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DADOS E IMPORTÂNCIA DO TRIGO PARA O BRASIL 

 
O Triticum sativum L., mais conhecido como Trigo pertence à família 

Gramineae; tem origem no Sudoeste da Ásia e ocupa 20% das áreas cultivadas 

no mundo. Os maiores produtores desse cultivar são, segundo Departamento de 

Pesquisas e Estudos Econômicos – DEPEC BRADESCO (2017), China, Índia e 

Bangladesh, que juntos somaram na safra 2016/17 59,1% da produção mundial 

de trigo. O Brasil não está entre os maiores produtores de trigo, porém está na 

quarta colocação no ranking importadores do mesmo com 3,9% do volume de 

importação mundial. 

Segundo Biotrigo (s.d.), a produção de trigo no país, durante a safra 

2016/16, foi de 2.446,6 mil hectares e alcançou 5.534,9 toneladas. As perspectivas 

para a safra de 2016/17 são de diminuição na área total plantada de 9,58% e 

aumento na produção de 14,19%, e deverá ocorrer, principalmente, devido ao 

tempo chuvoso no plantio e frio e seco na colheita. 

Dentro de um panorama nacional, a região que mais se destaca na 

produção é o Sul, que na safra 2015/16 ficou com 89,2% da produção mundial 

concentrada em seu território, seguido das regiões Sudeste e Centro-Oeste com, 

respectivamente, 9,2% e 1,6% da produção nacional. O estado que teve maior 

produção na safra 2015/16, ainda segundo DEPEC BRADESCO (2017), foi o estado 

do Paraná com 60,7% da produção Nacional, seguido do Rio Grande do Sul com 

26,5% e São Paulo com 4,7%. 

O plantio se concentra entre março e junho nas regiões Sul e Sudeste, e a 

colheita entre Setembro e Novembro. O espaçamento utilizado é de 20 cm com 

uma quantidade de 100-120 kg/ha de semente e densidade é de por 300 a 330 

sementes aptas por m² (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 

2001). 

Segundo Portal São Francisco (s.d.), o trigo pode ser utilizado de várias 

maneiras. Entre elas, destacam-se a produção de farinha de trigo e massas 

alimentícias e uso como alimento para animais, tanto para bovinos quanto para 

aves. Além disso, um subproduto utilizado é o ácido glutâmico, utilizado para a 

fabricação do glutamato monossódico, substância que se assemelha ao sal de 

cozinha e acentua o sabor de outros alimentos. 

Dentro da cultura do trigo, algumas pragas e doenças são encontradas, e 

as mais frequentes são: Broca-do-colo ou lagarta-elasmo, Lagarta-militar, 

Lagartas-do-trigo, Pulgão-verde-dos-cereais, Pulgão-da-raiz, Helmintosporiose 



 

GRADUS VINICIUS KORTSTEE 
2017 

 

 

(mancha-foliar do trigo), Carvão-do-trigo, Oídio-do-trigo, e ferrugem da folha e 

do colmo. 

As figuras abaixo mostram algumas dessas principais doenças e pragas 

encontradas na produção do trigo.  

 

 
Figura 1: Pulgão verde dos cereais. 

Fonte: Agrolink, s.d.  

 

 
Figura 2: Broca de Colo 

Fonte: Agrolink, s.d.  
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Figura 3: Carvão do Trigo 

Fonte: Nc State, s.d. 

 

 
Figura 4: Ferrugem do colmo. 

Fonte: Ageitec, s.d. 

O trigo, nas regiões onde é tradicionalmente cultivado no Brasil, sempre 

foi uma cultura importante e parceira, principalmente, da soja. Os benefícios 

diretos e indiretos do cultivo de trigo, ao longo dos anos, são maiores do que a 

alternativa de manter as áreas em repouso (PIRES, 2017). 

No Sul do Brasil há a possibilidade de cultivo ao ano todo, sem limitações 

hídricas que ocorrem no Brasil Central. Porém, existem ainda áreas agrícolas 

ociosas no inverno, ou seja, que não são cultivadas e que poderiam ser ocupadas 

com trigo e outros cereais de estação fria. Para contextualizar de uma maneira 

mais eficiente, cabe ressaltar que, dos cerca de 15,4 milhões de hectares 

cultivados com soja, milho e feijão no Sul do Brasil, somente ao redor de 2,4 



 

GRADUS VINICIUS KORTSTEE 
2017 

 

 

milhões são cultivados no inverno com culturas produtoras de grãos (PIRES, J. L. 

F., 2017). 

Uma das vantagens relacionadas ao cultivo do trigo é contribuir para a 

conservação do solo, uma vez que a soja tem deixa o solo descoberto após a 

colheita, já que não produz grande quantidade de palha e esta é de rápida 

decomposição. Além disso, o sistema plantio direto necessita de diversificação de 

espécies de plantas, e o trigo é utilizado para romper o adensamento do solo e 

promover a formação de palhada com maior durabilidade do que a soja, evitando 

a erosão, a lixiviação de nutrientes e contribui no controle de plantas daninhas 

(PIRES, J. L. F., 2017). 
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