 

Território; iii) a aquisição de biometano para o abastecimento da frota de veículos oficiais; iv) 

a aquisição de certificados ou títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito 

estufa certificados; v) a criação de um fundo garantidor para projetos de pequeno porte, até 5 

MW (cinco megawatts) ou biometano equivalente; e vi) a criação de linhas de crédito especial, 

inclusive com subsídios. 

No que se refere à tributação das operações, o governo catarinense, com a publicação 

da referida política, determinou que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 

ICMS fica diferido para a etapa seguinte de circulação quando da saída de gás natural, biogás 

e biometano de estabelecimento produtor ou importador com destino para empresa 
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concessionária distribuidora de gás natural canalizado ou para usina geradora de energia 

elétrica. 

Especificamente sobre o aproveitamento energético da vinhaça, chama a atenção a 

evolução da atividade legislativa no Estado de São Paulo ao longo do ano de 2020. Sob 

iniciativa do Deputado Estadual Sargento Neri (SD/SP), foram identificados dois projetos de 

lei, quais sejam: i) Projeto de Lei n.º 417/2020, datado de 26 de junho de 2020, que pretendia a 

proibição do uso da vinhaça no Estado de São Paulo (atualmente arquivado sob solicitação do 

autor da proposta); e ii) Projeto de Lei n.º 438/2020, datado de 07 de julho de 2020, que pretende 

instituir Programa Estadual de Incentivo ao Aproveitamento Agronômico e Energético da 

Vinhaça ( atualmente distribuído para as comissões: CCJR - Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação. CAE - Comissão de Atividades Econômicas. CFOP - Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento). 

A mudança na propositura legislativa por parte do Deputado Estadual Sargento Neri 

(SD/SP), conforme informações apuradas junto ao seu gabinete, se deu em função de sua 

preocupação inicial com a identificação de um surto de mosca-de-estábulo em uma área 

próxima aos municípios de Quintana/SP e Pompeia/SP. Na ocasião, a  aplicação da vinhaça foi 

apontado como fator para ocorrência do referido surto, tendo a reclamação chegado ao 

Deputado que, em resposta ao pedido popular, apresentou o  Projeto de Lei n.º 417/2020, 

buscando a proibição do uso da vinhaça.  

Após esclarecimentos por parte do órgão ambiental quanto aos instrumentos de 

controle e fiscalização das aplicações da vinhaça e de grande mobilização do setor produtivo, 

que apresentou dados sobre os benefícios ambientais do aproveitamento agronômico da 

vinhaça, bem como sobre seu potencial energético, o Deputado Estadual Sargento Neri (SD/SP) 

decidiu pelo arquivamento do Projeto de Lei n.º 417/2020, apresentando, em seguida, o Projeto 

de Lei n.º 438/2020, prevendo a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Aproveitamento 

Agronômico e Energético da Vinhaça com a base nos seguintes instrumentos: “i- celebração de 

convênios, parcerias e termos de cooperação entre entidades públicas e privadas; ii- a 

cooperação técnica entre o setor público e privado para o desenvolvimento de pesquisas, 

métodos, processos e tecnologias de gestão aplicáveis à cadeia produtiva sucroenergética; iii- 

o fomento ao desenvolvimento de linhas de pesquisa acadêmicas voltadas ao reconhecimento e 

fortalecimento da economia circular na cadeia produtiva sucroenergética; iv- desenvolvimento 

de políticas públicas, incluindo incentivos fiscais e acesso a linhas de financiamento, para a 
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aquisição de equipamentos, criação de projetos de pesquisa, modelos pilotos e novas 

tecnologias; e v- quaisquer outros instrumentos necessários ao fiel cumprimento dos objetivos 

deste programa” (art. 2º, PL n.º 438/2020). 

Por fim, vale lembrar que o Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 58.659, de 4 

de dezembro de 2012, instituiu o Programa Paulista de Biogás, prevendo a criação de um 

Comitê Gestor, com a finalidade de proceder à gestão e ao acompanhamento do Programa, bem 

como que o biometano produzido a partir da biodigestão de biomassa poderá ser misturado com 

o gás canalizado comercializado no Estado de São Paulo.  

                     

5.1. PRINCIPAIS BARREIRAS E LACUNAS IDENTIFICADAS 

 

Ao longo do estudo, verificou-se que a ausência de uma base legislativa específica 

para o aproveitamento energético da vinhaça pelas rotas de produção atualmente disponíveis, 

seja enquanto política pública em seu sentido mais amplo, seja no que se refere a 

regulamentações infralegais específicas para licenciamento ambiental ou ainda tratamento 

fiscal diferenciado, mostra-se como um importante fator de insegurança jurídica e operacional 

para que os investimentos sejam realizados pelo setor sucroenergético.   

O caráter transversal e multidisciplinar dos projetos de aproveitamento energético da 

vinhaça confere elevado grau de complexidade para o desenvolvimento e efetiva 

implementação desses projetos (EPE, 2016).  

     5.1.1. Barreiras tecnológicas 

Apesar de a biodigestão ser uma tecnologia com vasta aplicação em escala comercial, 

conforme dados coletados nas entrevistas ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa, a 

dificuldade de controle da qualidade da vinhaça ao longo de toda ano safra e de homogeneização 

deste subproduto é um dos grandes desafios tecnológicos a serem superados. Neste sentido, 

entre as rotas tecnológicas disponíveis, a codigestão (mistura de substratos) tem sido um 

caminho buscado pelas usinas para garantir um perfil mais estável do subproduto final a ser 

biodigerido (mistura de vinhaça com torta de filtro, por exemplo).  
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     5.1.2. Barreiras Econômicas 

A viabilidade econômica dos projetos de biodigestão de vinhaça para produção de 

biogás, biometano e energia elétrica, ao longo da pesquisa, foi apontada como um fator de 

preocupação para o setor produtivo. Nesse contexto, a ausência de uma política pública 

organizada voltada para o fomento desses projetos é apontada como uma barreira importante a 

ser superada. O desenvolvimento de linhas de financiamento acessíveis e que reconheçam as 

externalidades positivas ambientais de uma unidade capaz de produzir energia (biogás, 

biometano e energia elétrica)  a partir dos subprodutos de uma usina de processamento de cana-

de-açúcar foi apontada como uma possível solução para este desafio. Vale ressaltar que o 

CAPEX para a produção de biogás seria da ordem de R$ 11 bilhões (ABIOGAS, 2017). 

Considerando o beneficiamento para obtenção do biometano, o somatório é de R$ 19 bilhões, 

devido ao aporte necessário para aquisição da unidade de separação. Ao se estimar o OPEX, 

obtém-se uma despesa acumulada entre 2018 e 2030 da ordem de R$ 17 bilhões (EPE, 2018). 

 

Tabela 2. Estimativas de investimento e custos operacionais e de manutenção em 2018-2030 

 CAPEX (R$ bilhões) OPEX (R$ bilhões) 

Etanol 60 705 

Biodiesel 11 n/e 

Biogás 19 17 

TOTAL 90 722 

Nota: Para o biogás considera-se o ponto potencial de produção entre 2018 e 2030 

Fonte: EPE com base em ABIOGAS (2017), ABIOVE (2016), CTBE (2018), IMEA (2017) LOGUM 

(2018) e UNICA (2014) 
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5.2. RECOMENDAÇÕES PARA A CETESB - FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA 

PÚBLICA PAULISTA PARA O MELHOR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA 

VINHAÇA 

 

Como resultado da presente pesquisa, partindo-se da revisão bibliográfica e legislativa, 

com o mapeamento acerca das principais publicações doutrinárias sobre a destinação adequada 

da vinhaça e com o mapeamento das regulamentações existentes no estado de São Paulo e 

demais entes federativos brasileiros, aliando esse conteúdo às informações obtidas nas 

entrevistas com técnicos da CETESB e de entidades representativas do setor de biogás e 

sucroenergético, foi possível formular recomendações objetivas para a construção de uma 

política pública voltada para o melhor aproveitamento agronômico e energético da vinhaça. 

Especialmente no que se refere à competência regulamentar da CETESB, 

considerando o cenário de potencial avanço da aplicação da vinhaça de forma dirigida ou 

localizada atrelado ao seu aproveitamento energético, foram identificados três núcleos 

temáticos para regulamentação pelo órgão ambiental, quais sejam: 

 

● Produto registrado junto ao MAPA:  

Conforme apontado no presente estudo, a vinhaça pode ser objeto de registro como 

produto fertilizante ou biofertilizante junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, permitindo a comercialização deste produto para terceiros, nos termos da 

Instrução Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020, que estabelece as regras sobre definições, 

exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos 

fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes, destinados à agricultura, contribuindo, portanto, 

com outras culturas que são dependentes da importação de potássio para garantia de manejo e 

enriquecimento de solo. 

Nesse sentido, a Decisão de Diretoria nº 388/2010/P, de 21 de dezembro de 2010, que 

aprovou as premissas e diretrizes para a aplicação de resíduos e efluentes em solo agrícola no 

Estado de São Paulo, delimita, em seu item 1.13, abaixo destacado, a competência da CETESB 

quanto à aplicação de produtos registrados junto ao MAPA: 

1.13) A aplicação em solo agrícola de resíduos ou efluentes que possuam 

registro do MAPA como fertilizante não depende de manifestação da CETESB 
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uma vez que resíduos ou efluentes registrados no MAPA são enquadrados como 

produto agronômico.” (CETESB, 2010) 

 

Desta forma, seria correto interpretar que a vinhaça (combinada com demais produtos 

ou não) devidamente registrada como fertilizante junto ao MAPA não seria mais objeto de 

manifestação da CETESB no que se refere ao seu manejo agronômico, podendo ser 

comercializada com terceiros e sendo dispensada das obrigações previstas na Norma Técnica 

CETESB P 4.231 - Vinhaça – Critérios e procedimentos para aplicação no solo agrícola – 3ª 

edição/outubro/2014 e na Decisão de Diretoria da CETESB N. 023/2020/P, de 16 de março de 

2020, e, consequentemente, seria dispensada do monitoramento de águas subterrâneas previsto 

Decisão de Diretoria da CETESB nº 132/2018/E/E, de 11 de julho de 2018. 

No entanto, observa-se que tal interpretação não é unânime      entre os agentes da 

CETESB, havendo posicionamentos pontuais pela exigência do PAV e implantação de poços 

de monitoramento ainda que o produto agronômico (vinhaça) seja devidamente registrado      

junto ao MAPA, razão pela qual recomenda-se a regulamentação de uma orientação específica 

quanto à aplicação concomitante dos referidos instrumentos, esclarecendo quanto às dispensas 

de obrigações no âmbito da CETESB decorrentes do registro da vinhaça como produto 

fertilizante junto ao MAPA. 

A publicação de uma decisão de diretoria com essa orientação resultaria em 

uniformidade de interpretação junto às regionais da CETESB, garantindo tratamento isonômico 

entre as usinas localizadas em território paulista, bem como incentiva      a realização de 

investimentos pelas usinas para registro da vinhaça como fertilizante junto ao MAPA, 

resultando na adoção de melhores tecnologias para manejo e aplicação da vinhaça, bem como 

um novo mercado potencial de biofertilizantes orgânicos derivados da cana-de-açúcar. 

Importante ressaltar que a dispensa sugerida acima não afasta a competência da 

CETESB no que refere ao licenciamento da planta industrial dedicada ao aproveitamento 

energético da vinhaça, limitando-se ao seu aproveitamento agronômico em função da 

regulamentação identificada.  

 

● Revisão da densidade de poços de monitoramento: 

Ainda no que tange às obrigações ambientais decorrentes do aproveitamento 

agronômico da vinhaça, verificou-se que o rigor de frequência de amostras e densidade de poços 
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de monitoramento das águas subterrâneas, conforme Decisão de Diretoria da CETESB nº 

132/2018/E/E, de 11 de julho de 2018, foram necessários para garantir um referencial histórico 

de garantia de que a aplicação da vinhaça em solo agrícola não gera prejuízos às águas 

subterrâneas. Nesse contexto, aliando o reconhecimento dos benefícios ambientais do uso da 

vinhaça para fertirrigação com os resultados do referido monitoramento, o qual atingirá a 

totalidade das usinas instaladas no Estado de São Paulo em 2022, recomenda-se a revisão da 

densidade de poços de monitoramento e a frequência das amostras nas áreas objeto de aplicação 

de vinhaça por aspersão e dispensa do monitoramento para as áreas objeto da aplicação de 

forma localizada ou dirigida. 

Essa recomendação tem como fundamento a garantia de maior eficiência econômica, 

operacional e ambiental tanto para o setor produtivo, quanto para o órgão ambiental, sem 

prejuízo à proteção ambiental.  

Para tanto, sugere-se que as áreas objeto da aplicação de vinhaça pelo método 

localizado ou dirigido sejam dispensadas do monitoramento previsto conforme Decisão de 

Diretoria da CETESB nº 132/2018/E/E, de 11 de julho de 2018, sendo, no entanto, mantido 

para aplicação por aspersão com a revisão da quantidade de poços (densidade por hectare) e de 

frequência de amostras. Essa sugestão tem uma dupla função de política pública, a saber, 

incentiva a adoção da melhor tecnologia disponível, na medida em que isenta as áreas objeto 

de aplicação dirigida ou localizada, e tornar      eficiente a fiscalização do órgão ambiental, posto 

que garante maior atenção para fiscalização das áreas objeto da aplicação por aspersão, ainda 

que em densidade e frequência de amostragem reduzida.   

 

● Licenciamento simplificado: 

Quanto ao licenciamento ambiental dos projetos dedicados ao aproveitamento 

energético da vinhaça, sugere-se que a sua análise seja orientada por meio de licenciamento 

simplificado. Para tanto, recomenda-se a revisão do Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio 

de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a 

prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, referentes ao licenciamento ambiental, 

permitindo um modelo simplificado de licenciamento das atividades relacionadas ao 

aproveitamento agronômico e energético da vinhaça. 
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● Águas residuárias: 

A Norma Técnica CETESB P 4.231 - Vinhaça – Critérios e procedimentos para 

aplicação no solo agrícola – 3ª edição/outubro/2014, prevê a incorporação de águas residuárias 

na vinhaça a ser aplicada no sol, conforme determina seu item 5.1.10: 

5.1.10 A incorporação à vinhaça de águas residuárias somente poderá 

ocorrer mediante prévia autorização da CETESB” (CETESB, 2014). 

Sendo essa a única referência da CETESB para aplicação de águas residuárias no solo 

com aproveitamento hídrico. No entanto, a partir da rota de aproveitamento energético da 

vinhaça, a sua concentração e consequente aplicação de forma localizada ou dirigida passa a 

ser uma realidade operacional para o setor produtivo.  

Ocorre que, atualmente, com a mudança no regime hídrico no território paulista, a 

incorporação de águas residuárias na vinhaça para fins de irrigação de salvamento ou mesmo 

de incremento de produtividade tem sido uma realidade cada vez mais frequente (UNICA. 

2019). 

Nesse contexto, seria um contrassenso operacional realizar a incorporação de águas 

residuárias à vinhaça concentrada apenas para atender à previsão da Norma Técnica CETESB 

P 4.231, uma vez que nem sempre o manejo agronômico da vinhaça irá coincidir com a 

necessidade da irrigação de salvamento.  

Desta forma, recomenda-se a regulamentação de um regramento técnico específico 

para a aplicação de águas residuárias de forma independente da vinhaça para finalidade de 

irrigação do cultivo, garantindo, assim, o uso racional dos recursos hídricos disponíveis.   

 

6. CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES FINAIS 

A construção de uma política pública transversal que consolide o aproveitamento 

energético da vinhaça passa necessariamente pela sua regulamentação em nível federal, 

estadual e municipal, conferindo segurança jurídica e operacional aos investimentos necessários 

para o desenvolvimento deste novo mercado. 

Em nível federal, no que se refere ao uso do biogás da vinhaça para a geração de 

energia elétrica, a criação de leilões regulados dedicados ao biogás no âmbito do submercado      

Sudeste/Centro-Oeste poderá contribuir para o desenvolvimento de um ambiente propício para 
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investimentos pelo setor privado. Além da criação de um mercado dedicado, a instituição de 

um fator de diferenciação para valorar o benefício associado à correção do custo do combustível 

pelo IPCA no caso do biogás irá garantir uma política tributária verde em favor deste 

biocombustível, direcionando o mercado para investimentos neste modelo de produção. Outra 

articulação em nível federal importante, seria a incorporação do biogás de resíduos da 

agroindústria canavieira no Plano ABC, o que permitiria o acesso a linhas de financiamento em 

condições mais acessíveis pelos agentes privados. 

Já no âmbito estadual paulista, merece destaque a necessidade de desenvolvimento de 

uma política fiscal que incentive a realização de investimentos para o aproveitamento 

energético da vinhaça, como por exemplo, a previsão de isenção de ICMS para a energia gerada 

em usinas a biogás até 5 MW      na modalidade minigeração      distribuída (atualmente o Estado 

já oferece essa isenção para projetos com potência instalada de 75 kw até 1 MW), assim como 

a isenção de ICMS sobre o biometano utilizado na frota interna da usina – nesse caso, o produto 

seria um insumo no processo de produção do etanol e do açúcar. 

Quanto à produção e uso do biometano produzido a partir da vinhaça na frota própria 

das usinas e de terceiros, bem como a sua injeção na rede no território paulista, a 

regulamentação de uma alíquota diferenciada de ICMS para equipamentos a gás produzidos 

dentro do Estado de São Paulo poderá incentivar o desenvolvimento de uma indústria de 

suprimentos de base para esse novo modal produtivo. 

Por fim, propõem-se o desenvolvimento, junto à ARSESP, de um modelo para que as 

usinas possam injetar e adquirir gás da rede paulista de forma a utilizar a rede como reservatório 

de gás (permitiria a venda de energia em leilões de disponibilidade e facilitaria o abastecimento 

da frota interna na entressafra ou em momentos de indisponibilidade na produção interna). 

Especificamente no que se refere à competência do órgão ambiental paulista, a saber, 

CETESB, observou-se que para além de seu papel como agente de fiscalização, destaca-se a 

sua importância como potencial agente indutor de novos projetos voltados ao aproveitamento 

energético da vinhaça, uma vez que a sua condução e protagonismo na regulamentação desses 

empreendimentos representa um dos principais eixos que poderão garantir a sua segurança 

jurídica e ambiental e, consequentemente, a sua viabilidade econômica e operacional. 

De forma subsidiária, no âmbito municipal, sugere-se a discussão quanto a 

possibilidade de operador de frota pública (transporte metropolitano, por exemplo) se apropriar 

de parcela da redução de custo com combustível ao utilizar o biometano. 
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Apesar da escassez legal, a normatização infralegal relacionada à caracterização do 

biogás e do biometano segue o rito dos produtos convencionais, ou seja, a regulamentação 

determinada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, neste 

contexto, verifica-se um conjunto normativo maior dedicado à garantia de qualidade desses 

produtos em comparação à sua normatização operacional em si. 

De maneira geral, no entanto, sob o ponto de vista regulatório e de política pública, é 

possível afirmar que pouco se avançou para o fomento de empreendimentos capazes de 

viabilizar o aproveitamento energético da vinhaça em escala comercial, sendo esse o maior 

desafio para o Governo do Estado de São Paulo. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

As barreiras e potencialidades para consolidação da cogeração de biogás, biometano e energia 

elétrica a partir da vinhaça de cana-de-açúcar na matriz energética brasileira   

 

Contexto 

Em 2015, na 21ª Conferência das Partes da ONU realizada em Paris (COP 21), foram 

aprovadas as bases para um acordo internacional destinado a reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) com o objetivo de manter o aumento da temperatura média global em menos 

de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Naquela ocasião, o Brasil apresentou as 

suas metas pretendidas de redução das emissões de GEE para 2025 e 2030 tendo 2005 como 

ano-base. Após a ratificação pelo Congresso Nacional da participação do Brasil na Convenção 

das Mudanças Climáticas em 2016, as metas brasileiras de redução de 37% das emissões de 

GEE em 2025 e de 43% em 2030 tornaram-se compromissos oficiais.  

Diversas projeções têm sido apresentadas para estimar o aumento da produção e a oferta 

de etanol, havendo uma expectativa de que a oferta desse biocombustível possa atingir cerca de 

50 bilhões de litros em 2030. Deve-se observar, no entanto, que nem todo o etanol a ser 

demandado no futuro será produzido localmente a partir da cana-de-açúcar, com tecnologia de 

1ª geração, ou seja, aquele produzido a partir da sacarose. Todavia, como a maior parte desse 

volume será produzida localmente e, admitindo que essa parcela corresponda a 90% do volume 

ofertado em 2030, ou seja, 45 bilhões de litros, o setor sucroenergético terá que se preparar para 

prover as condições necessárias para que essa produção seja realizada de forma sustentável, 

devendo ser objeto de atenção o manejo e a destinação final da vinhaça.  

Gerada no processo de produção de etanol, a vinhaça é um dos principais subprodutos 

da indústria de cana-de-açúcar, sendo um efluente produzido durante a destilação de uma 

solução alcóolica denominada vinho fermentado a uma taxa aproximada de 12 litros de vinhaça 

para cada litro de etanol. A presença de consideráveis teores de cálcio, magnésio, fósforo, 

nitrogênio e enxofre na vinhaça possibilita o seu uso “in natura” como um biofertilizante em 
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solos utilizados na cultura da cana-de-açúcar, num processo denominado fertirrigação, que 

resulta em benefícios agronômicos e econômicos importantes.  

Apesar de a utilização da vinhaça como biofertilizante obedecer às normas e critérios 

de monitoramento ambiental rígidos estabelecidos pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo - CETESB, com frequência, surgem questionamentos sobre os possíveis efeitos dessa 

prática, seja em função de seu odor característico, seja por eventuais discussões acerca do risco 

de percolação e lixiviação dos componentes da vinhaça no solo e possíveis impactos na 

qualidade das águas subterrâneas.  

Além disso, discute-se a correlação entre esse uso e a ocorrência de focos de infestação 

de “mosca-de-estábulo” em áreas próximas de zonas de criação de gado, principalmente no 

noroeste do Estado de São Paulo, provocando polarização entre pecuaristas e o setor 

sucroenergético.  

Verifica-se, portanto, que o equacionamento dessas questões e a reafirmação de que a 

produção de etanol é de fato sustentável sob o ponto de vista ambiental e social requer novas 

abordagens para o manejo e destinação final da vinhaça. 

Dentro deste contexto de aumento de produção de etanol, exigências ambientais cada 

vez mais latentes, bem como do desafio que representa o melhor aproveitamento de 

aproximadamente 540 bilhões de litros de vinhaça, o presente artigo abordará de forma concisa 

algumas alternativas a serem consideradas sob a ótica do desenvolvimento de uma política 

pública, buscando contribuir para o debate que envolve as barreiras e potencialidades estruturais 

decorrentes da destinação adequada deste subproduto. 

Neste sentido, serão discutidas medidas regulatórias e tecnológicas que garantam o 

melhor aproveitamento agronômico e energético da vinhaça, com especial atenção à 

identificação das barreiras de infraestrutura existentes para a geração de biogás, biometanol e 

bioenergia. 

 

Situação problema 

A necessidade de expansão da produção de etanol combustível e demais fontes de 

energia renovável para atendimento das metas assumidas pelo Brasil no âmbito do Acordo de 

Paris resultará em uma maior disponibilidade de vinhaça nas plantas industriais das usinas. 

Mesmo com o seu aproveitamento agronômico, por meio da fertirrigação, estima-se um volume 
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de 540 bilhões de litros de vinhaça advindos do processamento da cana-de-açúcar a serem 

devidamente processados, armazenados e destinados. 

 

Objetivo 

Realizar um amplo mapeamento dos instrumentos e ferramentas disponíveis para que o 

Governo do Estado de São Paulo fomente o desenvolvimento de novos projetos dedicados ao 

aproveitamento energético da vinhaça, com a indicação de eventuais regulamentações 

complementares que se façam necessárias. 

 

Abordagem e Metodologia14 

Considerando o objetivo deste projeto, a abordagem sugerida será baseada no 

conhecimento cumulativo dos próprios técnicos da Cetesb, que são responsáveis pela 

fiscalização da destinação da vinhaça em território paulista, bem como a partir da elaboração 

de um amplo comparativo entre a regulamentação instituída pelos demais Estados e Distrito 

Federal. 

Nesse sentido, serão utilizados os seguintes instrumentos metodológicos: 

v. Revisão bibliográfica – mapeamento acerca das principais publicações doutrinárias 

sobre a destinação adequada da vinhaça 

vi. Revisão legislativa – mapeamento das regulamentações existentes no estado de São 

Paulo, bem como nos demais entes federativos brasileiros; 

vii. Entrevistas com técnicos da Cetesb e de entidades representativas do setor de biogás e 

sucroenergético. 

Produtos 

● Relatório final com as seguintes especificações de formatação: 

i. até 70 (setenta) páginas, incluindo anexos e referências bibliográficas; 

ii. Fonte Times New Roman; 

iii. Tamanho da fonte 12; 

iv. Espaçamento 1,5.  

 
14 ADEODATO, João Maurício (1999). Bases para uma metodologia da pesquisa em Direito. REVISTA CEJ, 

Brasília, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, vol. 3, nº 7, jan./abr 
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● Apresentação do relatório final para banca formada para defesa no curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas, com a participação 

de representante da Cetesb. 

● Apresentação do relatório final para equipe técnica da Cetesb, caso solicitado pela 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

 

Organização Parceira 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo  

Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 

05459-900 

 

Contato e responsável na Organização Parceira 

Antônio Falco Junior – assistente da presidência da CETESB 
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ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS UTILIZADOS NO ESTUDO   

    

Nota Técnica da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo: Inserção 

do Tratamento da Vinhaça no Plano ABC/SP 

 

Protocolos Agroambientais assinados em 2007 e 2008 pelos representantes do Setor 

Sucroalcooleiro Paulista, ORPLANA e UNICA, e o Governo do Estado de São Paulo, 

representado por suas Secretarias do Meio Ambiente e de Agricultura e Abastecimento – Etanol 

Verde 

 

Protocolo Agroambiental assinado em 2017 pelos representantes do Setor Sucroenergético 

Paulista, ORPLANA e UNICA, e o Governo do Estado de São Paulo, representado por suas 

Secretarias do Meio Ambiente e de Agricultura e Abastecimento, e CETESB 

 

Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo “Net Zero 2050” 

 

Recomendações gerais para a conservação do solo na cultura da cana-de-açúcar / Isabella 

Clerici De Maria; Mário Ivo Drugowich; José Osmar Bortoletti; et al. Campinas: Instituto 

Agronômico, 2016 100 p. online (Série Tecnologia APTA. Boletim Técnico IAC, 216) 
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ANEXO III – LISTA DE PESSOAS ENTREVISTADAS E ENTREVISTAS      

 

As entrevistas e depoimentos foram realizadas direta e indiretamente ao longo da pesquisa, 

incluindo identificação de declarações prévias e de caráter público: 

 

Alessandro Gardemann – Presidente da ABiogás 

Alfred Szwarc – Consultor técnico da UNICA 

Andre Elia Neto – Consultor técnico da UNICA 

Antônio Falco Junior – assistente da presidência da CETESB 

José Luiz Fontes - coordenador da CDRS da SAA 

Zilmar José de Souza – gerente de Bioenergia da UNICA 


