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o trigo (Triticum aestivum L.) é uma das principais culturas
alimentares, cultivado em uma gama de ambientes e regiões
geográficas. Possui grande relevância na dieta alimentar por sua
qualidade e quantidade de proteínas e por sua variedade de produtos
derivados. Na atividade econômica, o cereal dá suporte a diversas
ramificações industriais, contribuindo para a geração de valor agregado
e de postos de trabalho.

O cereal ocupa mais de 17,0% da terra cultivável do mundo,
aproximadamente 30% da produção mundial de grãos, e constitui
cultura importante na composição de sistemas de produção agrícola
sustentáveis, como alternativa para sucessão e rotação em sistemas de
produção, contribuindo para o manejo integrado de pragas, doenças e
Invasoras.

Este capítulo tem por objetivo analisar aspectos relacionados à
cultura do trigo, sua dinâmica de produção no mundo e no Brasil, bem
como fornecer informações gerais de origem e uso do cereal e dinâmica
de oferta e demanda.

I Engenheira-Agrônoma, Dra. em Engenharia de Produção e Pesquisadora da Embrapa Trigo. E-
mail: cIaudia.de-mori@embrapa.br
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Origem e Uso do Trigo
A origem e o cultivo do trigo (Triticum sp.) estão intrínsecos na

história e evolução da humanidade. Segundo Silva et aI. (1996),
acredita-se que o trigo seja originário de grarníneas silvestres que se
desenvolveram nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates (Ásia), no
período 10.000 a 15.000 a.C. Segundo Mazoyer e Roudart (2010), os
primeiros relatos sobre trigo-einkorn (Triticum monococum) e trigo-
amidoreiro (Triticum dicoccum), completamente domesticados, datam
de 9.500 a.c.

Informações sobre o primeiro pão vêm da Idade da Pedra, por
habitantes de um lago suíço, há mais de 8.000 anos, e o pão de massa
fermentada é atribuído aos egípcios há 5.000 anos (GREAT PLAINS
WHEAT, 197-). Já a origem do macarrão tem várias hipóteses:
cientistas, baseados em achados arqueológicos, atribuem sua invenção
aos chineses há 4.000 anos; outros dizem que ele surgiu na Palestina,
na Antiguidade, e há ainda os que afirmam que os gregos foram os
primeiros a consumi-Io (DE VITA, 2009).

O trigo chegou às Américas com os conquistadores europeus.
No Brasil, por deduções feitas a partir de citações de Carmo (1911),
atribui-se a Martim Afonso de Souza a introdução do trigo no país, em
1534, na capitania de São Vicente. Bayma (1960) relata que havia aqui
muitos triticultores por volta de 1680 e que o Brasil foi o primeiro país
americano a exportar o cereal.

O trigo apresenta amplo uso na alimentação humana, como na
forma de farinha ou grão laminado para a produção de produtos
fomeados (pães, biscoitos, tortas, bolos, etc.); para a produção de
massas (massas seca, fresca e noodles); como agente espessante em
molhos, sopas, pudins e recheio de tortas: e para a composição de
cereais matinais (laminados ou extrusados). O cereal também tem
aplicações em produtos não alimentícios (misturas adesivas e colas,
fármacos, cosméticos, álcool etc.), bem como na alimentação animal,
na forma de forragem (pastejo direto), e na composição de ração ou
como alimentação direta.

Outros derivados de destaque podem ser citados: gérmen de
trigo (uso na alimentação e na produção de antibióticos, vitaminas,
cosméticos etc.); amido de trigo (utilizado industrialmente em misturas



Aspectos econômicos da produção e utilização 13

para a impressão ou pintura, agentes surfactantes e de acabamento
têxtil, plásticos biodegradáveis para a composição de embalagens, de
espumas e de isolamentos, cosméticos, produtos farmacêuticos, cola,
processo de jateamento de amido para a retirada de pinturas etc.);
furfural (solvente químico utilizado na refinação de minerais e para a
elaboração de resina); glúten (para elaboração de agentes surfactantes,
adesivo, ácido glutâmico e glutamato monossódico, embalagens
comestíveis ou solúveis, revestimentos comestíveis, polímeros e
resinas, substitutos de carne etc.); etanol elaborado a partir de grãos, de
palha e, ou, de fareIo de trigo; cerveja de trigo (tipo weissbeir); maca
de gato; ração para aquicultura; aglomerado de palha e compósitos de
palha de trigo.

Produção Mundial de Trigo
Na década de 1990, o trigo era o cereal de maior área de cultivo

e de maior produção no mundo. A partir da segunda metade da década
de 1990, a produção de milho superou a produção de trigo. No período
2010-2012, o trigo representou 31,1% e 26,7% da área cultivada e da
produção mundial de cereaisê, respectivamente.

A Tabela 1.1 apresenta dados sobre a dinâmica mundial da
produção e de mercado de trigo com base em dados da USDA (2014).
Ao longo dos anos, a área colhida de trigo oscilou de 204,0 a 239,0
milhões de hectares. Nas décadas de 1960 e de 1970, observou-se
crescimento da área plantada, que alcançou, na safra de 1981/1982,
238,9 milhões de hectares. A partir da década de 1980, houve queda na
área colhida até começo de 2000 e uma leve tendência de aumento nos
anos seguintes, com taxa anual de crescimento de 0,6% nas safras de
2003/2004 e 2013/2014.

2 Valores calculados. pela autora com base em dados de FAO, 2014, considerando a produção de
trigo, milho, arroz, cevada, sorgo, milheto, aveia, centeio, triticale, trigo sarraceno, fonio, alpiste,
quinoa, amaranto e outros cereais de importância para locais específicos.



Tabela 1.1 - Evolução da área, do rendimento, da produção, do consumo, exportação e estoque final de trigo no I:;
mundo, nas décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000 e no período de 2009 a 2013

Estoque Relação
Área colhida Rendimento Produção Consumo Exportação EstoqueAno final(milhões ha) (kg.ha') (milhões t) (milhões t) (milhões t) (milhões t) final!

consumo

1960/1969* 212,5 1.256 267,5 262,9 52,4 84,8 32,2

1970/1979* 221,0 1.676 371,1 367,1 66,3 98,7 26,7

1980/1989* 229,8 2.134 489,3 484,8 99,3 147,0 30,3

1990/1999* 221,3 2.569 568,3 558,1 105,1 179,7 32,1

2000/2009* 216,6 2.819 611,4 609,4 116,0 164,7 27,1

2009/2010 225,4 3.048 687,0 651,0 137,0 202,3 31,1

2010/2011 217,1 3.005 652,4 654,1 133,1 199,0 30,4

2011/2012 221,2 3.151 697,3 688,8 157,8 198,9 28,9

2012/2013 215,6 3.044 656,2 686,1 137,8 175,8 25,6

2013/2014** 219,6 3.240 711,4 699,3 156,9 182,8 26,1

2009/2013* 219,8 3.098 680,8 675,87 144,5 191,8 28,4

Fonte: adaptada de USDA, 2014. * Média anual do período calculada pela autora. ** Estimativa.
'tl
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o rendimento do cereal aumentou expressivamente, passando de
1.256 kglhaJano, na década de 1960, para 3.098 kglhaJano no período de
2009 a 2013. O maior rendimento médio mundial, de 3.240 kglha, foi
registrado na safra de 2013/2014. Com base em dados da FAO (2014),
observa-se que países como a Bélgica (8.752 kglhaJano), a Holanda (8.660
kglhaJano), a Irlanda (8.381 kglhaJano), aNovaZe1ândia (7.987 kglhaJano)
e o Reino Unido (7.658 kglhaJano) apresentaram os maiores rendimentos
médios registrados no período de 2003-20123. Cabe ressaltar que no
hemisfério norte, o uso preferencial é por materiais invemais, de ciclo mais
longo e semeado no outono. Esses materiais têm maior potencial de
rendimento, devido a maior período de acumulação de reservas durante a
fase vegetativa. No Brasil, os materiais são primaveris, com menor ciclo
de cultivo", ou seja, menor tempo para acúmulo de reservas e menor
potencial de rendimento.

O aumento de rendimento em tomo de 1,5% a.a', no período
2004-2013, acrescido de pequeno aumento anual de área, resultou em
aumento de produção mundial, estimado em 711,4 milhões de t na safra
2013/2014. A produção de trigo concentra-se no hemisfério norte, em
especial nos continentes asiático e europeu. Até a década de 1980, a
Europa representava a maior área e produção de trigo no mundo. No
entanto, a partir dos anos 1990, a Ásia passou a ocupar tal posição. No
período de 2010-2012, os países asiáticos responderam por 46,6% da
área e 45,3% do total produzido, seguidos pelos países europeus que
foram responsáveis por 26,0% e 30,8%5, respectivamente. Em 2012,
houve registro de cultivo de trigo em 126 países (FAO, 2014), ou seja,
em mais da metade (53,2%).

No período de 2009-2013, os principais países/blocos
produtores' de trigo no mundo, responsáveis por mais de 60% da
produção mundial, foram: União Europeia 28, China, Índia, EUA e
Rússia (Tabela 1.2). Na União Europeia 286, a França, a Alemanha e o
Reino Unido representaram, aproximadamente, 55,0% da produção do

3 Valores calculados pela autora com base em dados de FAO, 2014.
4 O ciclo menor no Brasil decorre do menor período de horas de frio suficiente para o

desenvolvimento e crescimento de cultivares primaveris e da necessidade de adequação aos
diversos cultivos em apenas um ano. Em alguns casos, chegam a três lavouras.

5 Valores calculados pela autora com base em dados de USDA (2014).
6 Bloco de cooperação econômica formado por 28 Estados-membro pertencentes ao continente

europeu.
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bloco. Nesse período, a Índia, a China, a Rússia, os Estados Unidos, a
Austrália e o Cazaquistão foram os países com maiores registros de área
colhida, totalizando 55,8% do total. Observa-se que os rendimentos dos
principais produtores têm ampla variação, oscilando de 1.828 kg/ha a
6.265 kg/ha". Países como a Austrália e o Cazaquistão possuem grande
área plantada, porém rendimentos médios inferiores a 1.900 kg/ha/ano.

Até o começo dos anos 1980, a antiga União Soviética era o
grande produtor mundial de trigo (aproximadamente 24,0% da
produção global'), seguida pelos Estados Unidos (13,0%), pela China
(10,0%) e pela Índia (6,0%). A partir da safra de 1983/84, a China
passou a ocupar o posto de maior produtor mundial de trigo. A produção
norte-americana, após atingir 75,8 milhões de t, na safra de 1981/82
(USDA, 2014), maior registro do país, teve redução, sendo ultrapassada
pela produção da Índia na década de 1990, que passou a ser o segundo
maior produtor mundial de trigo a partir do ano 2000. Além da China e
Índia, a Rússia, o Cazaquistão, a Ucrânia e o Paquistão vêm ampliando
a produção do cereal nos últimos anos. Na América do Sul, o Paraguai
e o Uruguai também têm ampliado o plantio do cereal. A produção
brasileira corresponde a, aproximadamente, 0,8%7 da produção
mundial e, nos últimos anos, tem se mantido estável, em tomo dos 5,0
milhões de t.

O consumo mundial apresentou crescimento de 1,8% a.a 7 no
período 2009-2013 e média anual de 675,9 milhões de toneladas
consumidas? (Tabela 1.1). Observa-se um descompasso entre consumo
e produção, a qual teve taxa de crescimento de 1,0% a.a." no mesmo
período. Tal descompasso pode ser ratificado pelo decréscimo das
relações estoque final/consumo a partir do início dos anos 2000, que
chegou a 21,1 %8 na safra de 2007/2008, menor nível nos últimos 30
anos, e por uma relação consumo/produção ajustada de 99;2%8 no
período 2009-2013. As boas produções alcançadas nas safras 2009/10,
2011/12 e 2013/14 e o menor consumo por causa da crise econômica a
partir de 2008 aumentaram a relação estoque/consumo entre os anos
2009 e 2011, que alcançou 31,1 %8 na safra 2009/2010 e foi de 28,4%8
no período de 2009 a 2013.

7 Valores calculados pela autora com base em dados de USDA, 2014.

8 Valores calculados pela autora com base em dados de USDA, 2014.



Tabela 1.2 - Área e produção de trigo, por paíslbloco econômico, nas safras 2012/2013 e 2013/2014, e média e ;:..
{j

participação relativa de área e produção no período de 2009 a 2013 <I>
C')

S
'",
<I>Area (Milhões de hectares) Produção (Milhões de t) C')

País/Bloco o~
12/13 13/14** 09-13* %* 12/13 13/14** 09-13* %* o,

Si
r;'

União Europeia 26,0 25,8 25,9 11,8 133,9 143,1 138,3 20,3 o
'"

China 24,2 24,3 24,3 11,0 121,0 121,0 117,9 17,3 í}
'I::l..,

Índia
o

29,7 29,4 28,9 13,2 94,9 92,5 87,1 12,8 ª""<'l

Estados Unidos 19,8 18,3 19,2 8,7 61,7 58,0 58,9
;:,.8,7 o
<I>

Rússia 21,3 23,5 23,6 10,7 37,7 51,5 49,8 7,3 ~
~;::;.

Canadá 9,5 10,4 9,3 4,2 27,2 37,5 28,1 4,1 ;:,
"<'l;:,.
o

Austrália 12,8 13,5 13,5 6,2 22,5 26,5 25,6 3,8
Paquistão 8,7 8,7 8,9 4,0 23,3 24,0 24,0 3,5
Ucrânia 5,6 6,5 6,4 2,9 15,8 22,0 19,6 2,9
Turquia 7,8 7,7 7,8 3,6 15,5 18,0 17,6 2,6
Cazaquistão 12,4 12,5 13,2 6,0 9,8 15,5 15,0 2,2
Irã 7,0 7,0 6,9 3,1 14,0 14,5 14,1 2,1

Continua ...

•.....
-..l



Tabela 1.2 - Cont. I;;;;
,

País/Bloco
Area (Milhões de hectares) Produção (Milhões de t)

12/13 13/14** 09-13* %* 12/13 13/14** 09-13* %*

Argentina 3,6 3,7 4,7 1,9 9,5 11,0 13,0 1,9
Egito 1,4 1,4 1,3 0,6 8,5 8,8 8,3 1,2
Marrocos 3,1 3,3 3,1 1,4 3,9 7,0 5,6 0,8
Outros 22,6 23,7 23,3 10,6 57,1 60,6 58,0 8,5
Total 215,6 219,6 219,8 100,0 656,2 711,4 680,9 100,0

Fonte: adaptada de USDA (2014). "Calculada pela autora. ** Estimativa.

~
~::!.



Aspectos econômicos da produção e utilização 19

A China, o país mais populoso do mundo, é o maior país
consumidor: aproximadamente 125 milhões de toneladas por ano. No
período de 2011 a 2013, a China (18,0%8), a Índia (12,3%8), a Rússia
(5,1%8) e os Estados Unidos (5,1%8) apresentaram os maiores
consumos mundiais (Tabela 1.3). Os países da União Europeia (28),
agregadamente, representaram o segundo maior consumo, em tomo de
17,7%8 do consumo mundial. Este grupo de países consumiu 58,2%8 da
demanda mundial e produziu 66,4%8 da oferta global de trigo no
período mencionado. O Brasil respondeu por 1,6% da demanda global
no período de 2011-20138.

A maior demanda do cereal destina-se à alimentação humana e,
conforme se observa na Tabela 1.3, representou 79,8% do consumo
mundial total" no período de 2011 a 2013. O perfil de consumo
diferencia-se por país, condicionado pela potencialidade regional de
oferta de alternativas para alimentação animal e tradições produtivas.
Na Oceania e na Europa, o uso de trigo para alimentação animal é
expressivo. Na Coreia do Sul (52,8%8), na Tailândia (50,8%8), em
Israel (50,0%8), na Austrália (49,5%8), no Canadá (47,5%8), na
Bielorrússia (43,8%9) e no conjunto dos países da União Europeia 28
(43,2%9), o uso em alimentação animal e as perdas foram superiores a
40,0% no período de 2011-2013.

A quantidade mundial anualmente transacionada de trigo
representou de 18,0 a 22,0%9 do total produzido e, no período de 2009
a 2013, o registro médio anual de exportações foi de 144,5 milhões de
toneladas? (Tabela 1.1). Dentre os cereais, o trigo foi o grão de maior
comercialização entre países, representando 46,4% do total da
quantidade transacionada de cereais 1o entre 2009 e 2013 .Nesse período,
a taxa anual média de crescimento da quantidade exportada de trigo foi
de 2,6% a.a". No período de 2009 a 2013, os principais exportadores
mundiais de trigo foram? EUA, União Europeia 28, Austrália, Canadá,
Rússia, Cazaquistão, Ucrânia e Argentina, que juntos detiveram quase
90,0 % do mercado mundial, o que configura um elevado grau de
concentração dos exportadores (Tabela 1.4).

9 Valores calculados pela autora com base em dados de USDA, 2014.

10 Valor calculado pela autora com base em dados de USDA, 2014, considerando a quantidade
comercializada de trigo, arroz, aveia, centeio, cevada, milho, milheto e sorgo.



Tabela 1.3 - Consumo total, nas safras de 2011/12 a 2013/14, e consumo médio total, participação no consumo 1l:5
global e perfil de consumo (humano/industrial e alimentação animal/resíduo) no período de 2011 a
2013, dos principais países consumidores de trigo

. Consumo (milhões t) Perfil do consumo (2011-2013)

Participação Consumo Alimentação
humano e animal ePaís/Bloco 11/12 12/13 13/14 ** 2011-2013* consumo industrial resíduosmundial (%) * (%)* (%)*

China 122,5 125,0 125,5 124,3 18,0 80,2 19,8

União Europeia (28) 127,2 120,0 119,8 122,3 17,7 56,8 43,2
Índia 81,4 83,8 90,0 85,1 12,3 96,1 3,9

Rússia 38,0 33,6 35,0 35,5 5,1 61,6 38,4

Estados Unidos 32,1 38,3 34,7 35,0 5,1 79,3 20,7

Paquistão 23,1 23,9 24,0 23,7 3,4 97,7 2,3

Egito 18,6 18,7 19,1 18,8 2,7 87,6 12,4

Turquia 18,1 17,5 17,8 17,8 2,6 94,5 5,5
Irã 15,5 16,4 17,0 16,3 2,4 93,5 6,5

Ucrânia 15,0 11,8 11,5 12,8 1,8 66,3 33,7 I~Continua ...
~
:::S.
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Tabela 1.3 - Cont. {J

~
Consumo (milhões t) Perfil do consumo (2011-2013) sc..,

(\)

""Consumo Alimentação o
Participação ;::s

humano e animal e
o,s

País/Bloco 11/12 12/13 13/14 ** 2011-2013* consumo industrial resíduos
ti'o

mundial (%)*
c..,

(%)* (%)* ~
'1::s

Brasil 11,2 10,9 11,4 11,2 1,6 96,1 3,9 é1ê-
Canadá 9,9 9,6 10,2 9,9 1,4 52,5 47,5 '<'>1:>1o

Argélia 9,0 9,5 9,9 9,4 1,4 99,5 0,5
(\)

>::
::to

Marrocos 8,8 8,3 8,7 8,6 1,2 95,0 5,0 ~
'<'>

Uzbequistão 7,8 8,0 8,2 8,0 1,2 78,8 21,3
1:>1o

TOTAL 688,9 686,3 697,5 690,9 100,0 79,8 20,2

Fonte: adaptada de USDA (2014). * Calculado pela autora. ** Estimativa.

N•.....
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Tabela 1.4 - Principais países produtores, exportadores e importadores de trigo (milhões de toneladas), safras de IN

2011 a 2013 e média do período 2009-2013

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2009-2013
País

(milhões de toneladas) (milhões t/ano)* %*

Exportação

Estados Unidos 28,6 27,4 29,9 29,0 20,1

União Europeia 16,7 22,6 25,0 21,9 15,2

Austrália 24,7 18,7 19,5 19,2 13,3

Canadá 17,4 19,0 23,0 19,0 13,1

Rússia 21,6 11,3 16,0 14,3 9,9

Cazaquistão 11,8 6,7 8,0 7,9 5,5
Ucrânia 5,4 7,2 10,0 7,3 5,0

Argentina 12,9 3,6 4,5 7,1 4,9

Turquia 3,7 3,4 3,7 3,6 2,5
Índia 0,9 6,8 6,5 2,9 2,0

Outros 14,1 11,1 10,8 12,3 8,5

Total 157,8 137,8 156,9 144,5 100,0 I~
Continua ... ~

::!.



;:..
Tabela 1.4 - Cont. ~

'"C>

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2009-2013 õ
'"País '"(milhões de toneladas) (milhões t/ano)* %* C>
C
::!c,

Importação sc;.
c

Egito 11,7 8,3 10,5 10,3 7,2 '"fS-
Brasil 7,3 7,4 7,7 7,2 5,1 ~

C5

Indonésia 6,5 7,1 7,2 6,6 4,6
j2-

'<'l~.
Argélia 6,5 6,5

c
6,5 6,2 4,4 '".:

Japão 6,4 6,6 6,2 6,1 4,3
::t.
[

União Europeia (28) 7,4 5,3 4,5 5,4 3,8 '<'l~.c

Coreia do Sul 5,2 5,4 4,5 4,9 3,4

Nigéria 3,9 4,1 4,2 4,1 2,9

México 5,0 3,8 4,3 3,9 2,8
Iraque 3,8 3,9 3,2 3,7 2,6

Outros 85,6 86,5 93,9 84 58,9

Total 149,3 144,9 152,7 142,4 100,0
Fonte: adaptada de USDA (2014). *Calculado pela autora.

I
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Embora os Estados Unidos mantenham o posto de primeiro
exportador, a participação norte-americana no total transacionado tem
se reduzido no decorrer das últimas décadas. Na década de 1970, o país
era responsável por 43,0%11 do total exportado e chegou a 50,0%11
dessa quantidade na safra 1973/74. De maneira semelhante, o Canadá
também tem diminuído sua participação no mercado internacional, que,
na década de 1960, foi de 21,1 % 11.Países do leste europeu, como o
Cazaquistão e a Ucrânia, vêm aumentando sua participação no
comércio internacional do cereal. Nas safras 2012/13 e 2013/14, a Índia
surpreendeu ao exportar mais de 6,0 milhões de toneladas de trigo.
Apesar de ainda tímidas, nos últimos anos, o Brasil registrou transações
comerciais de exportação, chegando ao percentual de 2,4% do total
transacionado no mundo" na safra 2010/2011.

Do lado da importação, o Egito e o Brasil configuram-se como
os maiores importadores mundiais do cereal (Tabela 1.4). No período
de 2009 a 2013, os maiores importadores de trigo" foram: Egito com
7,2 % da quantidade mundial importada 12,Brasil - 5, I% 12,Indonésia -
4,6%12, Argélia - 4,4%12, Japão - 4,3%12 e União Europeia 28 - 3,8%12,
que juntos totalizam quase 30,0% do total importado. Destaca-se o
aumento de importação pela China, Indonésia e Coreia do Sul e as
reduções de importação da União Europeia 28.

Produção de Trigo no Brasil
Após a decadência do cultivo na região de São Paulo, no fim

dos anos 1770, o cultivo de trigo no Brasil concentrou-se na Região Sul,
mas foi severamente afetado pela ferrugem na década de 1820 e sofreu
grande redução de área de semeadura. A partir da década de 1880, o
cereal entrou em uma nova fase de expansão na Região Sul (BA YMA,
1960).

A Figura 1.1 apresenta a evolução de área colhida, produção e
rendimento de grão de trigo no Brasil, no período de 1947 a 2013, com
base em dados do IBGE (EMBRAPA, 2014; IBGE, 2014). Até a década
de 1960, a área média anual semeada de trigo no Brasil foi inferior a

II Valores calculados pela autora com base em dados de USDA, 2014.

12 Valores calculados pela autora com base em dados de USDA (2014).
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1,5 mil hectares (901,3 ha/anol3 no período de 1947 a 1969, a produção
anual, inferior a um milhão de toneladas, e os rendimentos oscilaram
entre 407,2 kg/ha (safra 1958) e 976,2 kglha (safra 1969) 14.Com uma
política de incentivos à produção baseada em preços de garantia, crédito
relativamente abundante a juros menores que os de mercado, seguro
agrícola e criação de infraestrutura de suporte e sistema de compra pelo
Governo, conduzida nas décadas de 1960 e 1970, aliada à oferta
tecnológica e à abertura de novas áreas de cultivo agrícola, a produção
nacional de trigo aumentou significativamente, quase chegando à
autossuficiência no final dos anos 1980. Durante as décadas de 1970 e
de 1980, observou-se um aumento de área semeada da cultura que
alcançou 3,86 milhões de hectares" em 1986, maior área de cultivo de
trigo registrada no país. Em 1987, a produção brasileira (6,0 milhões de
t14)representou 86,1% da demanda interna de trigo (7,0 milhões de t).

7.000 3.000

6.000 2.500o
~" '"'..ê;; 5.000
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Figura 1.1 - Evolução da área, da quantidade colhida e de rendimento
da cultura do trigo no Brasil, período de 1947 a 2013.

Fonte: elaborada pela autora com dados do IBGE (1947 a 1989 apud EMBRAPA, 2014), e IBGE,
2014).

Na década de 1980, a crise econômica, o aumento de inflação e
a participação expressiva da subvenção ao trigo no déficit das contas
públicas geraram críticas e debates sobre a política nacional do trigo.
Aliado a isso, seguindo a tendência mundial de reordenamento dos

13 Dados calculados pela autora com base em dados do IBGE (EMBRAPA, 2014; IBGE, 2014).

14 Dados IBGE (EMBRAPA, 2014).
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espaços econormcos por meio de áreas de livre comercio, na
implantação do Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul), acordos de
harmonização de políticas para o setor tritícola" entre os países foram
assinados em 1986. Com isso, após a assinatura dos protocolos, o
governo brasileiro mudou a orientação da sua política de estímulo ao
trigo com a retirada dos subsídios (queda dos preços de garantia) e
redução de crédito ao plantio. Tal reorientação também culminou, em
1990, com a desregulamentação do setor, colocando fim ao monopólio
estatal de compra do trigo estabelecido em 1962.

O fim da subvenção governamental e a desregulamentação do
setor, a abertura da economia brasileira ao mercado externo e os
problemas de câmbio fixo afetaram fortemente a competividade do
trigo nacional e a dinâmica da produção nacional de trigo na década de
1990, que sofreu forte redução de área. Com a desregulamentação do
setor, a formação de preços do cereal passou a ter como referência o
mercado internacional, no qual o Brasil não é formador de preços, e
influir diretamente na quantidade de produção nacional. Para Perosa e
Paulillo (2007), os baixos preços internacionais do trigo aliados ao
câmbio supervalorizado, que barateava o preço do trigo importado no
começo dos anos 1990, derrubaram a cotação do grão no mercado
interno levando boa parte dos agricultores a substituir o trigo por outras
culturas.

No final da década de 1990, a crescente desvalorização cambial
começou a desenhar um novo cenário para a triticultura. A mudança da
banda cambial e a desvalorização da moeda, a redução da produção e
de estoques mundiais, o aumento de preços no mercado internacional,
a mudança da política cambial na Argentina e o pacto de recuperação
da triticultura nacional firmado entre governo e agentes do setor
resultaram em aumento da área de cultivo de trigo no Brasil no início
dos anos 2000.

Em 2003, a produção nacional atingiu a segunda maior safra da
história (6 milhões de t16) e chegou a representar 60,0% do consumo
doméstico. No entanto, apesar do entusiasmo pela quantidade e

15 Protocolo n° 2 de desenvolvimento de um programa integrado de produção, annazenamento,
transporte e abastecimento de trigo por parte dos dois países, e Protocolo n? 3, que obrigava o
Brasil a comprar quantidades anuais crescentes de trigo argentino entre 1987 e 1991.

16IBGE,2014.
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qualidade do produto obtido, após esse período de crescimento
expressivo de produção de trigo no Brasil, a área semeada e a
quantidade produzida voltaram a sofrer retração em decorrência da
redução do preço, da situação cambial desfavorável e das condições
climáticas adversas. Em 2008, a alta dos preços dos alimentos voltou a
estimular o plantio do cereal, e o país atingiu uma área de 2,4 milhões
de hectares" em 2009. Nova retração, ocorreu, entretanto nos anos
seguintes e o país atingiu 1,89 milhão de hectares colhidos" em 2012.

Os esforços dos programas de melhoramento genético e as
melhorias nos sistemas de produção têm permitido crescente aumento
de rendimento de trigo!": 739 kg/ha (década de 1950), 771 kg/ha
(década de 1960), 844 kg/ha (década de 1970), 1.317 kg/ha (década de
1980), 1.564 kg/ha (década de 1990), 1.983 kg/ha (década de 2000) e
2.495 kg/ha (período 2010-2013).

A produção nacional de trigo sempre esteve concentrada na
Região Sul e algumas microrregiões respondem por grande parte da
produção. Até o início dos anos 1970, aproximadamente 75% do trigo
brasileiro era produzido no Rio Grande do Sul. Ao longo da década de
1970, a área de trigo expandiu-se no Rio Grande do Sul, Paraná e São
Paulo, mas decresceu em Santa Catarina. A partir do final dos anos 1970
e na década de 1980, observou-se redução contínua de área de trigo no
Rio Grande do Sul. Por sua vez, na década de 1980, houve grande
expansão da área de cultivo de trigo no Mato Grosso do Sul e no Paraná,
que passou a ocupar o posto de maior produtor do cereal. Nessa década,
o Paraná representou 48,9% e 53,8%18 da área colhida e da produção do
país, respectivamente, chegando a responder por 68,7% da produção
nacional na safra de 1995/96.

Na década de 1990, houve redução de área em quase todos os
estados, mas a produção de trigo sob irrigação prosperou nos estados
de Minas Gerais e Goiás e no Distrito Federal, alcançando rendimentos
médios próximos de 4.000 kg/ha nesses estados. Nessa década, o
Paraná, principal produtor brasileiro, representou 58,5% e 57,9%18 da
área colhida e da produção do país, respectivamente.

17 Dados calculados pela autora com base em dados do ruGE (EMBRAPA, 2014; ruGE, 2014).

18 Valores calculados com base em dados de CONAB, 2014b.
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o Paraná manteve a liderança em área colhida e produção de
trigo nos anos 2000 (50,7% da área colhida e 51 ,8% respectivamente),
mas houve crescimento também no Rio Grande do Sul, que aumentou
sua participação no cultivo do cereal (38,9% da área colhida e 36,5%
da produção), em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Goiás e no
Distrito Federal.

Oscilações nas áreas de semeadura e eventos climáticos
marcaram o período de 2010-2013 e resultaram em equiparação das
participações do Paraná (45,2%) e do Rio Grande do Sul (45,5%) na
produção de trigo no Brasil. Em 2011 e 2013, a produção gaúcha
superou a produção paranaense, figurando o estado como o maior
produtor do país.

A Tabela 1.5 apresenta dados de área colhida, produção e
rendimento médios nas décadas de 1980, 1990 e 2000 e no período de
2010-2013, nos estados brasileiros.

Ignaczak et al. (2006), ao analisarem a dinâmica espacial da
produção de trigo no Brasil, com base nos anos 1975, 1985, 1995 e 2003,
observaram que, entre 20 e 27 microrregiões, das 105 a 138 com registro
de cultivo de trigo nos anos estudados, representaram em tomo de 75% da
área colhida e da quantidade produzida de trigo no Brasil, sinalizando
distribuição concentrada. A Figura 1.2 apresenta a distribuição geográfica
de cultivo de trigo no Brasil, na safra 2012/2013. No período de 2010-
2012, as microrregiões'? de Santo ÂngelolRS (7,1% da produção nacional
no período), Cruz Alta (4,7%), IjuíIRS (4,2%), Campo MourãolPR (3,4%),
CascavellPR (3,3%), Telêmaco BorbaIPR (3,3%), SantiagolRS (3,0%),
LondrinaIPR (3,0%), CarazinholRS (2,9%), GuarapuavaIPR (2,9%) e
Ponta GrossaIPR (2,9%), totalizaram 40,0% da produção de trigo do país.
Nesse período, houve registro de produção de trigo em 938 municípios
(17,0% do total de municípios brasileiros) e 86 municípios responderam
por 50,0% da produção nacional de trigo. Os dez principais municípios
produtores de trigo, no período de 2010-2012, foram": TibagilPR (2,4%
do total da produção nacional), São Luiz GonzagaIRS (1,4%), CastrolPR
(1,4%), Palmeira das MissõeslRS (1,2%), GiruálRS (1,2%),
TupanciretãlRS (1,1%), Muitos CapõeslRS (1,0%), GuarapuavaIPR
(1.0%), São Miguel das MissõeslRS (1,0%) e MamborêlPR (0,9%).

19 Valores calculados pela autora com base em dados de lliGE, 2014.
20 Valores calculados pela autora com base em dados de lliGE, 2014.



Tabela 1.5 - Área, produção e rendimento médios de trigo no Brasil, por estado, nas décadas de 1980, 1990 e 2000
e no período de 2010-2013

Estado
Area colhida (mil ha)* Produção (mil t)* Rendimento (kg/ha)*

80/89 90/99 00/09 10/13 80/89 90/99 00/09 10/13 80/89 90/99 00/09 10/13
BA 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 2.000 2.000 5.000
MT 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1.259 3.400

MS 235,5 78,1 73,1 23,5 285,6 83,5 106,5 37,0 1.213 1.069 1.458 1.572
GO 0,6 3,6 15,1 11,1 1,0 7,8 54,7 53,5 1.547 2.162 3.617 4.833
DF 0,2 0,6 1,5 1,2 0,4 2,6 7,5 7,0 2.053 4.414 5.138 5.953
MG 13,2 3,8 12,4 25,8 23,1 14,9 54,6 94,0 1.751 3.942 4.414 3.642
SP 168,8 53,2 46,9 43,8 235,5 71,4 98,3 98,6 1.395 1.341 2.095 2.252
PR 1.407,9 1.024,3 1.090,3 985,0 2.069,4 1.448,9 2.167,0 2.429,8 1.470 1.414 1.988 2.467

se 58,6 58,5 74,1 75,9 65,0 82,7 162,9 212,7 1.109 1.414 2.197 2.803
RS 994,2 528,7 837,2 935,1 1.164,8 791,3 1.527,3 2.447,6 1.172 1.497 1.824 2.617

TOTAL 2.879,3 1.750,8 2.150,9 2.101,3 3.845,2 2.503,0 4.180,0 5.380,2 1.335 1.430 1.943 2.560
Fonte: Adaptada de CONAB, 2014b. ·Calculado pela autora.
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Figura 1.2 - Distribuição geográfica da produção de trigo no Brasil, em
2012.

Fonte: IBGE, 2014.

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 (IDGE, 2014),
o conjunto de produtores de trigo no Brasil estava formado por 34 mil
propriedades; 52,1%20 desses estabelecimentos possuíam área total
entre 10 e 50 hectares e 60,3% cultivavam áreas de trigo menores de 20
hectares. A grande maioria desses estabelecimentos (86,2%) era de
propriedade do produtor e integrava o grupo de atividade econômica
denominado "lavoura temporária". Somente 4,5% da área total colhida
de trigo foi conduzida com o uso de irrigação. Ainda segundo os dados
do Censo, 69,2% dos estabelecimentos, com registro de cultivo do
cereal, eram propriedades de base familiar e respondiam por 21,2% da
quantidade total produzida de trigo.

Mercado do Trigo no Brasil
o mercado brasileiro de trigo é estimado em 10,5 a 11,0

milhões de toneladas. A produção nacional não supre a demanda interna
(Tabela 1.6). Nos últimos cinco anos (2009-2013), a produção brasileira
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representou 51,2%21,19 do consumo interno. Para complementar o
consumo, o país tem importado 6,2 milhões de tJano do cereal e, como
já descrito anteriormente, é o segundo maior importador mundial de
trigo. Os valores anuais das importações corresponderam a 0,9% do
total de importações do país e 12,2% do total de importações do
agronegócio. O aumento do consumo, a redução da produção interna e
a ampliação de exportações resultaram em redução do estoque de
passagem, com queda da relação estoque/consumo, que alcançou valor
recorde de 3,2%, na safra 2012/2013, e exerceu pressão sobre os preços
internos.

Tabela 1.6 - Evolução da produção, importação, consumo, exportação,
estoque final e relação estoque final/consumo no Brasil, no
período 2009-2013

Produ- Importa- Consumo Exporta- Estoque Relação

Safra
ção ção ção final Estoque

final/consu-
(mil t) mo*

2009/10 5.026,2 5.922,2 9.614,2 1.170,4 2.870,5 29,9

2010/11 5.881,6 5.771,9 10.241,0 2.515,9 1.766,1 17,2

2011112 5.788,6 6.011,8 10.444,9 1.901,0 1.220,6 11,7

2012/13 4.379,5 7.010,2 10.584,3 1.683,8 342,2 3,2

2013/14** 5.470,9 6.500,0 10.979,1 500,0 834,0 7,6

Fonte: Adaptada de CONAB, 2014a. * Calculado pela autora. ** Estimativa.

Em relação à origem do trigo importado, a Argentina tem sido
o grande fornecedor de trigo em grão e em farinha e representou 60,8%
e 89,5% da quantidade total importada desses produtos,
respectivamente, no período de 2009 a 2013. A partir de 2002,
observou-se intensa comercialização com o Paraguai e Uruguai. Em
2013, houve uma forte ampliação da participação norte-americana nas
importações, que representou 47,8% da quantidade importada ante
34,9% advindo da Argentina.

O mercado de trigo tem se mostrado, ao longo do tempo, menos
volátil, por causa da maior pulverização da oferta e da demanda

21 Valores calculados pela autora com base em dados de IBGE, 2014.
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internacional. A definição de preço está intimamente ligada às
incertezas intrínsecas do produto, como frustração de safra decorrente
de condições climáticas adversas, qualidade do produto, preços de
produtos associados, como o milho, e margens estreitas na
comercialização. No caso brasileiro, a relação cambial e a
disponibilidade de produto nos países vizinhos (Argentina, Uruguai e
Paraguai) têm influência direta na formação de preço. Além dos fatores
tradicionais, os aspectos relacionados à inocuidade e à qualidade
tecnológica do cereal também condicionam a definição de preço do
produto.

Segundo dados da FAO (2013), no período de 2011-2013, o
consumo per capita mundial de trigo foi de 67,0 kg/habitante/ano. O
consumo brasileiro, estimado em 52,3kg/habitante/ano, é bem menor
que o consumo de países vizinhos como a Argentina (96,0
kg/habitante/ano) e o Uruguai (124,0 kg/habitante/ano) (FAO, 2014).
Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008/2009 (IBGE,
2014), o consumo per capita de derivados de trigo foi de 15,8
kg/habitante/ano no caso de pães, de 4,7 kg/habitante/ano no caso de
massas, e de 10,5kg/habitante/ano no caso de outros produtos forneados
(bolos e biscoitos). Segundo a ABITRIGO (2013), em 2012, mais da
metade da demanda de trigo destinou-se à panificação (55,3%), seguida
pela produção de massas (14,1 %) e de biscoitos (10,1 %). Farinha de
trigo para uso doméstico (7,7%) ou para uso em autosserviços (5,6%)
complementam os destinos do mercado nacional de trigo. Outros usos
absorvem 7,2% da demanda nacional.

Considerações finais
A evolução da relação oferta e demanda demonstra a

potencialidade da triticultura nacional em ofertar as quantidades
necessárias ao abastecimento. No entanto, fatores como custo de
produção elevado, adequação da qualidade ao uso final (preservação de
identidade e segregação), oscilações climáticas, fragilidade das relações
e da coordenação no complexo agroindustrial do trigo e aspectos de
política internacional afetam a competitividade da triticultura e refletem
um comportamento mercado lógico instável entre os agentes do
complexo.
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A área potencial para a produção de trigo é imensa, podendo
alcançar mais de cinco milhões de hectares, contribuindo para a
sustentabilidade dos sistemas de produção e para o suprimento da
demanda. Para isso, são necessárias a adequação dos sistemas de
produção, a imp1ementação da produção integrada, a adoção de boas
práticas de produção e de mecanismos de segregação, bem como a
incorporação de novas estruturas de gerenciamentos e de mudanças de
infraestrutura. A organização dos agentes do Complexo Agroindustrial
do Trigo e a interlocução entre seus agentes, harmonizando seus
interesses, é condição essencial para a otimização dos recursos e a
consolidação da triticultura. Ressalta-se que as práticas tecnológicas
empregadas são pontos vitais para a obtenção de alto rendimento e para
o produto dentro das especificações de qualidade almejada.
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