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Esalq realiza ciclo de palestras sobre cana-de-açúcar 
 
O Departamento de Produção Vegetal (LPV) / Grupo de Experimentação Agrícola (GEA), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (USP/ESALQ) realiza, nos próximos dias 16 e 17, o ciclo de palestras “Cana de 
açúcar, expansão para o Cerrado”. O evento é voltado para a comunidade acadêmica, agrônomos e demais 
profissionais do setor canavieiro e busca atualizar o público sobre a situação da cultura da cana. A proposta é 
apresentar um panorama atual e aspectos econômicos do setor, debater sobre as dificuldades da expansão para 
o Cerrado, além das tecnologias relacionadas à renovação dos canaviais e alocação de variedades. 
 
As palestras acontecem no Anfiteatro Dr. Urgel de Almeida Lima, do departamento de Agroindústria, Alimentos e 
Nutrição da Escola, das 18h50 as 22h. Os moderadores serão os professores Evaristo Marzabal Neves, do 
departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) e Marcos Silveira Bernardes, do departamento de 
Produção Vegetal. 
 
No primeiro dia (16/6), após abertura e entrega de material, acontece às 19h a palestra “Mercado e demanda 
mundial de etanol”, proferida por Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única (União da Agroindústria 
Canavieira de São Paulo). Ainda no dia 16, às 20h30, ocorre a palestra “Alocação de variedades”, ministrada por 
Hélio do Prado, do IAC (Instituto Agronômico de Campinas). 
 
No segundo dia do Ciclo (17/6), às 19h, Luiz Antonio Paiva, diretor do Grupo Cerradinho, ministra a palestra 
“Dificuldades para expansão ao Cerrado”. Às 20h30, Denizart Bolonhezi, do Pólo Apta Centro Leste, profere a 
palestra “Reforma de canaviais”. Após as palestras haverá discussão entre os presentes. 
 
As vagas para o Ciclo estão limitadas em 120 e os interessados podem fazer inscrição no valor de R$15.00 
(antecipado) e R$20.00 no local. 
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