
 

 

 

Simpósios de atualização em grandes culturas 

O avanço do sistema de produção agrícola tem crescido gradativamente, em destaque, o cultivo de 

alimentos. Neste sentido, muitas são as transformações e atualizações neste setor que tanto movimenta a 

economia e a agricultura como um todo.  

Em prol do melhor aproveitamento das áreas, de uma significativa produtividade e qualidade da 

produção, o homem cria e por vezes aperfeiçoa técnicas que buscam facilitar e melhorar tal sistema de 

produção. De modo que o torne mais eficiente, sustentável e rentável.  

Para tanto, é necessário buscar conhecimentos além das experiências já obtidas com as práticas, 

manejos e especificidades dos cultivos e culturas. E é com esse objetivo, de aprimorar os conhecimentos de 

alunos, professores, agricultores e da comunidade em geral, que o grupo PET-Agronomia realiza a cada ano 

o Simpósio de Atualização em Grandes Culturas.  

Este, por sua vez, segue uma rotatividade entre culturas (soja, milho, cereais de inverno e arroz) de 

grande importância econômica para a região central do Estado. Neste evento são abordadas informações 

atualizadas sobre a cultura e também como se encontra o cenário agrícola em relação à cadeia produtiva.  

Além disso, busca-se diversificar os assuntos abordados com o intuito de contemplar inúmeras 

informações e conhecimentos que possam ser agregados às teorias e práticas de campo. Isso tudo mediante 

novas e/ou diferentes formas de manejo do solo e manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas; 

ecofisiologia da planta e melhoramento genético; efeitos das mudanças climáticas sobre a cultura; 

tecnologias desenvolvidas e usadas para o processo de cultivo; perspectivas futuras em relação à 

comercialização, mercado e a industrialização, dentre outros.  

O intuito é promover a integração entre palestrantes/pesquisadores e participantes, facilitando a troca 

de informações e experiências, debatendo técnicas e estratégias que possam auxiliar no desenvolvimento de 

uma produção sustentável. Potencializando e/ou maximizando, assim, o rendimento por meio de alternativas 

que visam alcançar estabilidade em toda cadeia produtiva, levando em consideração tendências e 

perspectivas que tal cultura apresenta em âmbito regional e nacional.  

O simpósio deste ano será voltado à cultura do Milho, não só por respeitar a rotatividade das culturas 

conforme os eventos, mas também em função de ser um dos mais importantes produtos do setor agrícola. 

Destacando-se pelas diversas formas de utilização, desde alimentação animal até processos de 

beneficiamento específicos em prol da alimentação humana. Além do fato de ter sido alvo de várias 

discussões devido ao aumento do preço do grão no mercado, como ainda causador de alguns entraves no 

agronegócio brasileiro. 

 Portanto, para conhecer mais e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a cultura do milho, venha 

participar do VI SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM GRANDES CULTURAS: MILHO, nos dias 29, 30 e 

31 de agosto e 01 de setembro no Auditório Flávio Miguel Schneider. 

Tailine Halberstadt

  



 
 

 
 

Perspectivas Climáticas para a 

Safra 2016/2017 

A safra brasileira de grãos no ano agrícola 

2015/2016 foi fortemente influenciada pelo 

fenômeno El Niño, que ocasionou maior volume 

de chuvas ao longo do período de 

desenvolvimento das plantas na lavoura. Para a 

safra 2016/2017 o que os especialistas esperam é 

que ocorra o fenômeno oposto, o La Niña, 

causado pelo esfriamento anormal das águas 

oceânicas, levando à menor ocorrência de chuvas. 

Ainda não há um consenso entre 

meteorologistas a respeito da intensidade do 

fenômeno, porém, o meteorologista Ricardo 

Felício, doutor em meteorologia pela 

Universidade de São Paulo, espera que o 

fenômeno ocorra de forma menos intensa por dois 

fatores. O primeiro é o ciclo lunar, já que a lua 

está se afastando da Terra, provocando a 

movimentação das águas oceânicas, aumentando a 

temperatura das mesmas e o segundo fator trata-se 

do maior aquecimento do Oceano Atlântico, 

quebrando o efeito severo do La Niña. 

Independentemente da intensidade, o que 

se espera é a ocorrência de um La Niña típico, 

com maior regime de chuvas nas regiões 

Norte/Nordeste, principalmente no extremo norte 

brasileiro, com temperaturas abaixo do normal 

para a região sudeste e expectativa de menor 

regime de chuvas para a região centro-sul do país, 

além da maior tendência à ocorrência de granizo e 

de geadas tardias.  

De qualquer modo, independentemente da 

intensidade, o cenário da próxima safra exige 

bastante cautela por parte dos produtores, 

principalmente da região sul do país, que, na safra 

de trigo teve influência do El Niño no período de 

semeadura e pela maior probabilidade de geada 

tardia que é trazida pelo La Niña. No caso das 

culturas de verão, o plantio e desenvolvimento da 

cultura terá forte influência pelo atraso do regime 

de chuvas, a menor distribuição e quantidade de 

precipitação, além da ocorrência de veranicos.  

Adriana Almeida do Amarante 

 

 

 

 

Manejo Hídrico na cultura do 

Milho 

Ao longo dos anos a produção brasileira de 

milho (Zea mays L.) tem alcançado significativos 

aumentos em decorrência de diversos fatores, tais 

como: expansão da área semeada, uso de novas 

tecnologias de produção e da ocorrência de 

condições edafoclimáticas favoráveis. No entanto, 

devido a extensa área territorial que o Brasil 

possui, e grande heterogeneidade entre as regiões, 

algumas estações do ano acabam passando por 

períodos de déficit hídrico, resultante da grande 

variabilidade climática existente. 

O milho é bastante exigente em água, ao 

mesmo tempo em que possui eficiência para fazer 

seu uso e para convertê-la em quantidades 

significativas de matéria seca por unidade de água 

absorvida. Logo, a quantidade de água que é 

consumida pela cultura e posteriormente 

transformada em peso de grãos, pode chegar a 

níveis mínimos de 250 litros de água por kg de 

grãos secos produzidos. Tendo como exemplo, 

cultivares de milho de ciclo médio, que 

dependendo das variações climáticas existentes, 

podem ter seu consumo concentrado entre 380 a 

550 mm de água em seu ciclo completo.  

Caracteriza-se como uma cultura de alta 

sensibilidade a estiagens, consequentemente pode 

ter sua produção final reduzida em casos de 

deficiência hídrica. Sendo os períodos de maior 

importância aqueles que vão desde o 

florescimento à maturação da cultura, acarretando 

em diminuição do número de grãos por espiga e a 

qualidade dos grãos. O período de 

embonecamento ou ainda um pouco depois dele, é 

a fase mais exigente em água, sendo considerada a 

mais crítica quando relacionada a produtividade. 

Por isso, déficits de água nesse período resultam 

em grandes perdas. Déficit anterior ao 

embonecamento resulta em perdas de 20 a 30%; 

durante de 40 a 50% e após em 10 a 20%.  

Se desenvolvido um sistema de irrigação é 

necessário que este seja economicamente viável. 

Portanto, deve-se levar em consideração o 

momento em que a água torna-se o fator limitante 

e o momento em que o preço de venda do produto 

torna-se favorável, assim reduzindo os riscos nos 

rendimentos. 

Catiusca Peretto 



 
 

 
 

 

BREXIT e suas influências sobre o agronegócio brasileiro 

“Brexit” é a combinação das palavras em inglês Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). Este termo se 

refere ao plano que prevê a saída do Reino Unido do bloco econômico União Europeia (UE). O Reino Unido 

é constituído por quatro países, são eles: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.  

A decisão sobre o egresso destes países do bloco econômico europeu foi realizada fundamentando-se 

num referendo popular que aconteceu no dia 23 de julho de 2016. Com 51,9% dos votos, a maioria dos 

cidadãos britânicos decidiu sair do bloco. Os votantes pertencentes à Inglaterra e País de Gales escolheram a 

saída enquanto que os habitantes da Escócia e Irlanda do Norte votaram a favor da permanência no bloco. 

O ideal defendido por cidadãos que lutam em prol do BREXIT é a ideia do nacionalismo tradicional, 

este, apoiado por ideais de anti-migração. Ficou determinado que o prazo máximo para as negociações de 

saída ou permanência do Reino Unido no bloco é de dois anos. Porém, se o Reino Unido resolveretornar ao 

bloco, o mesmo deverá elaborar um novo pedido de adesão ao Conselho Europeu e dependerá da aceitação 

unânime do Parlamento para poder ingressar novamente à União Europeia. 

Diante deste cenário, as opiniões quanto aos impactos no agronegócio mundial estão divididas. 

Alguns estudos apontam que esta ruptura proporciona cenários mais negativos, pois, segundo Juliana Costa, 

professora de Relações Internacionais da FECAP, as dificuldadesnas negociações entre o Mercosul e a UE 

são aumentadas com esta saída, pois neste novo cenário a França ganha mais peso no bloco econômico e 

esta apresenta características protecionistas em relação ao comércio agrícola. 

Por outro lado, alguns pesquisadores garantem um viés mais positivo para o Brasil, tendo em vista a 

oportunidade para o comércio exterior. Para Celina Ramalho, economista do Conselho Federal de 

Economia, o Brasil ganha maiores condições para negociar com a UE, principalmente em relação à 

comercialização de commodities, já que Londres, historicamente é mais favorável ao livre-comércio de 

países fora do bloco.  

 Para o Rio Grande do Sul a UE sempre foi parceira principalmente na compra de soja, fumo e carnes, 

caracterizando o bloco como o segundo principal exportador destes produtos, sendo o Reino Unido 

responsável por aproximadamente 1,08% das compras do ano de 2015. Já para o Brasil, os britânicos 

possuem participação de 1,5% da balança comercial, ocupando o 15º lugar na lista de principais destinos dos 

produtos brasileiros, ou seja, o pequeno comércio existente entre Brasil e Reino Unido diminuem os 

impactos na balança comercial brasileira. 

Segundo o economista Tomás Torezani, com o passar dos anos a UE vem diminuindo a importância 

nas exportações de produtos brasileiros, diminuindo a dependência do Brasil frente a este comércio. Alguns 

dados evidenciam este cenário: em 1998 foi responsável por 29,9% das exportações, enquanto que 

atualmente corresponde por 17,8%. Não diferindo dos dados nacionais, no Rio Grande do Sulem 1999 a UE 

era responsável por 26,4% das exportações gaúchas, caindo para pouco mais da metade deste percentual no 

ano de 2015.  

Para o agronegócio brasileiro, a saída britânica do bloco não corresponde a significativos prejuízos 

ao comércio, já que os principais parceiros do Brasil na UEsão Alemanha, Itália e França. Além disso, a 

principal (ou importadora) importadora dos produtos brasileiros, a China, é pouco afetada com o BREXIT 

fato que assegura a menor dependência brasileira ao bloco econômico da UE.  

Cínthia Gabriela Garlet e Nariane de Andrade
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OUTROS EVENTOS... 

 

 

 

 

 

   

  

 

XXX Congresso Brasileiro da 

Ciência das Plantas Daninhas 

22 a 26 de agosto de 2016 

Curitiba - PR 

 

49º Congresso Brasileiro de 

Fitopatologia 

29 de agosto a 1º de setembro de 2016 

Maceió - AL 

Curitiba/PR 

 

FERTBIO 

10 a 20 de outubro de 2016  

Goiânia - GO 

 

15º Encontro Nacional de 

Plantio Direto na Palha 

20 a 22 de setembro de 2016 

Goiânia - GO 

 

XXIV Congresso Brasileiro de 

Fruticultura 

16 a 21 de outubro de 2016 

São Luis - MA 

 

39º Congresso Mundial do 

Vinho 

24 a 28 de outubro de 2016 

Bento Gonçalves - RS 

 


