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A 
Embrapa Trigo, instituída em 28 

de outubro de 1974, que tem 

como missão Viabilizar soluções 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação na 

cadeia produtiva do trigo e outros cereais de 

inverno para a competitividade e sustentabi-

lidade da agricultura, em benefício da socie-

dade, vem contribuindo decisivamente pa-

ra o desenvolvimento de cereais de inverno, 

principalmente a cultura do trigo no Brasil. 

Inúmeros produtos, tecnologias e serviços 

foram gerados nesta Unidade de Pesquisa 

da Embrapa. No entanto, uma obra comple-

ta, referente ao trigo, Trigo no Brasil, foi pu-

blicada em 1982, e, desde esta época, fo-

ram muitas as mudanças no ambiente de 

ciência, tecnologia e inovação na agricul-

tura brasileira, o que reforça a necessida-

de de uma nova publicação, Trigo no Brasil: 

bases para produção competitiva e susten-

tável. Um livro que se destaca pelo conte-

údo diferenciado e pela qualidade da infor-

mação, prestando-se tanto para 'nalidades 

acadêmicas quanto, e acima de tudo, para 

uso pelos pro'ssionais que atuam nos di-

versos segmentos que formam o complexo 

agroindustrial do trigo no Brasil.

Nesse livro pode ser encontrado o que 

há de melhor em CT&I para a produção de 

trigo no Brasil de forma competitiva e sus-

tentável. A obra é composta por 18 capítu-

los, que levam a assinatura de especialistas 

com vasta experiência na cultura, cobrin-

do os mais variados aspectos do comple-

xo agroindustrial do trigo no País, desde o 

setor de insumos, passando pelo processo 

de produção e manejo de cultivo em escala 

de lavoura, pelos agentes de comercializa-

ção e da indústria de processamento de in-

gredientes à base de trigo, até a materializa-

ção do produto, seja na forma de pão, bolo, 

biscoito, macarrão ou qualquer outra, que 

atinge o consumidor 'nal.

Somos sabedores dos esforços que fo-

ram despendidos em todas as etapas que 

resultaram na produção dessa obra. Por is-

so, nossos reconhecimentos aos editores 

pelo moroso trabalho de compilação e or-

ganização de todo o processo editorial, em 

especial aos autores dos diversos capítu-

los, pois somos cientes que cada colabora-

dor deste livro deu o melhor de si, e, por 'm, 

àqueles que, anonimamente, em diferentes 

etapas, da preparação dos originais até a 

revisão das provas, não mediram esforços 

para que esse livro se materializasse. Cum-

primentos a todos e, em particular a você 

leitor, com os nossos votos de que esse livro 

seja útil para que possamos, um dia, efetiva-

mente, ver o Brasil na relação dos principais 

países produtores de trigo no mundo.

Sergio Roberto Dotto

Chefe-Geral da Embrapa Trigo

Apresentação
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Introdução

O 
trigo faz parte do seleto grupo de 
commodities agrícolas que domina 
tanto a produção quanto o comér-

cio mundial de grãos. Na safra 2010/2011, 
por exemplo, conforme estimativas do  
USDA - World Agriculture Supply and De-
mand Estimates (USDA, 2011), foram, pro-
duzidos 648,21 milhões de toneladas desse 
cereal no mundo, sendo 19,5% (126,40 mi-
lhões de toneladas) comercializados en-
tre as nações. O Brasil, nesse contexto, tem 
suas peculiaridades, uma vez que faz par-
te tanto do clube de países importadores 
quanto exportadores de trigo. As estatís-
ticas da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (CONAB, 2011) demonstram que, em 
2010, a realidade do País no tocante ao tri-
go não se coaduna com o desempenho glo-
bal da agricultura brasileira. Para o aten-
dimento do consumo de 10,465 milhões de 
toneladas, foram produzidos 5,882 milhões 
de toneladas, importados 5,907 milhões de 
toneladas e exportados 2,398 milhões de to-

neladas. Produção e exportação de trigo, se-
guramente, estão muito aquém das poten-
cialidades brasileiras para com esse cultivo.

Historicamente, produzir trigo no Bra-
sil de forma competitiva e sustentável tem 

agricultura. Há registros do cultivo de tri-
go no País desde os primórdios do descobri-
mento. Embora uma triticultura tecnologi-
camente embasada, não sem controvérsias, 
tenha sido efetivamente consolidada a par-
tir da segunda metade do século 20, foi so-

-
ta exclusivamente às leis de mercado. Não 
obstante dispormos de condições adequa-
das de ambiente (clima e solo), de estrutura 
de produção, de agricultores e assistentes 
técnicos capacitados e com domínio tecno-
lógico pleno (cultivares e práticas de ma-
nejo), como bem atestam os desempenhos 
em rendimento e em qualidade tecnológica 
do trigo produzido no Brasil, há quem ain-
da ponha dúvida, mais por desconhecimen-
to de causa que por qualquer outra coisa, 
sobre a viabilidade de produção desse cere-
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