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O setor Sucroenergético no Estado de 
São Paulo
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~61,4% da Produção de Etanol do 
BR

 A bioenergia gerada pelo setor sucroenergético representa 30 % da matriz 
energética do Estado de SP;

 São 5,2 milhões de hectares de terras cultivadas com a cultura de cana-de-
açúcar;

 12.000 mil produtores rurais fornecedores de cana;



Distribuição das Usinas no Estado de São Paulo

199 usinas



Aspectos ambientais que podem comprometer a 
sustentabilidade da atividade

 Queima da palha da cana: em 2006, aproximadamente 10% do Estado 
foi queimado 2,3 milhões de ha;

 Déficit no Estado de 1,4 milhões de ha de cobertura de mata nativa nas 
áreas ciliares;

 Consumo excessivo de água no processo industrial. 

Exemplo: 5m3 /tonelada de cana moída nos anos 90;

 Conservação de solo: em SP, estima-se uma perda de  200 milhões de 
toneladas de solo/ano;

 Vinhaça  gerados 5-13 litros de vinhaça/litro de álcool produzido;



AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO PARA GARANTIR A 
SUSTENTABILIDADE DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO

Protocolo Agroambiental Paulista

Zoneamento Agroambiental do setor 
Sucroalcooleiro Paulista



Construir um compromisso com o setor 
sucroalcooleiro para a produção mais sustentável de 
etanol no Estado de São Paulo:

 respeitando os recursos naturais 
minimizando continuamente os impactos 

ambientais.

Protocolo Agroambiental Setor 
Sucroalcooleiro



Implementação do Protocolo 
Agroambiental

 Grupo Executivo tripartite (SMA/SAA/UNICA);

 Negociações das diretivas técnicas propostas pelos técnicos SMA , 
SAA e UNICA;

 Elaboração e assinatura do Protocolo Agroambiental do Setor 
Sucroalcooleiro Paulista. (04 de junho 2007 – Usinas, 10 de março 
2008 – Fornecedores de Cana)

 Regulamentação das Diretivas Técnicas;

 Adesão das Unidades Agroindustriais;

 Análise dos Planos de Ação;

 Operacionalização do Protocolo ( Certificados e visitas as signatárias);



Diretivas técnicas
Diretiva a:
- Antecipar, nos terrenos com declividade até 12%, o prazo final para a

eliminação da queimada da cana-de-açúcar, de 2021 para 2014, adiantando  
o percentual de cana não queimada, em 2010, de 30% para 70%;

Diretiva b:
- Antecipar, nos terrenos com declividade acima de 12%, o prazo final para a  

eliminação da queimada de cana-de-açúcar, de 2031 para 2017, adiantando  
o percentual de cana não queimada, em 2010, de 0% para 30%;

Diretiva c:
- Não uitilizar a prática da queima da cana-de-açúcar para fins de colheita nas  

áreas de expansão de canaviais;



Diretivas técnicas
Diretiva d:
- Adotar ações para que não ocorra a queima a céu aberto, do bagaço de cana, ou 

de qualquer outro subproduto da cana-de-açúcar;

Diretiva e:
- Proteger as áreas de mata ciliar das propriedades canavieiras, devido à

relevância de sua contribuição para a preservação ambiental e proteção à
biodiversidade;

Diretiva f:
- Proteger as nascentes de água das áreas rurais do empreendimento canavieiro, 

recuperando a vegetação ao seu redor;



Diretivas técnicas
Diretiva g:
- Implementar Plano Técnico de Conservação do Solo, incluindo o combate à erosão 

e a contenção de águas pluviais nas estradas internas e carreadores;

Diretiva h:
- Implementar Plano Técnico de Conservação de Recursos Hídricos, favorecendo o 

adequado funcionamento do ciclo hidrológico, incluindo programa de controle da
qualidade da água e reuso da água utilizada no processo industrial;



Diretivas técnicas
Diretiva i:
- Adotar boas práticas para descarte de embalagens vazias de agrotóxicos, 

promovendo a tríplice lavagem, armazenamento correto, treinamento adequado 
dos operadores e uso obrigatório de equipamentos de proteção individual;

Diretiva j:
- Adotar boas práticas destinadas a minimizar a poluição atmosférica de processos 

industriais e otimizar a reciclagem e o reuso adequados dos resíduos gerados na 
produção de açúcar e etanol.



 Disciplinar uso do solo: expansão da área de plantio;
 Gestão dos recursos naturais fauna, vegetação, solo, 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos; planejamento 
e gestão de áreas protegidas (Unidades de Conservação);

 Subsidiar políticas públicas;
 Subsidiar o setor privado para definição de seus planos de 

negócios.

Zoneamento Agroambiental
do Setor Sucroalcooleiro

Objetivos:



Aptidão Edafoclimática
• Solo; Temperatura; Chuva; Deficiência e Excedente Hídrico; Período de Geada;
Período de Repouso da Colheita; Fertilidade Natural; Manejo do Solo;
Pedregosidade;



Restrições a colheita mecânica 
• de 0-15% - sem restrição
• de 15-20% - restrição moderada
• acima 20% - restrições severas



Disponibilidade de águas superficiais
• Bacias e Cursos d’água declaradas críticas pelo DAEE – Comitê de Bacias;
• Críticas em função da quantidade de água disponível e outorgada;



Vulnerabilidade de águas subterrâneas
Fragilidade do aqüífero em ser poluído: Litologia, Profundidade do nível da 
água, Tipo de aqüífero ;

IG/CETESB/DAEE (1998)



Classificação quanto a qualidade do ar
• Padrão é estabelecido por: material particulado, partículas inaláveis, 
partículas totais em suspensão, fumaça, dióxido de enxofre;



• Áreas de Proteção Ambiental (APA); Unidades de Proteção Integral (UCPI) existentes (SNUC) e 
Zonas de Amortecimento (CONAMA 13/1990); Unidades de Proteção Integral Indicadas (Projeto 
Biota); Restauração e Conservação da Biodiversidade (Projeto Biota). 

Importância para Proteção da Biodiversidade



Mapa do Zoneamento Mapa do Zoneamento 
AgroambientalAgroambiental para o setor para o setor 

SucroalcooleiroSucroalcooleiro
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Resultado quanto à aptidão agroambiental

Porcentagem das áreas com relação a área total do Estado de SP (24,8 milhões de ha) 



ZAA X Área de cana plantada 

Distribuição da área plantada por 
classes do zoneamento

Adequada

Adequada com limitações 
ambientais

Adequada com restrições 
ambientais

Inadequada

Área de cana plantada



ZONEAMENTO AGROAMBIENTAL PARA O 
SETOR SUCROALCOOLEIRO 

Resolução Conjunta SMA-SAA – 4 de 18-9-2008 
• Define o Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro no 
Estado de São Paulo, conforme mapa e estabelece classificação 
para as áreas.

Resolução  SMA- 88 de 19-3-2009
• Define as diretrizes técnicas para o licenciamento de 
empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo.



RESULTADOS

Protocolo Agroambiental

Unidades Agroindustriais e 
Fornecedores de Cana-de-Açúcar



 160 Unidades Agroindustriais
 26 Associações de Fornecedores

• 80% das Unidades Agroindustriais do Estado de SP;
• 100% das Associações de fornecedores

•• 15,7 bilhões de litros15,7 bilhões de litros foram produzidos na safra 2008/2009 
pelas usinas signatárias do Protocolo Agroambiental; 

• Equivale a 88 % da Produção Paulista e a 54% da 
Produção Nacional de Etanol

Signatários ao Protocolo:
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Cana Colhida Crua-Safra 06/07

Cana Colhida Crua-Safra 07/08 

Cana Colhida Crua-Safra 08/09



Cana Colhida Crua-Safra 06/07

Cana Colhida Crua-Safra 07/08 

Cana Colhida Crua-Safra 08/09



Comparação Lei 11.241/02 x Protocolo x Executado



Mata CiliarMata Ciliar
251.375 hectares de mata ciliar declarados pelo setor sucroenergético

ao Protocolo Agroambiental Paulista 

 Unidades Agroindustriais 189.571 ha
 Fornecedores 61.804 ha

Equivale a mais de 38 mil km de cursos d´água

• Possibilidade de recuperação de mais de 300.000 ha de matas ciliares 
(estoque de cerca de 15 milhões de toneladas de Carbono);

• Significaria o plantio de aproximadamente 240 milhões de mudas;



Maitê Sandoval- maitess@ambiente.sp.gov.br
etanolverde@ambiente.sp.gov.br

Fone: (11) 3133-3861

www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO


