Tereos investe mais de R$ 20 milhões para ampliar a utilização de
vinhaça localizada
Com iniciativas em diferentes frentes, empresa planeja ampliar a área aplicada no grupo em
cerca de 40 mil hectares
Olímpia, 07 de novembro de 2022 – A Tereos, uma das empresas líderes na produção de açúcar,
etanol e energia do país, está investindo cerca de R$ 23,5 milhões em um projeto para ampliar
a utilização da vinhaça para fertilização de seus canaviais, aumentando em cerca de 40 mil
hectares de aplicação nas áreas da empresa.
A vinhaça, coproduto da cana-de-açúcar gerado a partir da fabricação de etanol, contém
principalmente o potássio, nutriente essencial para o desenvolvimento da cana, além de outros
nutrientes em menor quantidade. Dessa forma, sua aplicação é uma prática cada vez mais
comum para fertilização das plantações, possibilitando a destinação correta do resíduo.
Atualmente, todas as unidades do grupo contam com a aplicação de vinhaça localizada. A
técnica permite 100% de aproveitamento da vinhaça, já que oferece maior precisão de aplicação
e controle de vazão, garantindo maior qualidade na operação.
De acordo com Everton Carpanezi, Superintendente de Operações Agroindustriais da Tereos, o
projeto foi criado com o objetivo de ampliar as alternativas e reduzir a dependência da
companhia em soluções do mercado, além de colocar a empresa em uma situação mais positiva
em um cenário de alta de preços de fertilizantes, como visto recentemente. “A iniciativa
também reforça um de nossos principais pilares, a sustentabilidade, ao aproveitar ao máximo
os resíduos de nossa principal matéria-prima, a cana-de-açúcar”, complementa.
Para o sucesso do projeto, os investimentos foram realizados em diferentes áreas. Na área
agrícola, o foco foi na padronização e otimização da performance dos aplicadores. Além disso, a
empresa investiu em melhorias na estrutura de carregamento e bombeamento de vinhaça, além
de estratégias para redução de gargalos logísticos no transporte. Por fim, houve uma ampliação
da estrutura de aplicação de vinhaça por meio da aquisição de sete novos equipamentos de
aplicação, totalizando 26 no grupo.
Já na indústria, os esforços visam garantir uma vinhaça com maior concentração de potássio
para otimização das aplicações no campo como, por exemplo, maior controle da fermentação e
separação de água residuária.
“Todos esses investimentos reforçam nossa preocupação em garantir a sustentabilidade de
nossos processos e nos manter competitivos frente aos desafios atuais do setor. Continuaremos

focados em encontrar as melhores soluções, no campo e na indústria, para cumprirmos nossos
objetivos”, finaliza Carpanezi.
Sobre a Tereos
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos
alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os
compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da
companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos
reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar,
cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800
colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos.
Em 2021/2022, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões.
Tereos no Brasil
A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e
Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil
concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil,
com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos
derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos
países.
Para saber mais, acesse: https://br.tereos.com/ ou https://br.linkedin.com/company/tereos

