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I. Introdução 
 

 

O Brasil é indiscutivelmente um dos principais atores no cenário do agronegócio 

internacional. Produtos derivados da soja, cana-de-açúcar, pecuária entre outros são extremamente 

competitivos no mercado global. Os sistemas agroindustriais (SAG) brasileiros são historicamente 

responsáveis pela captação de divisas, apresentando resultados satisfatórios ano a ano, visualizados 

através do constante superávit do setor.  

Embora existam inúmeras vantagens competitivas do agronegócio brasileiro em relação ao 

dos demais países, em muitos casos ainda existe falta de integração entre os diferentes elos do 

sistema. Essa situação pode ameaçar a expansão agrícola brasileira “rumo” aos mercados 

internacionais, uma vez que os blocos econômicos dos países desenvolvidos (União Européia e 

NAFTA) ainda insistem no protecionismo agrícola, dificultando a entrada dos produtos brasileiros. 

Se por um lado o protecionismo agrícola dos países desenvolvidos deve ser combatido por meio de 

negociações entre os governos, por outro, a eficiência dos SAG brasileiros deve ser obtida com a 

integração e coordenação dos diversos atores participantes dos mesmos. 

Assim, todos os esforços em direção do conhecimento e integração dos SAG são 

importantes para a economia brasileira, não só para aumentar as exportações, mas também para 

diminuir as importações de alimentos e conseqüentemente a dependência do País em relação aos 

mercados externos. Mesmo em uma economia fechada, o aumento da eficiência de um sistema gera 

benefícios, seja por acréscimo de qualidade ou por diminuição de custos. 

Utilizado na fabricação de bolos, biscoitos, pães, massas alimentícias, entre outros, o trigo é 

um produto fundamental para alimentação humana. Altamente dependente da importação desse 

grão (aproximadamente 65% do produto consumido é proveniente de outros países – principalmente 

da Argentina), o Brasil produziu cerca de 3,9 milhões de toneladas de trigo na safra 2001/2002, 

ocupando uma área de dois milhões de hectares (Conab, 2003). Segundo o sexto levantamento de 

previsão e acompanhamento de safra, realizado pela Conab (2003), a produção brasileira de trigo na 

safra 2002/2003 deverá atingir 5,1 milhões de toneladas. 

A produção de trigo no Brasil está concentrada na Região Sul, com destaque para os estados 

do Paraná e do Rio Grande do Sul. Todavia, está acontecendo um processo de expansão do cultivo 

na direção da região central do País, em especial para o estado de Mato Grosso do Sul. Os moinhos 

por sua vez, estão distribuídos por todas as regiões brasileiras, sendo que a maior capacidade de 

moagem está instalada na Região Sudeste do País. 

Atuando no setor agrícola, por meio do fornecimento de insumos necessários para o 

desenvolvimento da cultura, estão grandes empresas de defensivos (Syngenta, Bayer, BASF, Du 
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Pont, entre outras), de máquinas (AGCO, New Holland, John Deere, entre outras), além de 

fornecedoras de corretivos e fertilizantes, sementes, implementos etc. Fornecendo insumos para os 

moinhos estão grandes empresas como Klabin, Orsa e Roche, além de inúmeras outras companhias 

de diversos portes. Na seqüência desse sistema aparecem várias empresas da indústria alimentícia, 

que utilizam o trigo como matéria-prima para elaboração de seus produtos. 

Na tentativa de compreender, em uma abordagem sistêmica, os SAG como um todo, torna-

se fundamental isolar e caracterizar cada membro atuante nesse sistema e sua interação com os 

demais participantes. A caracterização dos SAG torna-se mais difícil na medida que aumenta o 

número de participantes do mesmo, sendo comum a existência de um elevado grau de 

complexidade na maioria dos setores econômicos. Dessa forma, torna-se necessário desenvolver 

uma seqüência de etapas que permita isolar e entender cada participante de uma rede. 

O presente trabalho apresentará, a partir de um estudo de caso descritivo com o SAG do 

Trigo no Brasil, uma metodologia para caracterização e quantificação de SAG. Essa metodologia 

foi desenvolvida pelo PENSA1 e aplicada por Neves et al (2001) no estudo do SAG da Laranja. Os 

resultados da aplicação dessa metodologia serão a formulação do “desenho” do SAG do Trigo no 

Brasil, a identificação dos principais atores participantes no referido Sistema, a quantificação dos 

Setores (faturamento do Setor) e a identificação de problemas de coordenação. A partir dos 

problemas de coordenação, será proposta uma agenda de trabalho contendo ações coletivas que 

devem ser implementadas conjuntamente por representantes dos diversos Setores atuantes no SAG 

do Trigo no Brasil. Ressalta-se que este estudo faz parte de um projeto maior realizado pelo PENSA 

com o referido SAG em estudo, portanto a viabilidade do presente trabalho é devido ao auxilio 

deste grupo2. 

 

1.1.  Relevância do Estudo 

 

No passado, o Brasil chegou a produzir 90% do trigo consumido internamente. No entanto, 

devido a uma série de fatores, gradativamente a dependência brasileira pela importação desse grão 

foi aumentando, sendo que na safra 1999/00, apenas 16,5 % da demanda foi suprida com a 

produção nacional. O reflexo dessa situação foi percebido na balança comercial, onde as 

importações de trigo (na casa de US$ 900 milhões) foram responsáveis por quase a metade das 

importações do agronegócio brasileiro em 2002. 

                                                
1 PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial. Para mais informações acesse: 
<http://www.fea.usp.br/Fia/pensa/>. 
2 O autor agradece toda equipe do PENSA pela fundamental colaboração na viabilização deste trabalho.  
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Os problemas existentes no SAG do Trigo não estão restritos à incapacidade de manter a 

auto-suficiência interna por meio da produção rural. Outros participantes desse sistema também 

enfrentam desafios. Enquanto os moinhos amargam a ociosidade, as padarias sofrem com a 

defasagem tecnológica. Os institutos de pesquisa trabalham com verbas “apertadas”, as empresas da 

Indústria de Alimentos disputam lugar nas gôndolas dos supermercados e no orçamento enxuto da 

grande maioria dos consumidores. 

Esses e outros problemas são ameaças reais ao desenvolvimento do Sistema, mas, também 

existem virtudes a serem exploradas. Novas áreas de cultivo estão sendo “abertas” no País; ainda é 

muito grande o potencial de aumento do consumo dos derivados do trigo pelo consumidor brasileiro 

(que, por exemplo, não tem o hábito alimentar de consumir massas); os moinhos tem investido na 

diferenciação de seus produtos; entre outras.  

O ponto de partida para a mudança da realidade atual é a integração das partes. Somente 

agindo de forma grupal, o Sistema poderá proteger-se das ameaças e desfrutar das oportunidades. O 

primeiro passo para a ação grupal é conhecer os diversos atores atuantes nesse Sistema, objetivando 

distinguir a função e a relevância de cada um desses para o sistema como um todo. 

O presente trabalho irá descrever o procedimento utilizado para estruturar e quantificar o 

SAG do Trigo no Brasil, buscando responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a participação 

dos diferentes membros atuantes no SAG do Trigo no Brasil?    

 

1.2.  História do Trigo no Brasil 
�

“Como alimento, o trigo vem sendo usado desde 10.000 a 15.000 antes de Cristo. Uma das primeiras formas 

de consumo de trigo foi, provavelmente, através da mastigação de grãos após a retirada das glumas. Em escavações de 

cidades arqueológicas freqüentemente aparecem grãos de trigo carbonizados, indicando que a remoção das glumas 

era feita pelo uso do calor”.(Guarienti & Del Duca, 2002:15) 

 

Desde a antigüidade o trigo é utilizado como alimento de diversas formas. O Egito é 

reconhecido como o local da origem do pão; a China considerava esse grão sagrado desde 2.700 

anos antes de Cristo; na Grécia (300 anos depois de Cristo) eram cultivados diversos tipos de trigo 

às margens do Mar Mediterrâneo; os romanos melhoraram as características do pão por meio da 

disseminação da mistura de fermento a farinha de trigo (Guarienti & Del Duca, 2002). 

Como visto anteriormente, os relatos da utilização do trigo e seus derivados pelo homem no 

Mundo são muito antigos. Mesmo no Brasil, a história desse grão desenvolve-se desde a época do 

descobrimento. Esse tópico visa apresentar um resumo dos principais acontecimentos que marcaram 
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a triticultura no País. Para tanto, dividiu-se o conteúdo em quatro partes: história da produção rural, 

da indústria moageira, do associativismo e das políticas de trigo. 

 

1.2.1.  História da produção rural 

 

“A chegada do trigo à América aconteceu com a Segunda viagem de Colombo, quando se registra a vinda de 

sementes de trigo e de cevada para serem cultivadas. Não é sabido se foi a partir dessa primeira introdução que se 

propagou ao resto do Novo Mundo. O certo é que essas sementes foram efetivamente semeadas em 1.493 pelos 

espanhóis que ficaram. Em 1.494, uma carta de Colombo prova que novamente se teria semeado trigo e cevada em 

Isabela... Na América do Sul, o trigo foi semeado pela primeira vez em 1.527, quando o navegante italiano Sebastião 

Gaboto fundou o Forte Sancti Spiritus, na atual Província de Santa Fé, Argentina.”  (Arias, 1999:59-60) 

 

“O trigo deve ter sido uma das primeiras culturas tentadas pelos portugueses no Brasil. A história do trigo no 

Brasil teve início em 1534, quando as naus de Martim Afonso de Sousa trouxeram as primeiras sementes de trigo para 

serem lançadas às terras da Capitania de São Vicente, de onde foi difundida por todas as capitanias, invadindo até a 

Ilha de Marajó, cujas plantações se tornaram, mais tarde, famosas”. (Abitrigo, 2003).  

 

Segundo Cunha (1999), embora muitos textos afirmem que a introdução do trigo no Brasil 

tenha sido realizada por Martim Affonso de Souza3, deve-se tomar especial cuidado com essa 

declaração, pois na referência de literatura a que se atribui tal assertiva não consta exatamente isso. 

De qualquer forma existem evidências que tornam possível que as sementes de trigo tenham sido 

expedidas por Martim Affonso junto com outros grãos que os portugueses usavam. De qualquer 

forma, o mais importante é o fato de já existirem no Brasil lavouras de trigo no período inicial da 

colonização do país, em especial em São Vicente. 

Os trigais brasileiros anteciparam-se aos norte-americanos, argentinos e uruguaios, pois o 

Brasil foi o primeiro país americano a exportar trigo, graças às lavouras que teve em São Paulo, Rio 

Grande do Sul e outras regiões, antes do aparecimento da ferrugem (Rae apud Queiroz, 2001). 

Apesar das experiências com trigo relatadas nas então conhecidas “terras de Santa Cruz” 

(Frei Cardim, 1584, Frei Vicente do Salvador, 1627, e Frei Gaspar Madre Deus, 1797, entre outros), 

a cultura somente adquiriu importância econômica no Brasil colonial em meados do século XVIII. 

No século XIX a cultura trigo praticamente desapareceu do Brasil, devido a fatos como: abertura 

dos portos às nações amigas, entrada de farinha de trigo americana no país, epidemias de ferrugens, 

intensificação do contrabando na região do Prata, falta de pagamento do trigo destinado às tropas 

imperiais, falta de mão–de-obra, entre outros. Já o século XX foi marcado pela disputa entre ações 

                                                
3 As informações completas podem ser obtidas em “A expedição de Martim Affonso”  (Cunha, 1999). 
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governamentais e o interesse de grupos econômicos privados (Cunha, 1999a). Os fatos marcantes 

da cultura do trigo (produção rural) no Brasil são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Fatos históricos marcantes da cultura do trigo (produção rural) no Brasil. 

Ano Fato histórico 

1534 
Chegada das primeiras sementes de trigo no Brasil. Os primeiros cultivos aconteceram na 

Capitania de São Vicente (litoral de São Paulo). 

1737 Início do cultivo no Rio Grande do Sul. 

1900 
Disseminação da ferrugem, doença que se alastrou nas lavoras de trigo, auxiliando na decadência 

da primeira fase da triticultura brasileira. 

1912 Criação do primeiro campo experimental de trigo no Rio Grande do Sul. 

1919 
Fundação, simultaneamente com a Estação Experimental de Ponta Grossa, Paraná, a Estação 

Experimental de Alfredo Chaves, hoje Veranópolis, Rio Grande do Sul. 

1930 

Deflagrada a Revolução de 1930 no País, uma das primeiras preocupações do Governo recém-

instalado foi a concessão de incentivos financeiros à produção de trigo, visando ao aumento da 

produtividade. 

1962 

Criação do CTRIN, que, conjugado com o esforço da pesquisa, faz surgir variedades resistentes à 

ferrugem, além do salto nas cotações internacionais da soja e o preço de incentivo do trigo, pelo 

Governo, após o Decreto-Lei nº. 210, de 1967, resulta no crescimento da produção nacional de 

255 mil toneladas, para 1.146 mil toneladas em 1969. 

1973  Criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. 

1990 

Não há qualquer classificação das variedades recomendadas no Brasil, quanto à aptidão de suas 

farinhas para a panificação. O projeto de Mapeamento dos Trigos Brasileiros, patrocinado, no 

primeiro ano, pelos Grupos Santista e J.Macêdo e, nos seguintes pela própria ABITRIGO, 

possibilitou estabelecer esta classificação.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Abitrigo (2003). 

 

1.2.2.  História da Indústria Moageira 

 

O setor moageiro de trigo é bastante antigo no Brasil, sendo hoje integrado por um 

considerável número de grandes, médias e pequenas indústrias, com distribuição geográfica 

bastante dispersa pelo território brasileiro, abrangendo, praticamente, todos os Estados da 

Federação.  

 

“O primeiro moinho a vapor foi instalado no Brasil em 1819, por Antônio Gustavo Bijuderg. O interesse 

capitalista pela industrialização do trigo no Brasil efetivamente passou a ser sentido a partir do final do século 

passado, quando foi implantado no Brasil, o primeiro moinho chamado MOINHO INGLÊS. Antes disso, para os 
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centros urbanos, importava-se farinha da Inglaterra, Uruguai e Argentina. Importação essa que era feita em barricas 

de madeira.” (Germani apud Queiroz, 2001). 

 

A regulamentação exercida sobre essa atividade industrial no Brasil foi rígida desde o início, 

com o Governo controlando seu desenvolvimento e expansão. Por exemplo, a instalação de um 

moinho por uma pessoa individual ou por uma empresa, só poderia ser efetivada pela obtenção de 

autorização governamental. Além disso, o Governo também ditava as formas em que a exploração 

deveria ocorrer, regulando o abastecimento de matéria-prima, a composição da produção e até a 

comercialização de farinha de trigo. O controle governamental do setor industrial moageiro 

encerrou-se oficialmente no dia 21/11/1990 (Governo Collor), com a publicação da Lei 8.096, que 

extinguia a CTRIN (órgão público que fiscalizava o setor, controlando os preços do trigo em grãos 

e da farinha), liberando o setor para competir dentro de uma realidade de mercado (Queiroz, 2001). 

O desmantelamento do programa do trigo durante o governo Collor foi prejudicial tanto aos 

produtores de trigo quanto à indústria moageira nacional. Os produtores ficaram sem a garantia de 

preço mínimo e de consumo total da produção, obrigando-os a competir com concorrentes 

estrangeiros, em especial os argentinos. O setor moageiro também foi desfavorecido com a perda 

instantânea de um panorama de total estabilidade para uma nova realidade de intensa competição 

(Lavinas & Magina apud  Queiroz, 2001). 

Para Queiroz (2001), a fragilidade deste segmento de mercado pode ser percebida pelos 

reflexos da desregulamentação governamental que originou o fechamento de várias unidades 

moageiras e a “explosão” da importação de farinha de trigo, pulando de 19.635 toneladas em 1992 

para 411.436 toneladas em 1997. Os fatos marcantes da história da indústria brasileira de moagem 

de trigo são apresentados no Quadro 2 

 

Quadro 2 - Fatos históricos marcantes da indústria brasileira de moagem de trigo. 

Ano Fato histórico 

1819 Instalação do primeiro moinho a vapor no Brasil por Antônio Gustavo Bijuderg. 

1887 
Assinatura, pela Princesa Isabel, da autorização para funcionamento do Moinho Fluminense, no 

Rio de Janeiro. 

1937 

A Lei no. 470 determina que os moinhos de trigo beneficiem, pelo menos, 5% de produto 

nacional, sobre o total de trigo estrangeiro industrializado. O Decreto-Lei nº. 26 cria o Serviço 

de Fiscalização do Comércio de Farinhas, com a finalidade de impulsionar a fabricação de pão 

misto, que teria 70% de trigo e 30% de sucedâneos, quase sempre farinha de raspa de mandioca. 

1944 

Por meio do Decreto no. 6.170, de 05/01/44, o Governo passa a disciplinar a distribuição de 

cotas de trigo para a industrialização, através do rateio de todo o volume de trigo destinado ao 

abastecimento, tendo como base a capacidade de moagem registrada pelos moinhos. 
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1949 
Por meio do Decreto no. 26.159 de 07/01/49, proíbe-se a importação de farinha, continuando os 

moinhos a importar diretamente o trigo em grão. 

1952 

Primeira aquisição do produto no exterior através da CACEX, ficando a compra do trigo 

nacional compulsória por parte dos moinhos, que mediante comprovante, recebiam um subsídio 

de quase 100%. 

1954 

O Decreto Lei no. 35.769, obriga todos os moinhos instalados no País, a adquirirem o trigo de 

produção nacional em cotas proporcionais à sua capacidade industrial de moagem e 

armazenamento. 

1957 
A Portaria no. 519, de 03/04/57, do Ministro da Agricultura, definiu critério de aferição das 

capacidades de moagem. 

1959 

O Decreto no. 47.491, de 24/12/59, divide o País em quatro zonas para distribuição de trigo e 

ratifica o dispositivo do rateio em função da capacidade industrial do moinho e da quantidade 

de trigo atribuída a cada zona de consumo. 

1962 

Em 08/02/1962, o Decreto no. 600 proíbe a concessão de autorização para instalação de novas 

unidades ou aumento da capacidade das existentes. A Portaria no. 820, de 22/11/62, cria o 

monopólio das operações com trigo nacional, com o objetivo de moralizar o setor moageiro. 

1967 

O Governo interfere oficialmente na política do trigo, resultando no Decreto-Lei no. 210, de 

27/02/67, com a oficialização do monopólio estatal, que busca sanear o parque moageiro 

nacional, então constituído de 489 moinhos, com capacidade registrada de moagem da ordem de 

10 milhões de toneladas, mas que usando apenas 2,5 milhões de toneladas, registrando uma 

ociosidade de 75%. 

1973 
Empenhado em alcançar suas metas de redução da inflação, o Governo introduz os subsídios ao 

consumo de farinhas, para evitar que altas internacionais de trigo influam na inflação. 

1990 Redução do número de moinhos, entre 1967 e 1990, de 420 para 178. 

1991 

Aprovada em 1990, a Lei que acaba com o sistema de cotas de moagem e o monopólio da 

União na compra e venda de trigo. Embora aprovada em novembro de 1990, apenas entrou em 

efetivo vigor no final de 1991. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Abitrigo (2003). 

 

1.2.3.  História do associativismo no SAG do Trigo 

 

“Associações são formas de participação e integração de grupos de indivíduos com interesses comuns, os 

mais variados, para cuja defesa são organizadas. Podem desenvolver em nome próprio diversas ações conjugadas, 

salvo a cooperação de natureza econômica; quando tal necessidade se manifestar, as associações podem se 

transformar em cooperativas”. (ICA, 2003) 

 

“Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer 

aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida”. (OCB, 2003) 
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Conforme exposto nas definições acima, embora a união de pessoas ou empresas em torno 

de objetivos comuns possa ser representada por cooperativas ou associações, existe uma distinção 

entre essas formas de organização. Da mesma forma que o cooperativismo está amplamente 

disseminado entre os produtores rurais, a estruturação de associações entre empresas de um setor 

também se tornou uma prática freqüente.  

O esforço para integração do setor tritícola brasileiro, através do estabelecimento de 

sindicatos e associações, iniciou-se a partir de 1933. No Quadro 3 estão listados os acontecimentos 

históricos mais importantes em relação ao estabelecimento de sindicatos e associações ligados a 

indústria do trigo. 

 

Quadro 3 - Acontecimentos históricos do processo de estabelecimento de sindicatos e associações 

ligados à indústria do trigo no Brasil. 

Ano Fato histórico 

1933 Fundação do Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Rio de Janeiro. 

1939 Fundação do Sindicato da Indústria do Trigo no Rio Grande do Sul 

1941 Reconhecimento do Sindicato de São Paulo, com 7 indústrias associadas. 

1952 Fundação do Sindicato de Santa Catarina, com 36 associados. 

1953 Fundação do Sindicato do Paraná, com 45 associados. 

1958 Fundação dos Sindicatos do Pará, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 

1972 
Criação da Associação da Indústria do Trigo no Estado de Santa Catarina, sob a presidência do 

Senhor Udilo Antônio Coppi. 

1974 
Instalação da Associação de Moinhos de Trigo do Norte e Nordeste do Brasil, com sede na 

Cidade do Recife. 

1984 
Foram instaladas a Associação dos Moageiros de Trigo do Paraná e da Associação 

Riograndense da Indústria 

1985 Instalação da Associação Paulista da Indústria do Trigo. 

1986 

A Associação de Moinhos de Trigo no Ceará, iniciou suas atividades no dia 10 de março de 

1986, com o Senhor Amarílio Proença de Macêdo, como Presidente. 

Também esse anos, com a finalidade de prestar serviços de assistência e de apoio à indústria 

brasileira do trigo, é criado, no dia 29 de abril de 1986, o Escritório de Representação da 

Indústria do Trigo, em Brasília – DF. 

1991 
A Associação Brasileira da Indústria do Trigo – ABITRIGO tem suas atividades iniciadas no 

dia 17 de junho de 1991, inicialmente com sede em Brasília e, atualmente, no Rio de Janeiro. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Abitrigo (2003). 

 

No cooperativismo brasileiro, desde meados do século XX, as cooperativas agrícolas se 

mostraram como as mais importantes em termos de volume de negócios. Tais organizações 

tradicionalmente funcionam como unidades de comercialização de produtos dos associados, 
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revendas de insumos e assistência técnica. Com a proliferação de cooperativas singulares e a 

modernização do setor agrícola na década de 70 e 80 surgirão, então, várias centrais de cooperativas 

(federações) nos estados brasileiros, as quais tinham por finalidade ter um maior ganho de escala 

nas atividades, com a horizontalização e a verticalização das atividades de produção, 

beneficiamento e industrialização de produtos agropecuários (Silva et al, 2003). O Quadro 4 

fornece um resumo dos acontecimentos do cooperativismo no Brasil. 

 

Quadro 4 - Acontecimentos históricos do cooperativismo brasileiro. 

Ano Fato histórico 

1847 
Fundada no Paraná, pelo médico francês Jean Maurice Faivre, a Colônia Tereza Cristina, 

marcando o início do cooperativismo no Brasil. 

1891 Criação da Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica, na cidade de Limeira - SP.  

1894 Criação da Cooperativa do Proletariado Industrial de Camaragíbe, no Estado de Pernambuco. 

1902 Primeiras experiências das caixas rurais do modelo Raiffeisen, no Rio Grande do Sul. 

1907 Criação das primeiras cooperativas agropecuárias no Estado de Minas Gerais. 

1932 
Disseminação do cooperativismo devido ao estímulo do Poder Público e da promulgação da lei 

básica do cooperativismo brasileiro. 

1950 
Fundação da primeira cooperativa tritícola do Rio Grande do Sul, a Cooperativa Tritícola Júlio 

de Castilhos. 

1958 
Fundação da Fecotrigo (Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul 

Ltda.). 

1969 Criação da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras. 

1971 
Promulgação da Lei n. 5.764, a qual permitiu uma maior definição das especificidades da 

cooperativas no Brasil.   

1988 
Com a aprovação da Constituição, ficou vetada a interferência do Estado à atividade 

cooperativa. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de entrevistas e de Silva et al (2003). 

 

1.2.4.  História das políticas de trigo 

 
“Esquecido e com poucos documentos tratando de trigo depois de 1822, em razão de lutas internas e externas 

em que esteve envolvido a antiga província, retoma-se o assunto em 1857, quando o Parlamento do Império autoriza a 

compra de novas mudas de cana-de-açúcar e de sementes de trigo para distribuição entre os agricultores, oferecendo 

prêmio àqueles cuja produção atingisse cem ou mais alqueires”. (Jacobsen, 1999:34) 

 

“O ressurgimento da triticultura só acontece por volta de de 1875, com  a chegada dos primeiros imigrantes 

italianos que vão se estabelecer nas terras devolutas do Império, situadas na encosta superior do planalto rio-

grandense”. (Jacobsen, 1999:34) 
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Bayma apud Colle (1998) destaca os seguintes fatos importantes que incentivaram a 

produção de trigo no Brasil: 

- 1908: concessão anual de 15.000 cruzeiros aos sindicatos e cooperativas 

agrícolas que cultivassem o cereal, além da isenção de impostos aduaneiros as importações 

de máquinas, instrumentos agrícolas, adubos e inseticidas; 

- 1918: instituição de prêmios (em máquinas agrícolas) aos agricultores, 

sindicatos e cooperativas que, no decorrer daquele ano e no seguinte, cultivassem trigo e 

obtivessem rendimento superior a 15 hectolitros por hectare; 

- 1931: Constituição de uma comissão para estudar medidas para limitar as 

compras de trigo no exterior. Essa comissão sugeriu a elevação de tarifas alfandegárias (até 

o limite de 20%); 

- 1937: Obrigação dos moinhos consumirem no mínimo 5% de trigo nacional 

em relação ao total de trigo estrangeiro beneficiado; 

- 1938: Fixação de um preço mínimo para o trigo e reafirmação da 

obrigatoriedade de aquisição de trigo nacional. 

 

Em 1941, o governo altera o sistema de compra do trigo nacional. Buscando evitar o 

denominado “passeio do trigo” (saída de grãos de região produtora, onde havia moinhos, e sendo 

levado para o centro e norte do país), cria-se a obrigatoriedade da aquisição e moagem da produção 

brasileira pelos pequenos moinhos, situados nas respectivas regiões produtoras (Jacobsen, 1999). 

Com o Itamarati assinando, em 1942, de forma unilateral um convênio com a Argentina, 

proibindo o uso de pão misto (70% de trigo e 30% de sucedâneos) no Brasil durante dez anos. Em 

conseqüência muitas fábricas fecharam com a alta repentina dos preços (Oliveira apud Queiroz, 

2001). 

Em 1962, a criação do CTRIN (Departamento Geral de Comercialização do Trigo Nacional) 

que conjugado com o esforço de pesquisa, fez surgir variedades resistentes à ferrugem, e o preço de 

incentivo do trigo (criado pelo Governo), resultou no crescimento da produção nacional de 255 mil 

toneladas para cerca de 1 milhão de toneladas em 1969 (Queiroz, 2001). 

Visando alcançar a auto-suficiência, a partir da segunda metade da década de 80, o governo 

brasileiro disponibilizou linhas de crédito subsidiadas para o financiamento da agricultura e também 

uma política de preços mínimos muito atraente ao produtor, garantindo ainda a compra da produção 

total. O resultado desses esforços foi a diminuição das importações de trigo, que chegaram a ser 

inferiores a 15% do seu consumo total em 1988 (Queiroz, 2001). 
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A década de 90 foi marcada pelo declínio gradual da produção. A desregulamentação do 

setor, a diminuição acentuada do crédito agrícola, o Mercosul e a falta de coordenação do sistema, 

foram fatores decisivos para o desinteresse dos agricultores no cultivo do trigo, de tal forma que na 

safra 1994/95, apenas 18,5% do consumo brasileiro foi suprido com trigo nacional. 

 

“Enfim, essa forte presença do Estado, que se tornou mais evidente a partir do fim da década de 30, 

culminando com a total regulamentação em 1967, encerra-se em 1990, com a exposição dos triticultores brasileiros ao 

comércio internacional, principalmente aos produtores de trigo da Argentina, tradicional país exportador”. (Jacobsen, 

1999:39) 

 

1.2.5.  História do melhoramento genético de trigo no Brasil 

 

A Fecotrigo (Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul Ltda., 

integrante da FECOAGRO) iniciou sua atividade de pesquisa agrícola em 1967 por meio da criação 

de um fundo de recursos oriundo de uma taxa sobre o preço do trigo comercializado. Em 1969 foi 

criado o Programa Acelerado de Melhoramento de Trigo (PAT), buscando desenvolver cultivares 

de porte baixo e colmos fortes, precoces e medianamente precoces, bom tipo agronômico quanto a 

perfilhamento, fertilidade e tamanho de espiga, e tolerância às doenças (Svoboda & Tonon, 2001). 

Em 1989, o Centro de Experimentação e Pesquisa da Fecotrigo foi transformado em 

Fundação Centro de Experimentação e Pesquisa da Fecotrigo (Fundacep Fecotrigo). Atualmente a 

pesquisa da Fundacep concentra-se em gerar informações que levem em conta a propriedade rural 

como um todo, por meio da busca de novas tecnologias (cultivares, culturas, sistemas de rotação, 

adubos) que preservem e recuperem o solo. Assim, buscando genótipos com maior potencial de 

rendimento, resistência às doenças e com qualidade tecnológica de farinha para uso definido, a 

Fundacep pretende atender à demanda do produtor e do mercado consumidor (Svoboda & Tonon, 

2001). 

Em 1974, as cooperativas do Paraná iniciaram suas pesquisas com trigo, com a criação do 

“Departamento de Pesquisa” dentro da estrutura da Ocepar (Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná). Em 1995 foi criada a Coodetec (Cooperativa Central Agropecuária de 

Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Ltda.) com intuito de assumir os o departamento de 

pesquisa da Ocepar (Franco, 2001). 

O programa da Coodetec direciona-se ao atendimento das demandas em ambientes 

diferenciados. Assim, as características que vem sendo foco dessa instituição são: produtividade, 

qualidade industrial, tolerância às doenças, à seca, ao alumínio tóxico, à debulha, entre outras. 
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Atenta a demanda por trigos com elevado valor de força geral de glúten, a Coodetec lançou no 

mercado a cultivar CD 104 como Trigo Melhorador (Franco, 2001). 

Já o Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), começou em 1973 o Programa Trigo (atual PCI 

– Programa Cereais de Inverno). O programa de Melhoramento Genético de Trigo do Iapar procura 

desenvolver as seguintes características es seus cultivares: qualidade tecnológica, tolerância à 

germinação na espiga, produtividade, resistência aos estresses bióticos (pragas e doenças) e 

abióticos (seca, calor, excesso de chuva e acidez do solo) (Riede, 2001). 

Com a criação, em 1975, do Centro Nacional de Pesquisa de Trigo – CNPT (atualmente 

conhecida como Embrapa Trigo), a Embrapa inicia suas atividades com o melhoramento de trigo. 

Embora procure atender diversos objetivos amplos e específicos, atualmente o foco principal da 

Embrapa Trigo é a qualidade industrial, conforme aptidão de uso (panificação, biscoitos, farinha 

doméstica, entre outros). Dessa forma, a organização pretende que por meio da pesquisa, os 

produtores de grãos e as indústrias de moagem e de transformação consigam atender às demandas 

dos consumidores finais em relação aos diversos produtos (pães, massas, bolos, biscoitos, entre 

outros) (Scheeren, 2001). 

 


