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       O Setor sucroenergético é uma das mais antigas atividades industriais brasileiras. Teve início 
com a colonização do Brasil e inicialmente era focada na produção de açúcar e aguardente. Após 
1974 com o início do Proálcool, passou a se desenvolver tecnologicamente culminando com a 
ampliação da produção e tendo como objetivo principal a produção de etanol que seria utilizado 
como combustível alternativo e substituto de combustíveis derivados de petróleo. A cada ano 
novas tecnologias foram desenvolvidas e implantadas aumentando a eficiência industrial. Tivemos 
uma evolução marcante na área agrícola em termos de desenvolvimento de novos equipamentos, 
novas tecnologias e principalmente no desenvolvimento de novas variedades de cana de açúcar. 
Observa-se que o desenvolvimento do setor resultou também no desenvolvimento 
socioeconômico de regiões e em seu entorno ao gerar empregos diretos e indiretos. 
Contrariamente a isso tudo ressaltamos outro ponto que merece especial atenção: os impactos 
ambientais que foram potencializados com a ampliação da atividade sucroalcooleira, portanto, é 
mandatório que se analise quais os resíduos são produzidos pelo setor e suas destinações finais. É 
sob essa ótica que se desenvolverá a presente pesquisa que tem, por objetivo identificar os 
critérios para a re-utilização dos resíduos da indústria sucroenergética salientando o resíduo 
vinhaça como potencial fertilizante economicamente viável ecologicamente sustentável a partir de 
um programa desenvolvido por um grupo de empresas do setor e localizado no Estado de Mato 
Grosso do Sul. Para tanto, inicialmente, faremos uso da pesquisa bibliográfica ao buscar 
referencial teórico junto a obras de autores renomados da área estudada. Em um segundo 
momento, faremos uso da pesquisa de campo e a utilização dos dados fornecidos pela mesma, 
acerca do programa de destinação de vinhaça por ela desenvolvido. 
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       A utilização de mudas pré-brotadas (MPB) é direcionada para aumentar a eficiência e os 
ganhos econômicos na implantação de viveiros. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 
diferentes concentrações de substratos agrícolas para a produção de MPB de cana-de-açúcar, bem 
como avaliar o desenvolvimento inicial destas mudas. Utilizou-se o delineamento experimental 
inteiramente casualizado, contendo 4 tratamentos (substratos), com 6 repetições e 1 planta por 
unidade experimental. Fontes orgânicas de fósforo (P), como a torta de filtro, tem papel 
fundamental para a vida de microrganismos, aumentando a CTC do solo e a mobilidade de P no 
solo. A adição da torta de filtro aos tratamentos 3 e 4 pode ter disponibilizado ao meio, nutrientes 
essenciais para o desenvolvimento dos minirrebolos, promovendo uma boa aeração e retenção de 
umidade. O uso da torta de filtro em mistura com outros substratos pode ser utilizado para a 
produção de MPB de cana-de-açúcar.  

 


