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E~brapaTçigo, 33 anos
om a finalidade de)nc~hti- .ffiizar a estru tura de pesquisa

. var o çultivo de':trigo no agropecuária no País, com o obje-
Brasil, o Governo Federal" tivo de tornar à Brasil um grande

via Lei n.o 470, de 9 de agosto de; produtor de alimentos. Na orga-
1937,criou a Estação Experimen- nização da empresa eram contem-
tal de Trigo. Este estabelecimen to pIados centros nacionais de pes-
foi inaugurado eU11939,passan- quisa por produtos, temáticos e

,odo a se cha'mar Estação Experi- eco-regionais. E enhoeos produtos
" mental de Passo FLmdo,com sede considerados importantes para o

na localidade de Engenheiro Luizdesenvolvimento do País estava
Englert (llojepe~tence~~teao mu- O trigo. A resolução n\RD 006/
nicípio de Sertão, qiado em 1963). 74, assinada pelo diretor da Em- ,
A tri licul tura colonial era prati-" brapa, Almiro Blumenschein, de-
cada em terras de mata, O local, ,signou Augusto Carlos Baier, Rui

, uma área de cerca de 1700ha, fora, Colvara Rosinha, Erycson Pires
escolhido por se' assemelhar aos Coqueiro, Avahy Carlos da Si1-
preferidos pelos colonos parq cul-, va, Mário Bastos Lagos, Amari-
tivar trigo, Devidoàs limitações lis Labes Barcellos, Ottoni de
de localização: e,especialmente,' ,Souza Rosa e,Walter Frederico

.com o deslocamento. das lavou-(' Kugler, para, sob 'coordenação do
'u Passados' 33 anos" ras de, trigo das áreàs de matá :. primeiro, prepararem o antepro-
" , para áreas de campo, em 1969,' jeto de implantação do Centro
.de existência" há,a" esta estação experimental foi> Nacional de Pesquisa de Trigo,
• consciência que a " transferida para os arredores da ':CNPT; com prazo, até 30 de se-

,'o E b " T 'g !;c'i, /idade de Passo FLUldo:Smgia aí't,tembr~ daquele a:,? paraa apre-
o " m .rapa ri o':i,,;·,'ll1augurada em 1972,a Nova Es-,;: sentaçaodo relatono. ' " ,
eu m prl u um pa pe I,;;.," tação Experimental de Passo Fun-',: O grupo de trabalho reuni u-se
'~. importantena'"'''' 'do, cüjas instalações,localizadas"",em Brasília, de 30 de julhoa 3 de

superação de às margens da rodovia. BR 28~'.1;,agosy:. de 1974. ~nalisara:n-se a
. ' . na altura do km294, vmam abn--;; nradIçao de CUltIVOde tngo no

mUitos entraves ":,gar, a partir de 28 de outubr.o de País, o embasamento técnico dis~
que inviabi Iizavam.!·~ j 1974,él p,!irneira Lmid~deçiescen- pOlúvel e a inÍra-esh-utura de pro-
O desenvólvi meílto'N .• '. tral1zada daJ3mpresa Brasileira "dução. E foi com base na COl}Cen-

" ,;'.~a,!tr i~~;c~!~,~,~~,;,~~\';'}'~~,e~~~:~ÓL~~!,~g~fcj~~~t~i~~,~~t ;;~,~~~;:i~~~~:~~I~~~~:'l~:~~Ire:~:I~~:i"
. ,. br~silel.ra. "~o ,H, qUlsade Tng<;>(Embrapa,Tngo). ,"', trutura de pesqUlsa e de produ-

,_~:,:,:~~_.~:;:,: ,':~, ';', "0'"' ,1 • J:. Emb,[apa fcii,formalmente::\.ção, na tradição de pesquisa, na
'.:', ',~" ',:'", . '.', ',"1 " .. ;.,,~;'iIistalada.ern26 d~abril.de.1973.,··'; concentração de pesquisadores e, "
I,f; , ,ri, ! " ..•. ' ·"~r;;';:;l·:,f.'.l10va;üi..s~LJtiÇ~~?\lfcahadi~a~):;!,~',~oêxito de tecnologias geradas

,':''Gilberto' Cunha "
'Chefe-geralda Embrapa

,Trigo, pesquisador do CNPq
e membro da Academia',

Passo-Fundense de Letras
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(tecnologia criada no sul se adape na em terceiro lugar. .
ta ao norte, mas a recíproça não é Foi assim,que a cidade de Pas-
verdadeira) que, por cmanimida':j so Ftindó'.foi definida como sede
'd~, definiú-se pelá, Região'5uL do Centro N.aciOnalde Pesquisa
para a localização do CNPT. Três 'de Trigo. Em 28 de outubro de
locais foram cogitados para se- 1974,com a "missão de executar
diar o novO Centro Nacional de e coordenar as atividades de pes-
Pesquisa, de Trigo, da Embrapa: quisa em todas as s regiões h'ití-

, Ponta Grossa, Cru~ Alta e Passo colasdo país, objetivando acill1en-
Fundo. Londrina e Sete Lagoas. tar a produção Ifacionalde h'igo",
complementariam as atividades houve a inauguração do CNPT,'
do CNPT.' 1" unidade descentralizada da

Uma viagem de observação foi; Embrapa, com a presença do en-
realizada de 18 a 20 'de agosto,: tão presidente da República, Ge-

, sendo visitadas as bases de Pon-;.' neral Ernesto Geisel.
, ta Grossa (Ipeame),de Londrina A Embrapa Trigo, hoje (2007),

(lapar) e de Sete Lagoas (Ipeaco). conta com um quadro de 213em-
,Não sevisitou Passo Fundo e nem pregados (sendo 51 pesquisado-
Cruz Alta,por seremlocaiscon1;le-'" res),e ocupa uma área de,447 ha,
cidos dos membros da comissão., com 230 ha .de campos experi-
Londrina foi confi;n1ada'como" mentais e 18.224m2 de área cons-
sendo um ótimo local para rece-, truída (laboratórios, administra~

:ber atividades satélites em pesqui-c.' 'ção, auditórios; salas de pesqui-
,sa de trigo e Sete LagoasJfoi des-, sadores, casa de apoio, casas de
~cartada, passando-se a conside-', ' vegetação, banco de germoplas-'
,rar Brasília para essa finalidad~.. ma, celeiro, garagem( unidade de

Nayisão dos,memb~os ao grú-.; beneficiamentode seh1entesepos-
po, para receber as instalações!: to rneteorológico).Passados33
do CNPT, sobressaíram-se, em anos de existência, há a consci~
ordem por: Passo Fundo, Cruz '.,.ência que a Embrapa Trigocum-
Alta e Ponta Grossa. Para corro- . priu um papel importante na sü-
borar a definição, viaquestioná-; peração de muitos 'entraves qüe
rios distribuídos, foram entrevis- .tl inviabilizavam o desenvolvimen-

';.tados técnicos quetrabalhavam1~:,,-to,~da triticulthra brasileira. Ou-
;com trigo, no RS, en".'Sc, nb'~PRI?-,tros, todavi~, ainda estão aí, exi-
em SP, em MG éem GO. As res':"""gindó umápreparação perma-
postas ev~denciaram Passo Fun-: .. nente da_empresa para o empre-

;,do como,a primeira opção; Çrui"U go de novOSenfoques em pesqui-
Alta como a segunda e Londri:' sa, desenvolvimento e inovação.


