
s     triticultores      reclamam por uma po-
lítica agrícola com garantias para que

eles possam voltar a produzir. Já al-
guns especialistas revelam que o Brasil possui 
todos os fatores de produção para se tornar
um grande produtor, inclusive, com qualida-
de superior ao trigo importado, e que a ins-
tabilidade da cadeia   é   provocada por interes-
ses da indústria moageira. Por outro lado, os
moinhos se defendem das acusações dizen-
do que apenas seguem a cotação mundial e
que parte do interesse pelas importações é
conseqüência do alto custo da logística bra-
sileira, e não da qualidade do trigo.

Os bons preços praticados na última sa-
fra devem resultar num incremento de 22%

na área plantada no Brasil, passando de l, 79
para 2,18 milhões de hectares. De acordo
com Elcio Bento, analista de mercado do
trigo da Safras & Mercados, se não houver
nenhuma complicação climática, o país de-
ve colher 5,2 milhões de toneladas. "Seria
a maior produção desde a safra 2004/05.
Esta perspectiva tem como base empírica o
que aconteceu no ano comercial 2003/04,
quando, motivada pelas cotações atrativas
no ano anterior, a produção subiu de 2,97
para 5,527 milhões de toneladas. A diferença
é que naquele período os preços domésücos
sofriam a influência da desvalorização cam-
bial e, agora, é o mercado internacional que
traz sustentação", analisa Bento.

Segundo ele, se esta produção se confir-
mar, embora dependa do clima, o Brasil re-
duziria sua necessidade de importação. "O
ano comercial 2008/09 começará com um
estoque de 595 mil toneladas. Da produ-
ção de 5,2 milhões, 1,02 milhão serão des-
tinados para ração, semente e exportações,
restando 4,2 milhões de toneladas para a
moagem doméstica. Assim, as importações
ficariam em 6,3 milhões de toneladas - 5,3
milhões em grão e l milhão em farinha
(equivalente grão)", diz Bento.

Frente a esta oferta, o atendimento ao
consumo de 10,2 milhões seria garantido e
restariam 895 mil toneladas nos estoques.
]á os preços, segundo Elcio, tendem a se-



guir em patamares atrativos para os pro-
dutores/ com exceção da entrada da safra,
quando pode haver maior pressão. Mas no
decorrer do ano, esperam-se preços abai-
xo dos atuais R$ 780,00 por tonelada no
Paraná, porém acima do preço médio ga-
rantido pelo governo, de R$ 480,00 a to-
nelada. O último levantamento da Safras &
Mercado aponta para uma produção 2,55
milhões de toneladas no Paraná e 2, l mi-
lhões no Rio Grande do Sul.

De acordo com o presidente da Asso-
ciação dos Produtores e Comerciantes de
Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul,
Apassul, Narciso Barison Neto, o Brasil pos-
sui clima, solo, alta tecnologia e triticultores
com vontade de trabalhar. Entretanto, a fal-
ta de uma política agrícola com garantia do
preço mínimo acaba desestimulando a am-
pliação das áreas e os investimentos no trato
cultural. "A questão da qualidade do trigo é
apenas a 'casca do pastel'; o recheio é a fal-
ta de uma política agrícola justa, que pro-
teja e garanta renda ao agricultor", ressalta
Barison, acrescentando que, assim, apenas
o Rio Grande do Sul e o Paraná poderiam
suprir 80% da demanda nacional.

A polêmica sobre a qualidade do trigo,
segundo Barison, não passa de uma mano-
bra especulativa da indústria para forçar a
queda na cotação interna e obrigar o gover-
no a liberar as importações com estímulos.
"Quando eles querem derrubar o preço, bo-
tam defeito no trigo para pagar menos ao
produtor e importar com incentivos, mas is-
so acaba desestrulurando a política de pro-
dução nacional. Então, seria importante de-
fender toda a cadeia e não apenas um elo",
afirma o presidente da Apassul e também
vice-presidente da Associação Brasileira de
Sementes e Mudas, Abrasem.

Falta de garantias
Outro entrave apontado por Barison

é o alto custo da logística brasileira, que
torna mais vantajoso para as indústrias de
Nordeste importar o trigo do que buscar
o excedente da produção gaúcha. "O tri-
go representa apenas 8% do custo do pão
francês, o restante é transporte, industria-
lização, mão-de-obra e lucro dos panifi-
cadores. Entretanto, o trigo é tido sempre
como o vilão da história e acaba 'pagando
o pato'", enfatiza o dirigente.

Para os órgãos de pesquisa, a alegação
de que nosso trigo não possui qualidade é
uma meia verdade. "Temos um cereal com
propriedades superiores ao argentino. É
preciso, porém, que os moinhos paguem
um diferencial pelo trigo de qualidade e
que as cooperativas incentivem a produ-
ção", explica Lauro Aluo Okuyama, doutor
em fisiologia e melhoramento vegetal do

Instituto Agronômico do Paraná, lapar. Se-
gundo Okuyama, além de uma política de
longo prazo com garantias para os triticul-
tores, é fundamental que haja a união entre
as indústrias, instituições de pesquisa, co-
operativas e produtores, para que assim o
país possa atingir a auto-suficiência.

De acordo com especialistas, o déficit
qualitativo até era procedente quando hou-
ve a desestatização da produção, mas hoje
isso não se configura. "O trigo argentino
vem perdendo qualidade, pois os produ-
tores de lá estão focando no aspecto quan-
titativo e não qualitativo", revela Carlos
Roberto Riede, doutor em melhoramento
genético e pesquisador na área de cereais de

inverno do lapar. Segundo ele, no Brasil, os
institutos de pesquisa aceitaram o desafio e
estão trabalhando no tripé produtividade,
qualidade tecnológica e sanidade, o que faz
o aspecto qualitativo do cereal evoluir subs-
tancialmente. Para ele, a região centro-norte
do Paraná, os estados de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, e certas regiões do Cerrado
possuem excelentes aptidões para a cultura,
tanto em sequeira como irrigada. "A ques-
tão da qualidade é um mito que foi criado
pela indústria para pagar menos pelo pro-
duto nacional, considerando que ela tinha
facilidade de importar com longos prazos
de pagamento e isenções fiscais", aponta
Riede, acrescentando que, em função do



clima, o triticultor gaúcho tem mais difi-
culdades em produzir trigo de qualidade,
mas este pode ser perfeitamente utilizado
em misturas.

Roland Guth, moageiro e presidente
do Sindicato da Indústria do Trigo no Pa-
raná, defende os moinhos e diz que a de-
núncia de manobra por parte da indústria
para forcar a queda no preço é infundada.
"A acusação não procede. A indústria paga
o trigo de acordo com o preço internacio-
nal, cotado pela Bolsa de Chicago, sendo
que hoje estamos comprando a preços al-
tos, tanto o nacional como o importado",
justifica Guth. Segundo ele, a qualidade do
cereal nacional evoluiu muito e, em fun-
ção das características de cada região pro-
dutora, há trigos para determinados fins.
"A indústria, os produtores e o governo es-
tão trabalhando em um plano qüinqüenal,
para que a produção nacional atinja pelo
menos 50% do consumo interno, que hoje
é de 5 milhões e toneladas", revela Guth.
Quanto às importações, o dirigente aponta
o sistema de logística nacional como um
dos grandes entraves. "E mais barato trazer
trigo da Austrália para Fortaleza do que do
porto de Rio Grande. Isso acontece porque
há um monopólio da cabotagem, que não
permite que a indústria contrate navios de
bandeira internacional", reclama.

Os trigos produzidos no Brasil são
classificados em tipo pão, brandos - para
biscoitos, bolos e alguns tipos de massas
- ou melhoradores - utilizados em mistu-
ras com outros trigos para equilibrar a qua-
lidade da farinha -, e possuem aspectos
e qualidades semelhantes às do produto
importado. "É normal que a característica
do produto final, neste caso, a qualidade
do trigo, seja influenciada pelas condições
climáticas e de cultivo. Essas condições não
são constantes, o que não é exclusividade
do Brasil.", explica Garfos Alberto Force-
lini, doutor em fitopatologia e professor
da Universidade de Passp Fundo, LIPF, res-
saltando que essas variações, embora em
menor escala, também ocorrem na Argen-
tina, Estados Unidos, Canadá e outros pa-
íses que exportam para o Brasil. Segundo
ele, entre outros pontos que influenciam
a qualidade está a ocorrência de doenças.
"São várias as que incidem sobre a cultura
do trigo, mas são as que ocorrem na espi-
ga - brusone e giberela - que mais afetam
a qualidade do grão. Elas são favorecidas
pela ocorrência de chuvas na fase final da
cultura e resultam na formação de grãos de
menor rendimento industrial, com o peso
do hectolitro abaixo de 78 pontos", revela
Forcelini. Segundo ele, o fungo envolvido
na ocorrência da giberela também produz
micoloxinas nocivas à saúde quando aci-

ma de determinados limites, porém ainda
não é um condicionante para a indústria
moageira, seja para o trigo nacional ou
importado, mas que certamente estará nas
pautas a serem discutidas no futuro.

Cultivares mais resistentes
A ocorrência de chuvas em volumes

acima do normal, na época do tratamen-
to, acaba sendo prejudicial no controle da
giberela, como na safra passada no Sul do
país, que acabou resultando em um grão
com qualidade aquém da esperada pela in-
dústria, o que, segundo Forcelini, justifica
a reclamação dos moinhos. "A atenuação
deste problema passa pelo desenvolvimen-
to de cultivares mais resistentes à doença,
pelo escalonamento da época de semea-
dura e pelo aprimoramento do manejo da
cultura", aponta o especialista.

De acordo com o pesquisador da Em-
brapa Trigo Eduardo Caíerão, a orientação
é de manter um monitoramento freqüente
da lavoura, verificando a necessidade de se
aplicar inseticidas e, principalmente, fungi-
cidas contra a giberela. "Existem cultivares
mais resistentes do que outras e, portanto,
um bom monitoramente pode fazer com
que o produtor economize, no mínimo,
uma aplicação", explica apontando que,
em função da indisponibilidade de cultiva-

res resistentes a essa doença, recomenda-se
urna aplicação preventiva no espigamento
da cultura.

Segundo o pesquisador da Embrapa, o
sucesso da lavoura começa ainda no plantio,
com a escolha de uma boa semente tratada,
além do controle da densidade e profundi-
dade da semeadura, conforme a cultivar.
"Por mais básicos que sejam, esses fatores
têm implicação direta no potencial produ-
tivo. Lavouras com baixo stand de plantas
e semeaduras muito profundas ou muito
superficiais são fatores de risco para a pro-
dutividade", ressalta Caierão, que também
afirma que cada cultivar apresenta uma res-
posta à adubação de base (NPK) e cobertura
(N). "É importante usar a melhor dose para
cada material. Há cultivares, por exemplo,
que respondem ao incremento da adubação
nitrogenada, já outras não", diz ele.

Na opinião do pesquisador da Embra-
pa Trigo, a colheita é outro ponto que in-
fluencia qualitativamente. Segundo ele, es-
ta deve ser realizada quando o cereal atin-
gir cerca de 1 8% de umidade, o que nem
sempre é obtido na lavoura. "As cultivares
precoces merecem atenção, pois elas po-
dem perder qualidade se colhidas após a
época ideal e, da mesma forma, as varie-
dades suscetíveis à debulha natural", reco-
menda o pesquisador, acrescentando que,
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para se proteger de problemas climáticos,
é preciso fazer um escalonamento de cul-
tivares e das épocas de semeadura.

Segundo Forcelini, um dos entraves
para a comercialização do trigo brasilei-
ro é a pequena parcela de segregação do
produto colhido - ou seja, a separação e
armazenagem por cultivar com caracte-
rísticas e aptidões especificas. "Quando
diferentes variedades são armazenadas
conjuntamente, é difícil atender a um dos
principais requisitos da indústria: a pa-
dronização da matéria-prima", enfatiza o
fitopatologista.

A mesma opinião é defendida por
Caierão, que também afirma que, sempre
que possível, o produtor ou a cooperativa
devem separar os grãos por afinidade qua-
litativa no momento da armazenagem.

Cada vez mais exigente, a dona-de-ca-
sa vem influenciando a lei da oferta e da
procura, fazendo com que as indústrias se
ajustem às suas demandas. "O consumidor
é quem dita as regras de mercado. Ele quer
um pão branquinho e um macarrão ama-
relinho", explica Cláudio Zanão, diretor
presidente da Associação Brasileira das in-
dústrias de Massas Alimentícias, Abima.

A satisfação dos consumidores está di-
retamente associada à qualidade do grão,
além do comportamento na moagem, e di-
ferentes valores analíticos, como a cor, sabor,
odor e palatabilidade, determinam em con-
junto a qualidade e finalidade do trigo.

Entre as principais características leva-
das em conta pela indústria, estão: o teor
de cinzas, a umidade, o nível de proteína,
o pH, que influencia no rendimento e na
qualidade da farinha, e a força de glúten.
Na busca do trigo certo para o produto cer-
to, a indústria analisa o teor protéico do
glúten, que é formado pela união de duas
proteínas - a gliadina e a glutenina - e se a
junção é forte ou fraca. "Isso é importante,
porque o trigo de glúten fraco é apto para
a produção de bolos, biscoitos, produtos
de confeitaria, pizzas e massa do tipo ca-
seira fresca; já o trigo capaz de formar uma
rede forte é melhor utilizado na produção
do pãozinho. Esse trigo pode também ser
utilizado para a produção de massas ali-
mentícias secas, de folhados ou em uso
doméstico, dependendo de suas caracte-
rísticas de força de glúten", explica Vivia-
ni Godeguez, engenheira de alimentos e
coordenadora técnica da Abima.

Segundo Viviani, fatores agronômicos
e climáticos podem afetar o teor qualitati-
vo. "Qualquer anormalidade na qualidade
deve ser observada em diferentes ambientes
ou anos de cultivo, para ter certeza de que o
resultado é devido a estas variações de solo,
clima e fatores correlacionados", aponta,

revelando que, muitas vezes, para atender
a indústria alimentícia, os moinhos preci-
sam mesclar alguns tipos de farinha ou de
trigo,processo conhecido por blends.

Outro fator importante na qualidade
da farinha, segundo ela, é o teor de cinzas
- sais minerais e farelos - presentes no tri-
go e na farinha e que influenciam na cor.
"Quanto mais clara for a farinha, menor é
sua porcentagem de cinzas, portanto a in-
dústria paga mais", explica a engenheira

De acordo com Zanão, todo trigo pos-
sui características similares, cabendo ao
produtor optar pela melhor semente. "Há
variedades que apresentam altos índices
de produtividade, mas possuem baixo teor
de glúten; assim, a indústria paga menos.
Entretanto, há cultivares que produzem
menos, mas expressam alto teor de glúten,
representando maior lucro para o triticul-
tor", ressalta Zanão, acrescentando que, na
Argentina, o processo é o mesmo.

Segundo a Abima, o trigo argentino
é visado pela indústria brasileira em fun-
ção da sua qualidade, resultante do clima
e solo abençoados que eles possuem. En-
tretanto, Zanão aponta que o Brasil pos-
sui as mesmas características de produção,
apoiado por alta tecnologia em pesquisas.
"Há instituições, como a Ernbrapa, que de-
senvolvem sementes com características
diferenciadas para cada região produtora.
Então, sem sombra de dúvidas, no Brasil,
plantando dá", destaca o dirigente da Abi-
ma. Segundo o pesquisador da Embrapa,
estão disponíveis para o produtor cultiva-
res das classes Brando, Pão e Melhorador,
adequadas a diferentes níveis de investi-
mentos e regiões. "O produtor deverá op-
tar pela mais apropriada à sua condição,
considerando o contexto da cadeia produ-
tiva, os custos de produção e o preço do
cereal", diz Eduardo Caierão.

Política de garantias
Principais personagens da história, os

triticultores alegam que não há como in-
vestir na cultura sem uma política de ga-
rantias. "Na época do plantio, o trigo tem
preço alto, mas, na hora da venda, o valor
não cobre nem os custos de produção, e
isso acabou criando uma aversão à cultu-
ra. Optei, então, por parar de produzir",
comenta Vicente Romagnole, produtor no
município de Mandaguari, PR.

Nos últimos 150 hectares que plantou
na safra 2004, Romagnole colheu 63 sacas
por hectare, quando a média da região fi-
cava em 50 sacas/ha. "Aquela foi a melhor
safra da minha vida, mas não havia preço
e nem comprador e só pude comercializar
minha produção no início de 2005. Fiquei
seis meses pagando pela armazenagem e,
quando vendi, o valor não cobriu nem as
despesas", lembra o triticultor.

De acordo com o Romagnole, sem um
preço assegurado, não há estímulo em fun-
ção do alto custo de produção. "Não vou
mais plantar trigo, pois faltam garantias.
Ao contrário do milho e da soja, com o
trigo ainda não há a opção de contratos
futuros", alega o produtor.
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