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 A demanda mundial pelo etanol oriundo da cana de açúcar visando à 

substituição de fósseis é fato, cenário crescente devido à redução na oferta e 

impactos causados pelo uso destes. Por conseqüência a produção brasileira 

apresenta perspectivas de alta na produção da safra 2009/2010 de 8,6% a 10,7% 

frente a safra 2008/2009.  

Tecnologias que permitem o cultivo em condições climáticas desfavoráveis, 

variedades mais produtivas e o uso da irrigação, têm sido responsáveis pela 

adaptabilidade da cultura frente a adversidades, permitindo o aumento da produção 

e abrindo novas fronteiras de cultivo, mesmo que regiões com déficits hídricos 

acentuados que outrora inviabilizariam a exploração sustentável da cana-de-açúcar. 

Dessa forma estudos que contribuam com as descobertas já relatadas são 

bem vindos, principalmente aqueles que foquem a exploração da cultura com vistas 

à sustentabilidade da cultura irrigada, atuando tanto na definição da forma de irrigar 

(equipamentos) como no quando? e quando?  irrigar (manejo de água). 

Assim sendo está sob desenvolvimento, na área experimental do 

Departamento de Engenharia Rural – ESALQ/USP, em Piracicaba-SP, um estudo 

com vistas ao melhor entendimento das respostas de crescimento e 

desenvolvimento de quatro variedades de cana de açúcar cultivadas em ambiente 

protegido e irrigadas por gotejamento. Está será submetida a um controle rigoroso 
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do consumo de água, através do uso de equipamentos sofisticados e os 

tratamentos definidos segundo as necessidades hídricas, numero e época de 

aplicações de água. 

Todo o experimento realizado dentro do ambiente protegido será repetido no 

ambiente externo, em menor numero de repetições, computando a precipitação, nos 

cálculos de balanço hídrico. 

As medidas realizadas periodicamente contemplaram os aspectos 

fisiológicos: (interceptação de radiação solar, área foliar, trocas gasosas, 

fluorescência e potencial hídrico foliar. As medidas de crescimento e 

desenvolvimento serão realizadas em folhas, colmos perfilhos altura de planta, 

densidade e profundidade de raízes, flores e finalizando com produtividade total. 

Os parâmetros determinados através de cálculos serão: índice de maturação, 

Brix %, pol, peso do bagaço úmido, açúcares redutores (AR), fibra da cana-de-

açúcar (F), açúcares redutores da cana (ARC) e açúcar total recuperável (ATR). 

As principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta serão de 

auxilio a futuros projetos de pesquisa e dissertações de pós-graduação no 

Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, pesquisas e extensão no 

Instituto Nacional de Tecnologia em Engenharia de Irrigação (INCT-EI); 

desenvolvimento de pacotes tecnológicos que otimizem a produção sustentável da 

cana de açúcar. 

Este trabalho conta com o apoio e contrapartidas da ESALQ, disponibilizando 

seu corpo técnico científico, espaço físico e infra-estrutura de laboratórios cobertos 

e em campo e do INCT-EI que conta com diversos profissionais da área de irrigação 

e correlatas, bem como infra-estrutura física e divulgação e difusão da tecnologia 

e,ou resultados obtidos com a experimentação. 

Os recursos para financiamento estão sendo pleiteados junto ao CNPq. 


