
ara estimular o plantio
de trigo em São Paulo foi
criado em 2007 um pro-
grama de qualidade, de-

senvolvido a partir de uma parceria
entre o governo do estado e moinhos.
Apesar de pequena, se comparada a
do Rio Grande do Sul e a do Paraná,
a safra paulista é reconhecida por sua
excelente qualidade. Além disso, o
estado concentra as indústrias do se-
tor, que moem cerca de três milhões
de toneladas de trigo por ano. "No
estado há cerca de 500 mil hectares
de terras adequadas para serem ocu-
padas com trigo e outros cereais de

EVOLUÇÃO DA SAFRA DE TRIGO
(em mil toneladas)
6.075,5

5,845,9

inverno. Mas, somente 60 mil hecta-
res são cultivados com esses cereais",
diz Armando Azevedo Portas, diretor
do Departamento de Sementes, Mu-
das e Matrizes da
Cati - Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral. Além disso, a depen-
dência do Brasil do trigo importado é
grande. Cerca de dois terços dos mais
de dez milhões de toneladas consumi-
dos anualmente vêm de fora. "Entre-
tanto, as condições para importação da
Argentina, nosso principal fornecedor
estão cada vez mais difíceis, provocan-
do ociosidade e desemprego nos moi-
nhos paulistas", avalia Luiz Martins,
presidente do Sindustrigo - Sindicato
da Indústria do Trigo, no estado de São
Paulo. Diante desse quadro, o progra-
ma visa a custear o plantio do grão,
de modo a pulverizar a produção pelo
estado. Assim, os moinhos fornecem
as sementes - produzidas pela Cati aos
agricultores, que as pagarão no ato da
entrega da produção na proporção de
dois quilos de grão para cada quiio de
semente recebida. Ao agricultor cabe
o compromisso de vender pelo menos
50% da sua safra ao moinho que o

financiou. "O programa custeia o plan-
tio, garante a compra e se compromete
a pagar preços similares aos do trigo
argentino", conta Portas. As estima-
tivas para este ano são de aumento
da área de cultivo entre 15% e 20%,
"pois estamos conseguindo recuperar
algumas regiões que eram tradicionais
no cultivo do grão, a exemplo do vale
do Paraíba e de Bragança Paulista",
diz Portas. Segundo o técnico, todas as
áreas onde existe irrigação são aptas à
produção do grão.
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