
Nova classificação para o trigo 
deve ser adiada por um ano 

SÃO PAULO 

A nova classificação para o trigo 
no Brasil, que entraria em vigor a 
partir de Io de julho deste ano, de-
ve ser adiada por mais um ano 
afirmou a Federação da Agricul-
tura do Estado do Paraná (Faep). 
A decisão ainda depende do aval 
do Ministro da agricultura, Wag-
ner Rossi, que, segundo a entida-
de, é o responsável pela promessa 
de adiamento. Já a Associação 
Brasileira da Indústria do Trigo 
(Abitrigo) defende a permanên-
cia do início da classificação para 
a safra atual e avisa aos produto-
res que a Argentina deve apresen-
tar uma produção de qualidade 
superior à exigida no Brasil. 

Durante reunião na ultima 
quinta-feira do ministro com o 
presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado do Para-
ná (Ocepar), João Paulo Koslovs-
ki, o coordenador do Departa-
mento Técnico e Econômico da 
Faep, Pedro Loyolae parlamenta-
res paranaenses, houve a comu-
nicação ministerial de que a data 
para a nova classificação do trigo 
será prorrogada. "Fizemos esse 
pedido de prorrogação ao minis-

tro, e na reunião ele afirmou que 
irá prorrogar a classificação por 
mais um ano", disse Loyola." Não 
seise isso já foi indicado no Diário 
Oficial, mas essa promessa foi 
realizada em comprometimento 
até com a bancada federal do Pa-
raná, representada por 
deputados paranaen-
ses que acompanha-
ramo pedido", garantiu. 

A justificativa para a 
prorrogação da data é o 
atraso na publicação da 
Portaria 38, definida em 
meados de abril, e so-
mente publicada no fi-
nal de novembro do ano passado. 
Essa Instrução Normativa altera a 
qualidade mínima exigida para o 
trigo pão, que passará de 180 de 
força de glúten, para 220. "Esta-
mos pedindo essa prorrogação 
desde dezembro, já que a portaria 
saiu tardiamente e a informação 
comercial da variedade ainda es-
tá com a classificação antiga Isso 
gerou confusão para o produtor 
que compra sementes. Quando 
fechamos o consenso sobre a no-
va classificação do trigo, em abril 
do ano passado, havia uma pro-
messa que aportaria sairia até ju-
nho, e isso não aconteceu", con-
tou Loyola. 

O economista da Faep disse 
que no mês de julho, alguns ór-
gãos de pesquisa, como a Embra-
pa, se reuniram para avaliar a 
qualidade das sementes de acor-
do com as exigências do ministé-
rio. E com o atraso na publicação 
da portaria, esse grupo não mu-

dou a exigência para as sementes 
de trigo. "Não houve tempo hábil 
da pesquisa readequar as varie-
dades de sementes com a infor-
mação correta. Foi esse motivo 
que nos levou a pedir a prorroga-
ção, pois houve um descompasso 

entre a edição da porta-
ria e a pesquisa". Procu-
rado pelo DCI, o Minis-
tério da Agricultura in-
formou que o pedido 
passa por avaliação da 
área técnica sem data 
para resposta. 

Já o presidente da Abi-
trigo, Sérgio Cabral, afir-

mou que a entidade é contra o 
adiamento da nova classificação 
para o trigo, alegando que o setor 
teve muito tempo para se ade-
quar. "A posição da Abitrigo é que 
esta portaria deve ser mantida, 
por várias razões, a primeira é que 
houve tempo, pois isso vem sen-
do discutido desde meados do 
ano passado e os órgãos técnicos, 
como a Embrapa dizem que há 
disponibilidade de sementes pa-
ra atender aos novos requisitos. A 
segunda questão é que mais um 
adiamento colocará em cheque o 
esforço feito por toda a cadeia 
produtiva, que é voltada para 
atender as necessidades do con-
sumidor brasileiro", comentou 
com exclusividade ao DCI. 

Cabral contou que o trigo pro-
duzido pelo Brasil há tempos não 
atende a qualidade mínima para 
produzir o pão, e que, tanto pro-
dutores quanto consumidores, 
governo e indústrias ganharão, 

com a nova norma. "Hoje, o go-
verno tem de ajudar o produtor a 
vender o seu produto a um preço 
baixo, que servirá apenas como 
alimentação animal. No ano pas-
sado foram gastos mais de R$ 300 
milhões para comercializar esse 
trigo produzido aqui. Com isso 
todos perdem, o produtor ganha 
pouco, o governo gasta muito, os 
moinhos tem de importar pagan-
do mais, e o consumidor tem um 
produto mais caro na mesa. Em 
algum momento isso tem de aca-
bar", disse. 

O presidente da entidade ain-
da contou que os produtores do 
cereal na Argentina se convenia-
ram com a Abitrigo para vender 
um produto com força de glúten 
acima de 250, que supera a quali-
dade mínima exigida no Brasil. 
"Esse ano a Argentina terá uma 
safra de 14 milhões de toneladas, 
o que significa mais trigo no mer-
cado. Então é importante que o 
trigo brasileiros e ja bom também, 
senão o volume de importação 
será maior, e o trigo fora dos pa-
drões ficarão sem destino. O mer-
cado é livre, não temos como bar-
rar o trigo Argentino e já estamos 
contabilizando perdas comafari-
nha Argentina subsidiada que 
entra no País, para o produtor es-
sapostura não é boa", finalizou. 

DANIEL POPOV 

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 3 mar. 2011. Agronegócios, p. B10.




