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A cultura de trigo no Brasil, antes colocada em segundo plano, começa a ocupar espaço de 
outras lavouras no país. Em Goiás e São Paulo, o trigo avançou sobre lavouras dedicadas ao 
feijão. No Paraná, o cereal travou uma disputa com o milho de segunda safra, a chamada 
"safrinha", mas as duas culturas expandiram-se em áreas de menor expressão, como as de 
aveia destinada à cobertura vegetal. Nos Estados do Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do 
Sul, o trigo não teve muito espaço e apenas alternou com rotação de cultura com outros 
grãos.   
 
Nesta safra, a 2008/09, o trigo ocupa uma área de 2,35 milhões de hectares, um crescimento 
de quase 30% em comparação com o ciclo anterior, de acordo com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O maior plantio no país reflete a forte demanda global pelo cereal, a 
intenção do Brasil de reduzir sua dependência das importações e também a maior "segurança" 
da cultura.   
 
Na comparação com o feijão, por exemplo, o trigo leva vantagem por oferecer a possibilidade 
de hedge de preços, já que não há mercado futuro de feijão. "O feijão é uma cultura muito 
sensível e não há garantia nenhuma de que se vai conseguir o preço atual no momento da 
colheita. O trigo é mais seguro", diz Alécio Maróstica, produtor de Cristalina (GO) que 
converteu pivôs de feijão irrigado para trigo.   
 
Em Goiás, que cultiva trigo irrigado, o cereal também leva vantagem por ser totalmente 
mecanizado. O feijão depende de uso intensivo de mão-de-obra, diz o produtor. No Estado, a 
área de trigo deve crescer quase 90%, passando de 9,3 mil hectares para 17,6 mil hectares. A 
estimativa é de crescimento de 94,7% na produção, para 82,4 mil toneladas. A área total de 
feijão deve cair 30,9%, de 130 mil para 89,9 mil hectares.   
 
O plantio de trigo em pivôs de feijão irrigado em Goiás ocorre principalmente nas regiões mais 
próximas do Distrito Federal, caso de Cristalina. Além do momento de mercado mais propício 
para o trigo, o avanço da cultura ocorre por um fator técnico. "Depois de três safras de plantio 
em um mesmo pivô, as doenças começam a aparecer com mais força", diz Maróstica. "Os 
custos com insumos acabam crescendo muito e a produtividade não responde à altura".   
 
Em São Paulo, a área para o trigo saltou de 40,82 mil hectares para 75,23 mil hectares em 
2008, um aumento de 84%, segundo dados da secretaria de Agricultura do Estado. O maior 
avanço ocorreu na região entre Itapetininga e Itararé, com clima mais frio, pouco propício ao 
milho safrinha, informou o engenheiro agrônomo Edegar Petisco, da secretaria de Agricultura 
de São Paulo. Nessas regiões, o trigo tomou um pouco do espaço do feijão (sequeiro e 
irrigação).   
 
"Mais do que roubando as áreas de outras culturas, o trigo está recuperando parte de seu 
espaço", diz Margorete Demarchi, técnica do Departamento de Economia Rural (Deral), ligado 
à Secretaria de Agricultura do Paraná. No Estado, pólos como os dos municípios de Cornélio 
Procópio, Ponta Grossa e Cascavel registram neste ano o cultivo de trigo em áreas de culturas 
usadas como cobertura verde, como a aveia.   
 
Boa parte da empolgação dos produtores de trigo do país ocorreu por conta da forte alta dos 
preços internacionais do cereal entre o fim do ano passado e início deste ano. Mas os 
produtores plantaram "na alta e vão colher na baixa". Na semana passada, os preços do cereal 
caíram 20% em comparação com o mesmo período de 2007, informou a consultoria 
Safras&Mercado. No Paraná, as cotações estavam entre R$ 540 e R$ 550 por tonelada. No Rio 
Grande do Sul, entre R$ 490 e R$ 500 a tonelada. Na época do plantio, o cereal estava cotado 
em torno de R$ 750.   
 
Segundo Élcio Bento, da Safras&Mercado, não há negócios em andamento neste momento 
porque a colheita está bem no início. No Paraná, maior produtor do país, nem 10% da 



produção foi colhida. "As chuvas atrapalharam os trabalhos e comprometeram a qualidade do 
produto."   
 
Com uma produção estimada em 5,4 milhões nesta safra, um aumento de 38,5% em 
comparação com o ciclo anterior, o Brasil, um tradicional importador de trigo, deverá embarcar 
cerca de 800 mil toneladas. Se confirmadas as perspectivas, será um aumento de 26% em 
relação às vendas no mercado externo registradas no ano passado. A produção estimada de 
5,4 milhões de toneladas representa mais da metade da demanda nacional, de cerca de 10 
milhões de toneladas. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
América do Sul deve ampliar área de soja  
 
A produção de soja na América do Sul deve apresentar novo crescimento na safra 2008/09, 
mas o avanço não será maior em virtude dos problemas enfrentados pelas lavouras da Bolívia, 
o quarto maior produtor da região. Na safra 2007/08, a área colhida no país deve cair 12% e a 
produção, 33%, para 1,1 milhão de toneladas, segundo levantamento da Safras&Mercado.   
 
"A Bolívia enfrentou excesso de chuvas em janeiro, o que causou problemas de germinação 
nas plantas. O país tem sofrido com a ferrugem asiática e o endividamento é mais grave que 
no Brasil", diz o analista Flávio França Júnior. Ao contrário do que ocorre no Brasil, que adotou 
o vazio sanitário, durante o qual o plantio de soja de segunda safra, a "safrinha", a Bolívia 
mantém o cultivo de soja safrinha. A tendência é que o país não eleve sua área de plantio.   
 
Levantamento de intenção de plantio da Safras&Mercado realizado em julho aponta um 
crescimento da produção da soja no Brasil, que deverá passar de 60,7 milhões de toneladas na 
safra 2007/08 para 62,2 milhões de toneladas no ciclo 2008/09. "O fator para esse aumento 
era o preço. Ele ainda se mantém alto em comparação com as médias históricas, mas agora o 
preço recuou, ao contrário do que ocorre com os insumos, que permanecem em alta. Muitos 
produtores não vão fechar as contas", disse.   
 
Na Argentina e no Paraguai, o crescimento da soja deverá ficar entre 4% e 5% no ciclo 
2008/09, segundo análise preliminar da Safras&Mercado. Levantamento de campo da sobre a 
intenção de plantio nesses países e na Bolívia será apresentado no próximo mês.   
 
Na Argentina e no Paraguai, a soja tende a ganhar espaço também por conta do aumento do 
preço dos insumos. a oleaginosa exige menos gastos com insumos em comparação com milho 
e trigo, segundo França Júnior. A soja na Argentina deve encerrar a safra 2007/08 com área 
2% maior, mas uma queda de 3% na produção, para 47 milhões de toneladas. No Paraguai, a 
área cresceu 9%, enquanto a produção deve subir 20%, para 7 milhões de toneladas.   
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Crise de alimentos parece perto do fim 
Thomas Kutty Abraham e Pratik Parija 
 
A crise mundial dos alimentos que fez os preços do trigo, do arroz e do milho alcançarem 
recordes e desencadeou protestos do Haiti à Costa do Marfim pode ter chegado ao fim após os 
agricultores terem ampliado suas lavouras, disse um alto oficial do Ministério da Alimentação 
da índia. 
 
"Eu não acredito que haja uma crise atualmente", disse T. Nanda Kumar, secretário para 
questões alimentícias do país, que é responsável por formular políticas de segurança alimentar 
para a índia. 
 
Agricultores da Austrália à China aumentaram o tamanho de suas lavouras para se beneficiar 
dos preços mais elevados, ajudando os estoques a se recuperarem das maiores baixas dos 
últimos 30 anos. O fim da escassez pode ajudar países como índia e Egito a reduzirem suas 
barreiras comerciais e desacelerar a inflação. A disparada dos preços aumentou em 50 milhões 
o número de famintos do mundo no ano passado, segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU). 
 
As safras recorde de soja da China e da índia, a produção de trigo da Austrália, que quase 
dobrou, e colheitas de arroz maiores registradas na Tailândia e no Vietnã reduziram a escassez 
este ano. 
 
As perspectivas para a produção mundial de trigo e soja "são muito boas", enquanto que o 
arroz ainda está caro, disse Kumar. "O arroz está caindo, mas eu não acredito que tenha caído 
adequadamente." 
 
O preço do arroz mais do que dobrou nos últimos três anos após China, Egito, índia e Vietnã 
terem reduzido suas exportações. Os preços dos grãos se manterão mais altos do que a média 
dos últimos cinco anos, apesar da melhora da produção, disse Kumar. 
 
Os preços das commodities caíram desde 3 de julho, após o dólar ter se valorizado 6,8% 
frente à cesta das seis principais moedas do mundo nos últimos 30 dias e o petróleo bruto 
recuou 22% a partir de seu recorde, diminuindo a atração dos biocombustíveis produzidos a 
partir de grãos e da cana. O preço do arroz despencou 29% a partir de seu recorde, enquanto 
que o do trigo e o do milho caiu, respectivamente, 35% e 26% a partir de seus picos de alta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2008, Agronegócios, p. B12. 


