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RESUMO 

 

 

Equacionar aquecimento global, escassez de alimentos e a crescente necessidade 

energética, tornou-se, atualmente, o grande desafio mundial. Existem diversas 

culturas agrícolas que podem ser exploradas de maneira estratégica e assim 

colaborar com a solução deste problema. Dentre elas, pode-se destacar a cultura do 

girassol (Helianthus Annuus). O girassol é uma das quatro maiores culturas 

oleaginosas no mundo, cultivado com sucesso nos cinco continentes, ocupando uma 

área de cultivo superior a 22 milhões de hectares. A participação do Brasil nesse 

montante é inferior a 1%. Acredita-se que essa pequena participação se deva a 

fatores sócio-econômicos e tecnológicos. Salienta-se, porém que o Brasil, por suas 

vantagens comparativas naturais e vantagens competitivas construídas possui 

condições favoráveis para seu desenvolvimento. Diante dos fatos, o objetivo deste 

trabalho é aprofundar o conhecimento da cadeia produtiva do girassol e através de 

sua utilização como estratégia de competitividade, avaliar de maneira sistêmica os 

impactos na matriz agrícola do País. Dentre as inúmeras vantagens dessa cultura, 

pode-se destacar: características agronômicas, físicas, químicas, organolépticas e 

versatilidade, que permitem a utilização e otimização dos fatores de produção já 

disponíveis; época de plantio (adaptabilidade a diferentes condições 

edafoclimáticas), podendo ser cultivado desde o Rio Grande do Sul até o Estado de 

Roraima; sistema radicular (raiz pode chegar a dois metros de profundidade), 

permitindo o melhor aproveitamento dos nutrientes e da água do solo e promovendo 

a reciclagem de nutrientes; alto teor de óleo nas sementes (30% a 55%) e; alto valor 

comercial dos co-produtos. Esse conjunto de características é analisado sob a ótica 

da teoria das vantagens competitivas e das economias de escala e escopo, 

demonstrando que com inteligência e pragmatismo, a cultura do girassol pode 

repetir, com vantagens, o que a soja representou para o agronegócio brasileiro. 

 

Palavras-chave: Helianthus Annuus; Integração; Otimização de Recursos.  

 
 



 

ABSTRACT 

 

 

One of the major challenges in the world is how to find the answers to solve the 

problems of global warming, scarcity of food and the growing need for energy.  There 

are many agricultural crops that could be used to help solve this problem.  One of 

them is sunflower (Helianthus Annuus).  Sunflower is one of the most important oil 

seeds in the world that grows very well in the five continents, covering an area of 

over 54 million acres (or 22 million hectares).  Brazil’s share of this acreage is less 

than 1% and that maybe due to socioeconomic and technological factors.  But, it is 

important to point out, that Brazil has all the necessary conditions to develop and 

grow this crop.  With this backdrop, this paper aims at exploiting the production chain 

of sunflower, and through its use as a tool for strategic competitiveness, to evaluate 

the impact of this crop in Brazil.  Amongst the many advantages of this crop, the 

most important ones are:  agronomics, physical, chemical and organoleptic 

properties, in addition to being versatile which allows for the utilization and 

optimization of all available factors of production.  The sunflower planting season is 

easily adaptable to different soil and climate conditions and could grow anywhere 

from Rio Grande do Sul to the State of Roraima.  Its radicular system (the roots can 

be two meters long) allows for a better use of nutrients and water from the soil by 

recycling the nutrients.   The seeds have high oil content (30% to 55%) thus 

increasing the commercial value of its by-products.   All of these factors are analyzed 

at the light of the competitive advantages, economies of scale and scope, 

demonstrating that with intelligence and pragmatism, the sunflower crop could 

replicate, with certain advantages, what soybeans represented to Brazilian 

agribusiness.   

 

Keywords: Helianthus Annuus; Integration; Resource Optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Explosão demográfica, hábitos de consumo desmedidos e utilização 

irracional dos fatores de produção levaram o planeta a uma situação limite, onde 

equacionar aquecimento global, escassez de alimentos e necessidades energéticas 

crescentes, tornou-se o grande desafio da humanidade no século XXI.  

Com o esgotamento dos recursos naturais e perda de biodiversidade, se 

faz imperativa a mudança do modelo de produção adotado pelo homem. Um único 

setor da economia é capaz de enfrentar o problema em suas três frentes de maneira 

simultânea e sistêmica e, assim, colaborar com sua solução: o agronegócio. 

Segundo Malavolta (1997), “a agricultura é a arte de modificar os 

ecossistemas, em termos econômicos, sem causar danos irreversíveis”. Para 

Paterniani (2001), a essa definição deve-se acrescentar um componente importante: 

o fator ciência. E ainda, Sachs em entrevista a Castro (2008) afirma que, “com a era 

dos combustíveis fósseis chegando ao fim, o nível atual de conhecimentos 

biológicos pode levar à construção de uma ‘biocivilização moderna de alta 

produtividade’”. 

Esses parâmetros definem o agronegócio moderno, que traz implícito o 

conceito de sustentabilidade, que além do chamado triple bottom line 

(economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto) deve 

considerar três novas e importantes dimensões: o culturalmente aceito (necessidade 

de mudança nos hábitos de consumo), politicamente maduro (projetos sustentáveis 

possuem tempo de maturação superior aos mandatos políticos) e eticamente gerido 

(a dimensão econômica não pode mais ser considerada isoladamente na decisão de 

viabilidade dos projetos).  

De acordo com Sachs (2008): 

 
Estes objetivos podem ser conciliados mediante a promoção de modernas 
biocivilizações que sejam baseadas na energia solar aproveitada através da 
fotossíntese e que explorem os múltiplos usos da biomassa (alimento para 
seres humanos, forragem para animais, fertilizantes orgânicos, bioenergias, 
materiais de construção, fibras, plástico e outros produtos de química 
orgânica elaborados por bio-refinarias, indústrias farmacêuticas e de 
cosméticos). Os biocombustíveis são apenas um segmento de um todo 
mais amplo. (SACHS, 2008). 
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No entanto, para que essa biocivilização seja construída, as políticas 

públicas precisarão ser reorientadas de uma forma que permitam solucionar, ao 

mesmo tempo, os problemas sociais e ambientais, através de sistemas integrados 

de produção de alimentos e energia. Deve-se abandonar o entendimento da 

justaposição de cadeias produtivas, que imagina separação total de áreas para 

etanol, biodiesel, grãos e gado. O agronegócio moderno permite a adoção de 

sistemas integrados de produção de alimentos e energia com ganhos ambientais.  

Com seus 340 milhões de hectares de terras agricultáveis, água 

disponível, boas condições edafoclimáticas, recursos humanos e tecnologia, o Brasil 

destaca-se como protagonista deste desafio (RODRIGUES, 2011). Por já ter feito a 

lição de casa, o país pode ainda catalisar um projeto em escala global na produção 

sustentável de alimentos e energia (informação verbal)1. 

Corroborando com estas teorias, Sundfeld, Durães e Silva (2010) afirmam 

que, no Brasil, a produção de biomassa e energia de biomassa não compete com a 

produção de alimentos. A competência brasileira em agroenergia está fundamentada 

na cana-de-açúcar para a produção de etanol; na soja, sebo bovino, girassol, dendê 

para a produção de biodiesel; e, em produtos florestais de maior densidade 

energética, especialmente de eucalipto, para suprir demandas do setor siderúrgico e 

metalúrgico. 

O potencial de produção de biomassa, seja para alimento, fibra e energia, 

coloca o Brasil na vanguarda mundial no que se refere à sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental. Dispondo de uma ampla reserva de terras 

agricultáveis, o Brasil buscará a utilização racional de áreas antropisadas, investindo 

em tecnologia para obtenção de maiores índices de produtividade, e atingindo maior 

volume de produção de biomassa (alimento, fibra e energia). Os fatores clássicos de 

produção (terra, capital e trabalho) não criam obstáculos à expansão da agroenergia 

em bases sustentáveis. Entretanto, a disputa competitiva por insumos modernos, a 

exemplo de fertilizantes, configura-se como uma questão real a se desenvolver, pois 

necessitamos de eficiência nos processos agrícolas e industriais para saltos de 

competitividade. 

                                            
1
 Informação fornecida por Roberto Rodrigues na Mesa redonda: “o cenário atual do agronegócio”, 

ocorrida no Instituto Brasileiro de Economia, em São Paulo, em 19 de março de 2012. 
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Além das vantagens comparativas naturais (solo, clima, área disponível), 

o Brasil possui vantagens competitivas construídas (tecnologia de produção agrícola 

para condições tropicais e competências técnicas estabelecidas). 

Por suas dimensões continentais, o Brasil apresenta diferenças regionais 

que estabelecem um contexto de desenvolvimento em que se aproveitam a vocação 

e a potencialidade de cada região ou biomas terrestres, especialmente no 

aproveitamento de matérias-primas adaptadas para a produção de biomassa e sua 

conversão em energia. 

Para Sundfeld, Durães e Silva (2010), essas características ensejam a 

aplicação de um modelo de desenvolvimento nacional que contemple: (a) 

fornecimento de energia renovável produzida e consumida na região, com balanço 

energético adequado; (b) geração de emprego e renda, no campo e cidades; (c) 

inserção sócio-econômica e redução das diferenças regionais; (d) redução da 

emissão de gases de efeito estufa, e atenção a serviços ambientais. 

No que tange a produção de alimentos, a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) projetam para 2020 a necessidade do 

aumento de 20% da produção mundial de alimentos. Afirmam ainda que o Brasil 

deverá contribuir com 40% desse total. Em 2011 a FAO lançou um apelo às nações 

de vocação agrícola para que desenvolvam culturas alternativas, de forma a diminuir 

a dependência mundial de arroz, soja, milho e trigo. 

Estudo realizado pela MB Agro em parceria com a Agroconsult projeta 

que para o Brasil atingir essa meta até 2020, incluindo produção de alimentos, fibras 

e energia, são necessários investimentos da ordem de US$ 100 bilhões – produção 

agropecuária, indústria e logística (informação verbal)2. Além do aporte financeiro, a 

otimização dos recursos produtivos existentes se faz indispensável.  

Existem diversas culturas agrícolas que podem ser exploradas de 

maneira estratégica e assim colaborar com a solução deste problema. Dentre elas, 

pode-se destacar a cultura do girassol (Helianthus Annuus L). 

                                            
2
 Informação fornecida por Alexandre Mendonça de Barros (MB Agro) e André Pessoa (Agroconsult), 

na Reunião do Conselho Superior do Agronegócio – COSAG, ocorrida na FIESP/IRS, em São Paulo, 
em 18 de abril de 2011. 



 

 

 

18 

Por suas características agronômicas, físicas, químicas, organolépticas e 

versatilidade, o girassol é uma opção interessante para o agronegócio brasileiro, 

seja através de seus produtos, co-produtos ou como processo. 

A pesquisa tem como objetivo aprofundar o conhecimento da cadeia 

produtiva do girassol e avaliar de maneira sistêmica os impactos na matriz agrícola 

brasileira, com foco na produção de alimentos e biocombustíveis. 

A ação começa a ser delineada com a conscientização de que a análise 

segmentada e a atuação isolada devem ser substituídas pela visão holística e 

atuação integrada, usando como metodologia a coleta de dados secundários de 

produção, produtividade e fatores de produção, somadas à revisão de literatura da 

tecnologia disponível para a cultura, de forma a estabelecer uma estratégia à luz das 

teorias da competitividade, economia de escala e escopo. 

O projeto atesta em bases científicas a afirmação de Ungaro (2000) “se 

existe a planta ideal, da qual tudo se aproveita, o girassol está bem próximo dela”. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Aprofundar o conhecimento da cadeia produtiva do girassol e avaliar de 

maneira sistêmica os impactos na matriz agrícola brasileira, com foco na 

agroenergia e na alimentação.  

 

 

2.1 Hipótese 

 

 

A cultura do girassol é uma opção competitiva para a matriz agrícola 

brasileira, no que tange a produção de alimentos e biocombustíveis. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Girassol: Origem e Disseminação 

 

 

Originário da América do Norte, o girassol pode ser encontrado no estado 

selvagem desde as planícies do noroeste do Canadá até a América do Sul 

(UNGARO, 2000). 

Evidências arqueológicas revelam o uso do girassol entre os índios 

americanos no Arizona e no Novo México cerca de 3.000 anos a.C (UNGARO, 2000; 

DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005). 

Pesquisas realizadas no sítio arqueológico de San Andrés em Tabasco, 

México, entre 1997 e 2000, aliadas a estudos recentes, também indicam o México 

como o berço da domesticação do girassol.  

A hipótese mais aceita é que o girassol cultivado surgiu a partir do 

girassol silvestre, considerado uma planta daninha nos campos dos índios dos 

Estados Unidos. Foi domesticado e utilizado como a base da alimentação dos 

nativos, numa extensa área, abrangendo do Círculo Ártico aos trópicos e do Rio 

Missouri ao Oceano Pacífico. As sementes de girassol eram moídas e a farinha 

usada na fabricação de pães. Os índios também utilizavam as sementes para 

fabricar uma tinta púrpura para ornamentação de cestas e telas, além de colorir seus 

corpos e cabelos em cerimônias religiosas. Os capítulos e as raízes eram fervidos e 

utilizados com fins medicinais (PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 

2005)3. 

 

 

3.1.1 Girassol na Europa 

 

 

Registros indicam a data de 1510 como marco inicial do girassol na 

Europa, quando conquistadores espanhóis levaram a planta do continente 

                                            
3
 PUTT, E. D. Early history of sunflower. In: SCHNEITER, A. A. (ed.). Sunflower technology and 

production. Madison: American Society of Agronomy, 1997. p. 1-19. 
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americano para o jardim botânico de Madri, Espanha (PUTT, 1997 apud 

DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005)4. 

Já no final do século XVI, foi difundido para Itália, França, Bélgica, 

Holanda, Suíça, Alemanha, Inglaterra, entre outras partes da Europa, e recebeu 

diferentes denominações: planta solis, copa di giovi, tromba d’amore, grand solei, 

sonnenblume, tournesol, entre outros (ROSSI, 1998). 

Utilizado por cerca de 200 anos como planta ornamental, seu emprego 

como fonte de óleo data de 1716, referente a uma patente outorgada a Arthur 

Bunyan pela Oficina de Patentes de Londres, sob número 408, com objetivo de 

extração de óleo de sementes de girassol para uso industrial (VRÂNCEANU, 1997; 

PASCALE; DE LA FUENTE, 1994; PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 

2005)5. 

Entre o século XVII e XVIII a planta foi introduzida no Leste Europeu, 

inicialmente na Hungria e em seguida na Rússia. Utilizado primeiramente como 

planta ornamental, a partir de 1830 teve início a produção de óleo de girassol em 

escala comercial, com rápida expansão. Em 1880 era cultivado em cerca de 150.000 

hectares, tornando-se, no inicio do século XX, uma das culturas mais importantes da 

Rússia (UNGARO, 2000; PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005)6. 

No início do século XX, na região do Cáucaso da Rússia, existiam 24 

fábricas de potássio, que utilizavam as hastes secas do girassol como matéria-

prima, uma vez que essas possuem cerca de 5% desse elemento (UNGARO, 2000; 

PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005)7. 

Além de ser o maior produtor de girassol, o país tem até hoje seu nome 

associado a esta planta em função do filme de 1970, “Os Girassóis da Rússia” 

(DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005). 

                                            
4
 Ibidem. 

5
 VRÂNCEANU, A. V. El girassol. Madri: Mundi-Prensa, 1997. PASCALE, N. C.; DE LA FUENTE, E. 

Generalidades. In: AMARO, E. Production de girassol. Buenos Aires: Asociacion Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentacion Agrícola, 1994. p. 7-16. (Caderno de actualizacion 
tecnica, 40). PUTT, E. D. Early history of sunflower. In: SCHNEITER, A. A. (ed.). Sunflower 
technology and production. Madison: American Society of Agronomy, 1997. p.1-19. 
6
 PUTT, E. D. Early history of sunflower. In: SCHNEITER, A. A. (ed.). Sunflower technology and 

production. Madison: American Society of Agronomy, 1997. p. 1-19. 
7
 Ibidem. 
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A cultura evoluiu comercialmente, também em outros países europeus, 

como Hungria, Romênia, França, Bulgária, Sérvia e Montenegro e outros países da 

ex-União Soviética (PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005)8. 

 

 

3.1.2 Girassol na América do Norte 

 

 

A cultura foi reintroduzida na América do Norte em 1880, trazido da 

Rússia por fazendeiros americanos, para cultivo como planta comercial. Apesar do 

interesse como cultura oleaginosa, os usos iniciais predominantes foram para 

silagem, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Para extração de óleo, sua 

utilização ocorreu, de fato, nas primeiras décadas do século XX. Na década de 

1960, dois eventos tiveram um efeito marcante na indústria girassoleira da América 

do Norte: o primeiro foi a introdução de cultivares russas com boa produtividade e 

alto teor de óleo, e o segundo foi a descoberta da macho-esterilidade citoplasmática 

(característica imprescindível para desenvolvimento de híbridos), por Leclercq 

(1969), e dos genes de restauração de fertilidade (assegura que as plantas 

resultantes desse cruzamento sejam férteis) (PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, 

VIEIRA, LEITE, 2005)9. 

 

 

3.1.3 Girassol na Ásia, Oceania e África 

 

 

Por seu sucesso no Leste Europeu como cultura oleaginosa, o girassol foi 

difundido pelo mundo inteiro. Em 1875, sua presença é citada na Índia e depois nas 

Filipinas e na China (PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005)10. 

Na África, sua introdução ocorreu no inicio do século XX, com relatos de 

seu cultivo em Zimbabwe, África do Sul, Quênia e República do Congo (PUTT, 1997 

apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005)11. 

                                            
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 
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Na Austrália, como ocorrido na América do Norte, o primeiro interesse 

pelo girassol foi para uso como silagem e, posteriormente, como cultura produtora 

de grãos, quando materiais russos, com alto teor de óleo, foram disponibilizados aos 

produtores australianos, em 1963 (PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 

2005)12. 

 

 

3.1.4 Girassol na América do Sul 

 

 

Introduzido na Argentina por imigrantes judeus russos em meados do 

século XIX, seu cultivo era restrito a hortas, utilizado para consumo humano e 

alimentação de pássaros (PASCALE, DE LA FUENTE, 1994 apud DALL’AGNOL, 

VIEIRA, LEITE, 2005; ROMANO, VÁZQUEZ, 2003)13. Em 1923 ocorreu a instalação 

da primeira fábrica de óleo de girassol, o que determinou uma rápida expansão da 

cultura na Argentina. Com o aumento da área cultivada, outras fábricas foram 

instaladas, generalizando-se o consumo de óleo de girassol em substituição a outros 

óleos importados, principalmente o azeite de oliva.  

A Argentina tornou-se, então, o segundo produtor mundial de girassol, e a 

partir de 1957 iniciou a exportação de seu óleo e subprodutos (farinha e pellets).  

Embora em menor escala, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia são 

outros países da Região que cultivam girassol. Rossi (1993 apud DALL’AGNOL, 

VIEIRA, LEITE, 2005)14, aponta qualidade do óleo, mais uma opção de cultivo e boa 

alternativa para rotação com outras culturas (principalmente para evitar o 

monocultivo da soja) como estímulos ao plantio. 

 

 

                                                                                                                                        
11

 Ibidem. 
12

 Ibidem. 
13

 PASCALE , N. C.; DE LA FUENTE, E. Generalidades. In: AMARO, E. Production de girassol. 
Buenos Aires: Asociacion Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacion Agricola, 1994. p. 
7-16. (Caderno de actualizacion técnica, 40). 
14

 ROSSI, R. O. O girassol no Mercosul. In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE GIRASSOL, 
10., 1993, Goiânia. Resumos...Campinas: IAC, 1993. p. 3-5. 
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3.2 Girassol – Status Atual 

 

 

O girassol (Helianthus Annuus L) é cultivado com sucesso nos cinco 

continentes, e figura entre as quatro principais culturas oleaginosas produtoras de 

óleo comestível no mundo, com grande importância na economia global (CASTRO, 

C. et al., 2010). Na Tabela 1 pode-se verificar a produção mundial das principais 

fontes de óleo vegetal.  

 

Tabela 1 – Produção mundial em 2009/10 

Cultura 
Produção de grãos  

(milhões t) 

Produção de óleo  

(milhões t) 

Algodão 39,19 4,67 

Dendê - 45,00 

Palmiste 12,14 5,40 

Amendoim 32,97 4,66 

Canola 59,93 22,31 

Soja 259,89 38,44 

Girassol 30,38 11,47 

Total 434,50 131,95 
 

Fonte: Adaptado de FAO, 2012. 
 

A Tabela 2 apresenta os principais produtores mundiais do grão, área 

cultivada e produtividade, bem como o consolidado mundial. 
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Tabela 2 – Principais países produtores de girassol e consolidado mundial (2007) 

País Área (ha) Produção (t) 
Produtividade 

(kg/ha) 

Rússia 5.005.800 5.656.500 1.130 

Ucrânia 3.411.400 4.173.700 1.234 

Argentina 2.440.000 3.500.000 1.434 

Índia 2.350.000 1.420.000 604 

China 1.020.000 1.800.000 1.765 

Romênia 831.382 521.489 627 

USA 813.215 1.318.225 1.621 

Espanha 604.700 743.400 1.229 

Bulgária 602.398 564.447 937 

Myanmar 540.000 365.000 676 

França 534.000 1.376.000 2.577 

Turquia 500.000 1.030.823 2.061 

Brasil 82.000 122.000 1.488 

Mundo 22.002.657 26.958.205 2761 (1.225) 2.7622 
 

Fonte: Adaptado de FAO, 2012. 
 

 

3.3 Girassol no Brasil 

 

 

Segundo Pelegrini (1985), a chegada do girassol no Brasil deu-se por 

ocasião da colonização da região sul do País por imigrantes europeus, no final do 

século XIX. Àquela época, as sementes eram consumidas torradas e também 

utilizadas para fabricação de uma espécie de chá rico em cafeína, o qual substituía o 

café no desjejum matinal.  

A seguir, no Quadro 1, são apresentados os principais marcos históricos 

da cultura no Brasil. 
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Data Marcos 

Final do século XIX 
 Cultura do girassol chega ao sul do Brasil no inicio da imigração européia 
(PELEGRINI, 1985). 

São Paulo – 1902 
 Secretaria de Agricultura de São Paulo distribui sementes aos 
agricultores (GRANATO, 1934 apud UNGARO, 1982). 

Década de 20 
 Artigo na revista Chácaras e Quintais apresenta o girassol como “rei 
entre as várias espécies de plantas forrageiras”, especialmente indicada para o gado 
leiteiro (UNGARO, 1982). 

1924 
 Referências sobre o cultivo comercial do girassol no País (PELEGRINI, 
1985; PUTT, 1997 apud DALL’AGNOL, VIEIRA, LEITE, 2005). 

Década de 30 
 Planta de vários fins: forrageira, produtora de silagem, melífera, 
produtora de óleo comestível e de sementes para a alimentação de aves (GRANATO, 
1934 apud UNGARO, 1982). 

Década de 40 

 Realizados no Rio Grande do Sul algumas tentativas de cultivo sem 
muito sucesso (DALLA’AGNOL; CASTIGLIONI; TOLEDO, 1994). 

 Na safra 1964/65, o girassol atingiu produção superior a 4.000 toneladas 
de grãos, em aproximadamente 3.000 ha. O insucesso ocorreu pela falta de tecnologia 
de produção e falta de estímulos de mercado. As cultivares e o manejo da cultura eram 
os mesmos utilizados na Argentina, as quais, apesar de boa produtividade, eram muito 
sensíveis a doenças (LASCA, 1993; DALLA’AGNOL; CASTIGLIONI; TOLEDO, 1994) 

Década de 60 

 Na segunda metade da década de 1960, surgiu novo interesse pela 
produção de girassol em São Paulo. A iniciativa não despertou grande interesse porque 
os rendimentos das lavouras eram inferiores aos cultivos tradicionais e os preços eram 
pouco atrativos (LASCA, 1993), não conseguindo concorrer com o milho, o amendoim 
e o algodão (PELEGRINI, 1985; DALL’AGNOL; CASTIGLIONI; TOLEDO, 1994). 

Década de 70 

 Outra tentativa de implantação da cultura, em São Paulo, ocorreu em 
meados da década de 1970. Sem êxito. O preço de referência, 80% do preço da soja, 
era pouco compensador ao produtor (LASCA, 1993). 

 No final da década de 1970, houve grande entusiasmo pelo cultivo do 
girassol no País, como resultado do Programa de Mobilização Energética do Governo 
Federal, que estimulou o uso de óleos vegetais em substituição aos derivados do 
petróleo (biocombustível), o que determinou o aumento de pesquisas com a mamona, 
o amendoim e o girassol (PELEGRINI, 1985; DALL’AGNOL; CASTIGLIONI; TOLEDO, 
1994). Contudo, além de problemas de falta de tecnologia e de material genético 
adaptado, a questão comercial continuou a desestimular o produtor. 

Década de 1990 

 O girassol ensaiou novamente tornar-se uma cultura importante para o 
Brasil, dessa vez em Goiás, São Paulo e norte do Paraná. Novo insucesso ocorreu 
atribuído, principalmente, a problemas de mercado (DALL’AGNOL; VIEIRA; LEITE, 
2005). 

 Em 1998, a cultura renasce nos campos do Sul do País com uma 
proposta inovadora, unindo produtores, cooperativas e indústria de óleos. Essa opção 
parece estar viabilizando o cultivo do girassol no Rio Grande do Sul (DALL’AGNOL; 
VIEIRA; LEITE, 2005). Na região dos Cerrados, também a partir de 1998, o girassol 
retomou áreas expressivas, principalmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, 
sustentadas em resultados de pesquisa. Com o fomento técnico e comercial de uma 
grande indústria de óleo (Caramuru Óleos Vegetais, Itumbiara – GO) e o trabalho da 
pesquisa, o girassol vem se consolidando como importante cultura econômica para 
alguns sistemas de produção da região (DALL’AGNOL; VIEIRA; LEITE, 2005). 

2000/2009 

 Este período tem sido caracterizado pelo aumento do interesse de 
empresas de sementes da Argentina pelo mercado brasileiro de girassol, com aumento 
do número de genótipos avaliados na Rede Nacional de Ensaios de Girassol. Outro 
aspecto importante é o interesse que a cultura vem despertando nos mercados de 
óleos para alimentação (“high oleic”) e biodiesel. 

Quadro 1 – Marcos históricos da introdução do girassol no Brasil 
Fonte: CASTRO C. et al., 2010, p. 378.  
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Pelegrini (1985) aponta três principais desafios para a cultura no Brasil: 

 Oferecer aos produtores uma cultura alternativa que, em caráter 

complementar, possibilite uma segunda colheita, sobre a mesma área 

e no mesmo ano agrícola; 

 Oferecer mais uma matéria-prima oleaginosa às indústrias de 

processamento de outros grãos, reduzindo sua ociosidade; e 

 Oferecer ao mercado um óleo comestível de alto valor nutritivo. 

Para Dall’agnol, Castiglioni, Toledo (1994), nos Cerrados, o cultivo em 

sucessão à safra de verão (safrinha) tem se mostrado uma opção viável, pois 

possibilita uma segunda safra após a colheita das culturas principais, racionalizando 

o uso da área, máquinas, equipamentos e mão-de-obra da propriedade; permite o 

desenvolvimento do girassol com a umidade deixada pelas últimas chuvas de 

outono; aproveita a fertilidade residual da cultura anterior; reduz as plantas 

daninhas, principalmente gramíneas, pela coincidência do período de 

desenvolvimento do girassol com o final do ciclo dessas espécies infestantes; e faz 

coincidir a maturação do girassol com período seco, proporcionando menor 

severidade de doenças.  

Apesar de ser uma cultura de verão, o girassol vem se consolidando 

como uma alternativa viável para os cultivos em sucessão às principais culturas 

agrícolas, em que se destacam o milho e a soja. Além disso, devido ao alto teor de 

óleo no grão (38% a 50%), o girassol desponta como uma nova opção para a 

produção de biocombustíveis (CASTRO C. et al., 2010). 

Apesar de ainda pouco expressiva, a cultura de girassol no Brasil vem 

sendo feita nos estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste (REGITANO 

NETO; UNGARO, 2009).  Pela influência dos vizinhos Uruguai e Argentina, 

tradicionais produtores da cultura, a pergunta que se faz é: se o girassol vai bem do 

lado de lá, por que não cultivá-lo do lado de cá? Faltam, ainda, ao agricultor 

brasileiro, experiência e tradição no cultivo dessa oleaginosa, como também 

capacitação da assistência técnica sobre a cultura, o que certamente, proporcionará 

maiores rendimentos no futuro (DALL’AGNOL; VIEIRA; LEITE, 2005). Para tanto,  

 
Ações de pesquisa e de desenvolvimento estão sendo fortalecidas para dar 
sustentação à expansão do cultivo dessa oleaginosa, que agora terá duas 
fortes possibilidades de mercado no País, para óleo comestível e como 
matéria-prima para o biodiesel. (REGITANO NETO; UNGARO, 2009).  
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Na Tabela 3 pode-se verificar o desempenho da cultura na safra 

2010/2011 nas diferentes regiões do País. 
 

Tabela 3 – Comparativo de área, produtividade e de produção de girassol no Brasil, 
safra 2010/2011 

 

Estado Área (ha) Produtividade (kg/ha) Produção (t) 

Mato Grosso 39.900 1.390 55.461 

Goiás 15.800 1.521 24.032 

Rio Grande do Sul 7.900 1.359 10.736 

Ceará 1.300 504 655 

Mato Grosso do Sul 1.000 1.200 1.200 

Paraná 200 1.382 276 

Bahia 140 672 94 

Rio Grande do Norte 100 642 64 

Nordeste 1.540 528 792 

Centro-Sul 64.800 1.415 91.692 

Total 66.340 1.395 92.544 

Fonte: SOUZA JUNIOR, 2011. 
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3.3.1 Evolução da pesquisa 

 

 

A seguir são apontadas as principais fases da pesquisa com a cultura do 

girassol no Brasil que, a exemplo do interesse comercial, demonstra diferentes 

estágios de desenvolvimento ao longo dos anos: 

1937 – Início dos primeiros esforços com pesquisa de Girassol no Brasil 

ocorreu no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) (UNGARO, 1982); 

1950 – Início de pesquisas com o girassol na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Já nas décadas de 1960 e 1970, como a área com a 

cultura declinou acentuadamente no Rio Grande do Sul, a experimentação seguiu 

essa mesma tendência (UFRGS, 198-); 

1972 – Montado um amplo programa de pesquisa no IAC (UNGARO, 

1982), envolvendo melhoramento genético, trabalhos relativos à nutrição de plantas, 

espaçamento, controle de pragas, etc. Esses trabalhos resultaram em diversas 

variedades e no desenvolvimento de tecnologia de produção de girassol, gerando 

informações que possibilitaram a expansão da cultura (LASCA, 1993; DALL’AGNOL; 

CASTIGLIONI; TOLEDO, 1994);  

1980 – O Setor de Plantas de Lavoura da UFRGS reiniciou os trabalhos 

experimentais com a cultura, uma vez que já se dispunham de cultivares híbridas no 

Brasil e demais informações resultantes de pesquisas realizadas, especialmente nos 

Estados do Paraná e de São Paulo. Os objetivos gerais da pesquisa foram: gerar 

tecnologias mais adequadas para o cultivo do girassol na região fisiográfica da 

Depressão Central, no RS; determinar a viabilidade técnica da inclusão do girassol 

nos sistemas de produção, visando à diversificação de culturas e o aumento da 

eficiência do uso da terra; e propiciar treinamento de recursos humanos através da 

participação de estudantes nas atividades de pesquisa (UFRGS, 198-); 

1980 – A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com 

o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, elaborou as orientações básicas para o 

Programa Nacional de Pesquisa de Girassol, definindo objetivos, prioridades e linhas 

de pesquisa a serem abrangidas pelo programa (uma das razões fundamentais para 

a criação deste programa foi o decréscimo da área cultivada com girassol no País, 

na década de 70, em função da falta de pesquisa para fornecer conhecimento aos 

produtores, especialmente sobre cultivares adaptadas às condições brasileiras, 
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adubação, época de semeadura, densidade de plantas, controle de pragas e 

doenças, e equipamentos para semeadura) (EMBRAPA, 1980); 

1980 – Com a implantação do Programa de Mobilização Energética – 

PME, pela Presidência da República, a pesquisa com girassol foi incrementada. O 

PME proveu recursos para pesquisas com culturas energéticas incluindo o girassol. 

Esses recursos ensejaram a criação de um Programa Nacional de Pesquisa em 

Energia – PNPE, no âmbito da EMBRAPA. Vinculado ao PNPE e coordenado pela 

EMBRAPA Soja, foi criado o Sub-Programa de Pesquisa de Girassol. Esse 

subprograma dispunha de recursos abundantes e envolveu 16 instituições de 

pesquisa, com 68 projetos de pesquisa, abrangendo desde o Rio Grande do Sul até 

o Maranhão. Gerou-se um razoável volume de informações, incluindo 

recomendação de novas cultivares, definição dos melhores sistemas de produção, 

estabelecimento das épocas de semeadura mais adequadas às diferentes regiões 

do Brasil, recomendação do manejo mais adequado para a cultura e para o solo, etc. 

(DALL’AGNOL; CASTIGLIONI; TOLEDO, 1994); 

1981 – A Embrapa, através do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, 

realizou a I Reunião Nacional de Pesquisa de Girassol, quando foram estabelecidas 

as prioridades de pesquisa em âmbito nacional, com a colaboração de instituições 

de pesquisa e empresas particulares envolvidas na produção de sementes e na 

extração de óleo de girassol (UNGARO, 1982); 

1985 – Desaceleração da pesquisa em função do desaparecimento do 

PNPE, que deu lugar ao subprograma girassol, no âmbito do Programa Nacional de 

Diversificação Agropecuária, da Embrapa. Essas alterações ocasionaram 

interrupções e redução nas atividades propostas para pesquisa com o girassol 

(DALL’AGNOL; CASTIGLIONI; TOLEDO, 1994);  

1989 - Sob a coordenação da Embrapa Soja, a pesquisa com essa cultura 

tomou novo impulso: pesquisadores com dedicação exclusiva para pesquisas com 

girassol foram contratados. As pesquisas com girassol na Embrapa Soja visam obter 

maior estabilidade de produção; gerar genótipos mais resistentes às doenças; obter 

maiores informações em relação às atividades de manejo do sistema de produção; e 

gerar informações mais precisas sobre as alternativas de diferentes usos do produto 

(alimentação animal, biocombustíveis e outros) (DALL’AGNOL; VIEIRA; LEITE, 

2005); 
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Década de 1990 – Início das pesquisas com a nova variedade IAC-

Iarama, que tem como características semente escura, cerca de 42% de óleo, porte 

baixo, ciclo curto (média de 90 dias), rendimento médio de grãos de 2.000 Kg.ha-1 e 

boa uniformidade, facilitando a colheita mecanizada. Destaca-se por produzir a 

mesma quantidade de óleo em relação a outras variedades, porém em tempo mais 

curto. Indicada para plantio nas águas (novembro a início de dezembro), 

principalmente nas áreas de reforma de canavial (IAC, 2009); 

Década de 2000 – Através do emprego da biotecnologia complementada 

com os métodos tradicionais de melhoramento, avanços importantes foram 

alcançados: em resistência a enfermidades – sclerotinia e Downey Mildew; em 

resistência a herbicida – girassol resistente a Imidazolinonas; e em adaptação – 

modificação de genes que determinam o ciclo de cada cultivo, em função da 

característica edafoclimática regional, necessidades hídricas, radiação solar e de 

nutrientes do cultivo, de forma a coincidir as curvas de oferta da região com as de 

demanda da cultura. Lançamento de novos girassóis Clearfield de máximo potencial 

de rendimento, resistentes às raças de Downey Mildew existentes atualmente. 

Disponibilização de Hibridos PARAÍSO da Nidera Sementes com teor de óleo de 

aproximadamente 49%, produtividades de até 46 sc.ha-1 na safrinha e excelente 

tolerância ao acamamento. Em 2004 ocorreu a inauguração das ampliações do 

departamento de biotecnologia da Nidera, que trabalha de forma coordenada e 

integrada ao departamento de melhoramento vegetal, com o intuito de acelerar os 

trabalhos científicos e obter cultivos com maior rendimento e competitividade 

(NIDERA, 2012); 

    Experimentos utilizando lodo de esgoto como fonte de N, atingiram 

produções superiores a 5.000 kg.ha-1 (LOBO; GRASSI FILHO, 2007). 

   Em 2008, início das atividades da empresa Heliagro – união entre 

Helianthus (fundada em 2002) e Raízes Participações LTDA (RPL). A empresa traz 

um projeto de expressão (com produção de sementes em campos irrigados e 

permanentes) e expansão da produção de sementes a partir de girassol, sorgo e 

mamona destinadas ao mercado de alimentação humana, produção de biodiesel e 

outras aplicações industriais. Disponibiliza híbridos de girassol com teor de óleo 

entre 40 e 55%, com boa resistência às principais doenças, ótima tolerância ao 

acamamento e zona de recomendação para todo Brasil (HELIAGRO, 2012); 
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   Atlântica Sementes, com unidade de produção de sementes em Rio 

Verde, Goiás e parcerias com empresas dedicadas ao melhoramento genético a 

nível mundial, trabalha com híbridos adaptados ao clima tropical e subtropical. Suas 

sementes possuem alto teor de óleo (42% a 50%), com excelente colmo e 

resistentes ao acamamento, sistema radicular muito desenvolvido, alta estabilidade 

de produção, boa tolerância ao oidio, ferrugem, uniformidade no cultivo e tolerantes 

à secas (ATLÂNTICA SEMENTES, 2012). 

   Publicação Boletim Técnico 249 Cati, “Adubação Verde no Estado de 

São Paulo”, com diversas referências ao girassol para esse fim (WUTKE et al., 

2009).  

   Com o advento do biodiesel e a necessidade de matérias-primas, a 

Petrobras, por meio de ações de apoio ao pequeno produtor dos estados do 

Nordeste (Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará) e da região norte de Minas Gerais 

(Montes Claros), tem incentivado a produção de algumas oleaginosas, com 

destaque para o girassol. A Petrobras, além de investir no fornecimento de 

sementes, corretivos e fertilizantes, tem financiado projetos e parcerias com o 

objetivo de suprir suas demandas com óleos oriundos da agricultura familiar 

(CASTRO; LIMA; SILVA, 2010). Na área de PD&I, com foco na cultura do girassol, a 

empresa desenvolve parcerias específicas com sete instituições de ensino e 

pesquisa - UFRRJ, UFERSA, IPA, UFC, UFCG, EPAMIG e UFBA (PAIVA, 2011). 

   Syngenta apresenta projeto de fomento à cultura do girassol na Câmara 

Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel. Com oferta integrada de 

sementes híbridas, proteção de cultivos e orientação técnica aos agricultores, a 

empresa visa ampliação da área plantada e levar a cultura para diversos pontos do 

Brasil. A iniciativa envolve a compra dos ativos mundiais de girassol da Monsanto 

(2009), desenvolvimento de sementes específicas para cada região, como o híbrido 

para a região Nordeste com foco exclusivo para a produção de Biodiesel. Além da 

oferta de sementes (quatro híbridos já lançados e previsão de outros até 2015), 

investe também em proteção de cultivos (20 agroquímicos), tratamento de sementes 

e conhecimento tecnológico específico. Em adição ao mercado de biodiesel, a 

empresa possui pesquisas com híbridos alto oléico para consumo humano, em 

função da redução do risco de doenças do coração e também por sua maior 

estabilidade, aumentando a vida dos alimentos nas prateleiras dos supermercados 

(SYNGENTA, 2012). 
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   O IAC em parceria com o ITAL, também desenvolve pesquisas com 

genótipos alto oléico, visando a indústria alimentícia e de biodiesel, envolvendo a 

estocagem de grãos, torta e óleo (IAC, 2012). 

Com 154 cultivares Helianthus annus L. e um cultivar helianthus debilis 

Nutt. registrados no MAPA (Anexo 1), no Quadro 2 pode-se verificar o desempenho 

tecnológico atual da cultura do girassol, tanto para safra de verão, como para 

safrinha.  

 

ITEM  VERÃO SAFRINHA 

Ciclo 90 a 140 dias (65-165) 90 a 140 dias (65-165) 

Teor de óleo no grão (aquênio) 42 a 45% (40-47) 42 a 45% (40-47) 

Produtividade média (grão) 1.800 kg.ha
-1

 (1.500-2.800) 1.300 kg.ha
-1

 (1.000-1.800) 

Rendimento em farelo 990 kg.ha
-1

 715 kg.ha
-1

 

Rendimento em óleo 774 kg.ha
-1

 559 ka.ha
-1

 

Cultivares registrados no MAPA 
154 (Helianthus annuus L.) 

1 (Helianthus debilis Nutt.) 

154 (Helianthus annuus L.) 

1 (Helianthus debilis Nutt.) 

Quadro 2 – Informações técnicas da cultura do girassol 
Fonte: SOUZA JUNIOR, 2011. 

 

Cabe destacar ainda que, com a adoção de recomendações tecnológicas 

definidas regionalmente, uma assistência técnica capacitada e motivada e o 

zoneamento agroclimático e fitossanitário de risco (Anexo 2), que proporciona os 

benefícios do ajuste planta/ambiente, possibilitando maior garantia de sucesso e de 

rentabilidade ao empreendimento, é possível aumentar tanto os patamares de 

produtividade de girassol, como a segurança dos agricultores, dada a redução das 

possibilidades de frustração de safra (CASTRO et al., 2010). 

Do ponto de vista agronômico, além de condições favoráveis em termos 

de área agricultável, clima adequado e aporte tecnológico definido, o Brasil conta 

com grande biodiversidade e potencial de expansão de plantas oleaginosas, com 

destaque para o girassol (CASTRO et al., 2010; SOUZA JÚNIOR, 2011). Para tanto, 

é imperioso ações governamentais duradouras para sua consolidação e seu 

estabelecimento em padrões de alta tecnologia. Vale lembrar que especificamente 

no caso da soja, o sucesso na agricultura nacional ocorreu a expensas de 

planejamento, ações estratégicas e trabalho duradouro de pesquisa e de difusão de 

tecnologia (CASTRO et al., 2010). 

Tanto na agricultura familiar como na empresarial, no processo de 

produção de girassol, é comum o uso de máquinas e equipamentos agrícolas, bem 
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como o emprego de insumos modernos, como sementes híbridas e variedades, 

calcário, fertilizantes e defensivos. Contudo, ainda existem alguns condicionantes 

tecnológicos, políticos, culturais, econômicos, ambientais e sociais que influenciam a 

expansão da cultura e, portanto, devem ser motivo de preocupações por parte das 

instituições de pesquisa e de fomento, respaldadas por decisões do governo federal 

e de órgãos estaduais (CASTRO et al., 2010). 

 

 

3.4 Características da Cultura do Girassol 

 

 

O girassol (Helianthus annuus L.) é uma dicotiledônea anual da família 

Asteraceae, maior família das Angiospermas. Seu caule é ereto, geralmente não 

ramificado, com altura variando entre 1,0 a 2,5 m15 e com cerca de 20 a 40 folhas 

por planta. A inflorescência é um capítulo, onde se desenvolvem os grãos 

(aquênios). O sistema radicular é pivotante e bastante ramificado e, não havendo 

impedimentos químicos ou físicos, explora grande profundidade de solo (até dois 

metros), absorvendo água e nutrientes onde outras plantas normalmente não 

alcançam (CASTRO; FARIAS, 2005). 

O girassol é uma planta de polinização cruzada (alógama) feita por 

insetos, particularmente por abelhas. Atualmente, algumas cultivares têm alto grau 

de autocompatibilização, produzindo mesmo na ausência de insetos polinizadores, 

porém a presença de abelhas em lavouras comerciais durante a floração, propicia o 

aumento da produção (CASTRO; FARIAS, 2005). 

É uma oleaginosa que apresenta características agronômicas 

importantes, como maior resistência à seca, ao frio e ao calor do que a maioria das 

espécies normalmente cultivadas no Brasil. Seu ciclo vegetativo varia entre 90 a 130 

dias, dependendo da cultivar, da data de semeadura e das condições ambientais 

características de cada região e ano (CASTRO et al., 1996; LEITE; BRIGHENTI; 

CASTRO, 2005).  

Nas condições brasileiras, por sua ampla capacidade de adaptação às 

diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo, o girassol pode ser cultivado 
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 Castro e Farias (2005) citam variações de 0,7 a 4 m. 



 

 

 

35 

durante o ano todo, permitindo o melhor aproveitamento das áreas agrícolas, com 

mais de um ciclo de produção na mesma área e no mesmo ano agrícola (UNGARO, 

2000; EMBRAPA, 2012). Na indústria de biocombustíveis, o girassol vem 

despontando como uma das opções mais viáveis para grande parte do território 

nacional. E ainda, a planta gera biodiesel que atende às normas européias, o que 

abre um vasto mercado internacional (IAC, 2006; UNGARO, 2008). 

O girassol se adapta bem a diferentes ambientes, apresenta tolerância a 

baixas e altas temperaturas (8°C - 34°C), é bastante resistente a períodos de 

estiagem, tem pouca sensibilidade à fotoperiodismo, e apresenta efeito alelopático 

contra a maioria das ervas daninhas (principalmente as rasteiras) (UNGARO, 2000; 

BUNGE, 2004; LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005). 

O girassol fornece óleo para uso medicinal e para consumo humano – é 

considerado um dos óleos de melhor qualidade nutricional e organoléptica (aroma e 

sabor) entre os óleos vegetais – proteína para consumo humano, alimentação para 

animais, como: grãos para aves, tortas para compor rações em geral, silagem e 

forragem para ruminantes. Melhor tolerância à seca em relação ao milho e sorgo, 

baixa incidência de pragas e doenças, benefícios proporcionados às culturas 

subsequentes, excelente pasto apícola e bom adubo verde também são fatores 

relevantes para agropecuária nacional (UNGARO, 2000; EMBRAPA, 2012). 

Outro aspecto positivo do girassol está na melhoria das condições 

químicas, físicas e microbiológicas do solo, em função de seu sistema radicular. 

Segundo IAC (2006) esse conjunto de benefícios resulta no aumento da produção 

da cultura seguinte. Destaca-se, também, o fato de ser complementar, pois deve ser 

plantada na entre-safra da cultura principal, por este motivo, não exige a substituição 

da cultura já estabelecida, pela do girassol. Essa peculiaridade permite o 

aproveitamento de máquinas e implementos, com pequenas adaptações (Anexo 3), 

e também a utilização da capacidade ociosa da indústria de extração de óleo (IAC, 

2006).  

Produtor de óleo de excelente qualidade, em média 400 kg de óleo para 

cada tonelada de grão, o girassol ainda produz cerca de 350 kg de torta, para 

arraçoamento animal, com 45 a 50% de proteína bruta, além de 250kg de cascas. 

Embora possa ser cultivado como planta medicinal, melífera, produtora de silagem e 

de forragem, como adubação verde, melhoradora do solo e ornamental, a maior 

utilização do girassol está no aproveitamento dos grãos, os quais constituem a 
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matéria-prima para a obtenção de uma série de subprodutos de elevada importância 

econômica; podem ser utilizados diretamente no consumo humano, torrados ou 

crus, ou para consumo de aves e suínos. Os grãos são bastante ricos em óleo, entre 

30 e 50%16 dependendo do cultivar e do ambiente (edafoclimático natural + nível 

tecnológico adotado) no qual é cultivado. O óleo apresenta alta qualidade nutricional 

para o consumo humano e caracteriza-se, entre tantas e importantes propriedades, 

por resistir a baixas temperaturas (-15ºC) sem se congelar e nem se turvar, e por ser 

semi-secativo, apresentando um índice de iodo, que no Brasil, pode variar entre 85 e 

135, dependendo das condições ambientais durante a fase de enchimento de grãos 

(REGITANO NETO et al., 2011). 

Ainda segundo esses autores, a torta, subproduto da extração do óleo, 

pode ser utilizada na alimentação animal, como complemento17 ou substituto ao 

farelo de soja e na alimentação humana, na forma de farinha e “leite” de girassol. 

Devido ao seu elevado teor de nitrogênio e fósforo, constitui-se em excelente fonte 

desses nutrientes na adubação do solo. O conteúdo de óleo depende da 

porcentagem de casca e da concentração do óleo na amêndoa. O óleo de girassol é 

composto principalmente pelos ácidos graxos palmítico, esteárico, oléico e linoléico, 

sendo o oléico e o linoléico18 responsáveis por 90% do total. 

Além dos usos anteriormente citados, o óleo de girassol pode ser utilizado 

nas indústrias farmacêutica, de cosméticos, de tintas e de limpeza. Suas sementes 

podem ser torradas e usadas como aperitivo e na composição de barras de cereais. 

A farinha desengordurada e a concentração protéica de girassol são utilizadas para 

produção de biscoitos, papas de bebês, ração para cães e gatos, além de servirem 

de base para temperos, doces, massas, entre outros. Suas cascas podem ser 

prensadas na forma de aglomerado para a indústria de móveis, e o caule pode ser 

utilizado na construção civil como isolante térmico e acústico. Nos países eslavos, as 

sementes de girassol são torradas, moídas e utilizadas como sucedâneo do café. Na 
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 Regitano Neto et al. (2011) salientam que a quantidade de óleo presente nos grãos das cultivares 
melhoradas pode variar de 26% a 72%. 
17

 A combinação dos farelos de girassol e soja é perfeita uma vez que, o primeiro é deficiente em 
lisina e rico em sulfurados, a soja apresenta relação inversa, sendo pobre em sulfurados e rica em 
lisina (UNGARO, 2000).  
18

 A composição em ácidos graxos é o principal fator a ser considerado para a utilização do óleo de 
girassol. A demanda industrial é bastante diversificada quando se leva em conta o balanço de ácidos 
graxos como, por exemplo, o óleo cru, com alto conteúdo em ácido oléico, associado a baixos teores 
em ácidos graxos polinsaturados, é requerido pela indústria alimentícia, enquanto a de cosméticos 
procura óleos com mais ácido esteárico e a de tintas requer óleos com alta concentração de ácido 
linoléico. 
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área de floricultura e ornamentação, sua utilização pode ser ampliada com a criação 

de girassóis coloridos (VIEIRA, 2005; EMBRAPA, 2012). Embora se encontre 

utilidade para todos os seus subprodutos, o melhoramento do girassol tem focado 

principalmente a produção de óleo (REGITANO NETO et al., 2011). 

Segundo Ungaro (2008) existem dois processos de extração do óleo de 

girassol. Indústrias de menor porte costumam fazer simplesmente a extração em 

prensas contínuas, a qual resulta uma torta com cerca de 8 a 10% de óleo, 

especialmente indicada para a alimentação de frangos de corte e suínos, enquanto 

nas unidades de grande porte, após a prensagem, é utilizado solvente para a 

extração de maior quantidade de óleo; neste caso, a torta resultante contém cerca 

de 1% de óleo. Rica em proteínas, cálcio e fósforo, a torta contém altos teores de 

fibra quando a casca não é retirada antes da extração do óleo. A casca pode ser 

utilizada como combustível, no próprio processo de extração de óleo, como também 

pode ser fermentada, obtendo-se cerca de 50 litros de álcool etílico, a partir de 600-

700 kg de casca de girassol.  

Dentre as diversas características da cultura, quatro merecem destaque: 

possui elevado teor de óleo nos grãos (38% a 50%)19, está altamente relacionada 

com a quantidade de cascas que a cultivar apresenta e que varia de 20 a 25% em 

função dos genótipos; o custo de extração do óleo é baixo, pois é facilmente obtido 

por meio do uso de prensas; ocupa, basicamente, uma “janela temporal” do sistema 

de produção, não competindo, assim, com a cultura principal; e é uma cultura com 

melhor aproveitamento da água do solo e da adubação remanescente (CASTRO C. 

et al., 2010). 

Outra característica importante é sua adaptabilidade a diferentes 

condições edafoclimáticas, fazendo com que, além de apresentar desenvolvimento 

adequado desde o Rio Grande do Sul até o hemisfério norte, no Estado de Roraima, 

ocupe as mesmas áreas agrícolas já ocupadas pelas culturas mais tradicionais em 

sistemas de rotação, sucessão e consorciação de cultivos, o que propicia ganhos 

agronômicos, econômicos e sociais (UNGARO, 2000; LAZZAROTTO; ROESSING; 

MELLO, 2005; WUTKE, 2009; CASTRO C. et al., 2010).  
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 Cultivares comerciais com teor de óleo entre 40% e 55% são disponibilizados pela empresa 
Heliagro. 



 

 

 

38 

3.4.1 Girassol na rotação e sucessão de culturas 

 

 

De acordo com Bolonhezi (2007) “rotação de culturas pode ser definida 

como o sistema de cultivo alternado, em um mesmo terreno, de diferentes espécies, 

o qual obedece a uma sequência pré-estabelecida e inclui a prática de adubação 

verde”. 

No Brasil, o girassol representa um cultivo que, predominantemente, é 

explorado após a colheita da safra normal de verão, em sucessão a culturas como a 

soja e o milho. Para essa exploração, comumente denominada de “safrinha”, os 

produtores podem utilizar a maior parte dos recursos produtivos que dispõem na 

propriedade (mão-de-obra, máquinas, equipamentos e terra) e que, de outra forma, 

poderiam ficar ociosos em determinado período do ano. Além de diminuir essa 

ociosidade, a cultura pode contribuir para aumentar a diversificação do sistema 

produtivo, trazendo alguns importantes benefícios para a propriedade: aumentar as 

receitas e o fluxo de caixa; aproveitar melhor os recursos produtivos; trazendo maior 

equilíbrio ecológico ao sistema produtivo; entre outros (LAZZAROTTO; ROESSING; 

MELLO, 2005).  

Para Ungaro (2000), o aproveitamento de áreas agrícolas para um 

segundo cultivo, utilizando-se o girassol, no mesmo ano, possibilita aumento de 

renda, através da venda de grãos destinados à produção de óleos de mesa de alta 

qualidade, à produção artesanal de óleo virgem, torta ou à silagem ou mesmo para 

suprir a indústria de biocombustíveis. Lazzarotto, Roessing e Mello (2005) destacam 

o fato de a cultura ser interessante opção, técnica e econômica, para diversificar 

muitos sistemas de produção caracterizados, principalmente, pelo monocultivo que, 

no decorrer do tempo, tende a trazer consequências negativas ao meio ambiente. 

O conjunto de benefícios gerados pela cultura do girassol no solo resulta 

no aumento da produção da cultura seguinte. Em ensaios realizados pelo Instituto 

Agronômico de Campinas, durante 10 anos, o milho apresentou aumento médio de 

30% e a soja 15% (IAC, 2006). Resultados semelhantes são apresentados pela 

Embrapa (2012), onde “em áreas que se faz rotação de culturas com o girassol, 

observa-se um aumento de produtividade de 15% a 20% no milho e 10% nas 

lavouras de soja”. 
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O girassol pode ser cultivado antecipando-se à cultura principal, em 

algumas condições e, em outras, pode ser plantado na safrinha, como alternativa ao 

milho. Além de abrir nova perspectiva de cultivo, o girassol também permite romper 

o ciclo gramínea/leguminosa, com ganhos agronômicos no sistema (GAZZONI, 

2005). 

 

 

3.4.2 O girassol e a cana-de-açúcar 

 

 

A expansão da cultura canavieira é realidade no Brasil. Os canaviais 

avançam, ocupando novas áreas no Estado de São Paulo e em outros estados onde 

a cana-de-açúcar não era importante. O grande desafio é o da expansão com 

responsabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Além de monocultivo e 

poluidora, a cana traz consigo outros “tabus” que precisam ser quebrados, tais como 

ser exterminadora do cultivo de grãos, competindo com a agricultura de alimentos, 

porém a produção de qualquer cultura ainda é uma questão de renda e o que faz 

com que uma cultura diminua de área e de importância é a sua rentabilidade 

(SEGATO; FERNANDES; PINTO, 2007). 

 A cada ano, o fornecedor ou a usina deve renovar aproximadamente 14 a 

17% de seu canavial (SEGATO; FERNANDES; PINTO, 2007). A adoção desse ciclo 

na cultura da cana-de-açúcar proporciona um período em que o solo fica sem 

cobertura, havendo a necessidade de ocupar-se a área com culturas de ciclo anual, 

que se ajustem ao período compreendido entre o último corte do talhão e o replantio 

da cultura principal, isto é, de setembro-outubro a janeiro-fevereiro (REGITANO 

NETO; UNGARO, 2009). Nessas áreas de reforma, após os diversos cortes que o 

canavial recebeu, ocorre a destruição das soqueiras, possibilitando a semeadura de 

soja, amendoim, girassol ou adubo verde20, colhendo-os entre fevereiro e abril, 

quando é plantada novamente a cana-de-açúcar. A rotação de cultura é uma técnica 

agrícola milenar que promove a melhoria do solo nos atributos físico, químico e 

biológico, aumentando sua capacidade produtiva. Dentre as tecnologias disponíveis, 
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 Esses autores classificam soja, amendoim e girassol como ‘culturas comerciais’ e mucunas, 
crotalarias, entre outras, como ‘adubo verde’.  
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poucas conseguem influir tão beneficamente em tantas características ao mesmo 

tempo (SEGATO; FERNANDES; PINTO, 2007). 

Esses autores citam o exemplo da Usina Santa Adélia de Jaboticabal, SP, 

que tem as maiores médias de produtividade do Brasil e realiza rotação em 100% de 

suas reformas. Ao longo de mais de 20 anos adotando esta prática, uma grande 

quantidade de recursos entraram no caixa da empresa, possibilitando melhorar seus 

processos produtivos, demonstrando que a tarefa de praticar a rotação no total da 

área é árdua, mas não impossível.  

Em pesquisas lideradas pela Dra. Maria Regina Ungaro, o IAC lançou 

uma variedade denominada IAC-Iarama, especialmente indicada para plantio nas 

“águas” (novembro a início de dezembro), principalmente nas áreas de reforma de 

canavial, onde há necessidade de liberar a área para plantio de cana no fim de 

fevereiro (IAC, 2006). Vazquez, Olivato, Grando (2007) citam outras variedades e 

híbridos de girassol que também adaptam-se para este fim (Quadro 3). 

 

Nome do 
material 

Tipo de cultivar Ciclo Cor do aquênio Teor de óleo (%) 

IAC - Iarama Variedade Precoce Preto 42 

Catissol 01 Variedade Precoce Preto 40 

Embrapa 122 Variedade Precoce Estriado 44 

Hélio 250 Híbrido simples Precoce Preto 44 a 48 

Hélio 251 Híbrido simples Intermediário Estriado 39 a 42 

Hélio 253 Híbrido simples Precoce Estriado 42 a 48 

Hélio 360 Híbrido triplo Precoce Estriado 44 a 52 

Agrobel 960 Híbrido triplo Precoce Preto 44 a 49 

Agrobel 962 Hibrido triplo Intermediário Preto 43 a 43 

M 734 Hibrido simples Intermediário Estriado claro 39 a 43 

Quadro 3 – Exemplos de materiais indicados para semeadura em áreas de renovação de canavial. 
Fonte: VAZQUEZ; OLIVATO; GRANDO, 2007. 

 

Câmara e Monteiro (1997) enumeraram as características necessárias a 

uma cultura para ser instalada no período da reforma do canavial: ser rentável e de 

ciclo compatível com o período disponível; adaptar-se à época de semeadura e ao 

solo; apresentar competição com diferentes espécies de plantas daninhas e não ter 

pragas e doenças comuns com a cana-de-açúcar, forçando a interrupção de seus 

ciclos biológicos. Ambrosano (2005) mostrou aumentos de mais de 40% na 

produção da cana de açúcar, em comparação ao pousio, após cultivo com girassol.  
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Para Regitano, Neto e Ungaro (2009), a cultura do girassol apresenta-se 

como opção bastante favorável na reforma do canavial, e em solos de média a alta 

fertilidade, bem manejados, possibilita de maneira técnica e econômica seu uso em 

rotação com a cultura da cana.  

No Quadro 4, pode-se verificar, de forma sintetizada, os aspectos 

técnicos favoráveis e desfavoráveis da utilização do girassol na rotação de 

canaviais. 

 

Favoráveis Desfavoráveis 

Custo de produção inferior ao de culturas como 
amendoim e soja, o que proporciona boa 
remuneração e possibilita a amortização dos 
custos de implantação do canavial;  

Elevada suscetibilidade a solos ácidos; 

Recicla nutrientes, produz boa quantidade de 
matéria-seca e multiplica micorrizas, 
aumentando a produção da cana-de-açúcar; 

Elevada sensibilidade à deficiência de boro; 

Apresenta boa adaptabilidade a diferentes 
épocas de semeadura; 

Suscetibilidade a alguns herbicidas residuais 
usados em áreas de cana-de-açúcar; 

Ciclo curto (90 a 130 dias), não atrasando o 
plantio da cana-de-açúcar; 

Não diminui a população de nematoides do 
gênero Meloydogine; 

Não possui pragas e doenças comuns ao do 
gênero Saccharum; 

Não deve ser semeado em áreas muito arenosas 
e de alta declividade (problema de erosão). 

Possui efeito alelopático sobre várias plantas 
daninhas; 

 

Possibilita o controle de invasoras por alternar o 
elenco de herbicidas normalmente empregados 
na cana-de-açúcar; 

 

É uma cultura totalmente mecanizável, utilizando 
o mesmo maquinário destinado à produção de 
soja ou milho, necessitando apenas de 
pequenas adaptações na colhedora; 

 

Permite preparo de solo convencional, reduzido 
ou plantio direto, adequando-se ao sistema 
agrícola existente. 

 

Quadro 4 – Aspectos técnicos favoráveis e desfavoráveis da utilização do girassol na rotação de 
canaviais. 
Fonte: Adaptado de VAZQUEZ; OLIVATO; GRANDO, 2007; WUTKE, 2009.  

 

Vazquez, Olivato e Grando (2007), destacam que os programas nacionais 

de melhoramento genético da cultura do girassol visando-se a obtenção de 

cultivares mais tolerantes à média-baixa fertilidade de alguns solos canavieiros, mais 

tolerantes à deficiência de boro, mais produtivos e ricos em óleo e, principalmente, 

resistentes às principais doenças, devem ser incentivados. 
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A expansão da cana-de-açúcar, não é uma 
ameaça à produção de alimentos no Brasil, tem-se 
muita terra para ser aproveitada sem necessidade 
de desmatamentos. Há que se encontrar soluções 
para a implantação da rotação de culturas na 
cana-de-açúcar, seja no melhoramento buscando 
materiais adequados e de ciclo curto; seja 
promovendo a produção de cana-de-açúcar por 
fornecedores independentes que precisam da 
renda vinda da cultura de grãos para 
complementar a receita (já que não recebem 
renda na indústria); sejam as entidades de classe 
dos fornecedores fomentando a rotação onde ela 
não é praticada, implantando armazéns, dando 
assistência técnica e comercial e finalmente 
sensibilizar as unidades industriais de que se não 
quiserem assumir a rotação, ao menos oferte as 
terras a terceiros e os deixe produzir grãos. 
Como mensagem final, a proposta é buscar a 
sinergia entre as culturas que produzem alimentos 
e energia, pois são agriculturas complementares e 
não concorrentes. Isso exigirá atitudes adicionais, 
mas perfeitamente possíveis. Assim, a busca de 
uma forma de manejo de culturas preservacionista 
(do solo e do ambiente), que gera receita, abrirá 
as portas nos mercados externos, será 
socialmente recomendável e simpática, 
melhorando a imagem do setor (PENARIOL; 
SEGATO, 2007, p. 17). 

 

 

3.4.3 O girassol na consorciação, na integração lavoura-pecuária (ILP) e na 

integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) 

 

 

A partir do incentivo do Governo Federal visando à produção de biodiesel 

no âmbito da agricultura familiar, criou-se a perspectiva da expansão da cultura do 

girassol. Nesse contexto, os cultivos em sistemas de consórcio com essa oleaginosa 

tornam-se prioritários, proporcionando mais uma alternativa de renda para a 

agricultura familiar, assegurando que junto à produção de culturas voltadas ao 

biodiesel, haja também a produção de culturas alimentares (RODRIGUES et al., 

2011). 

O girassol possui características desejáveis sob o ponto de vista 

agronômico, como ciclo curto, elevada qualidade e bom rendimento em óleo. Sendo 

assim, a cultura, num curto prazo de tempo, poderá representar importância social e 

econômica muito elevada para o agronegócio nordestino. Indústrias de 

esmagamento de grãos e de produção de óleo estão presentes na região, 
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constituindo-se em um importante pólo de produção de biodiesel. A demanda por 

matéria-prima garante ao produtor de girassol, grande ou pequeno, boa colocação 

para seu produto no mercado (OLIVEIRA et al., 2011). 

Para esses autores, no caso da agricultura familiar nordestina, a produção 

de biodiesel ainda é um mercado emergente que gera novas demandas de grãos de 

girassol e de novas cultivares mais produtivas e adaptadas a cada localidade. Essa 

adaptação passa pela adequação do girassol ao sistema de consórcio, 

principalmente com a cultura do feijão, sendo este o sistema de produção mais 

utilizado pelo pequeno agricultor, permitindo a exploração do girassol, mesmo em 

áreas menores de 10 hectares. 

Objetivando validar cultivares adaptadas ao alto sertão de Sergipe, 

Oliveira et al. (2011) verificaram os rendimentos de grãos de girassol cultivados em 

monocultivo e em consórcio com o feijão carioca BRS Requinte. Na média, os 

rendimentos de grãos foram de 1834 kg.ha-1 (sete cultivares com média superior a 

2000 kg.ha-1) e 1853 kg.ha-1 (oito cultivares com média superior a 2000 kg.ha-1), 

respectivamente. 

Já o agreste sergipano tem se voltado, a partir da última década, para a 

produção de milho, sem abandonar, no entanto, o cultivo de feijão (RODRIGUES et 

al., 2011). No intuito de dotar a agricultura regional de cultivares superiores que 

sejam indicadas ao monocultivo, consórcio com milho e consórcio com feijão, esses 

autores desenvolveram estudos sobre a adaptabilidade de cultivares de girassol. 

Foi estabelecido o rendimento de grãos em cada um dos sistemas. Na 

média, os rendimentos de grãos foram de 2209 kg.ha-1, em monocultivo, 2379 kg.ha-

1 em consórcio com feijão (carioca BRS Requinte) e 158321 kg.ha-1 em consórcio 

com milho (híbrido 2B587). O consórcio com feijão foi mais favorável ao cultivo do 

girassol, tanto em relação ao monocultivo, como em relação ao consórcio com milho. 

Foi observado que as cultivares de girassol apresentaram respostas diferenciadas 

quando submetidas a sistemas de cultivos distintos. O rendimento médio de grãos 

de girassol, na média dos sistemas de plantio adotados, foi de 2057 kg.ha-1. As 

cultivares NTO 3.0, AGUARÁ 4, AGUARÁ 6, NTO 2.0, OLISUN, M 734, HELIO 253 

E PARAISO 33 tiveram rendimentos acima da média geral, demonstrando melhor 

                                            
21

  As cultivares NTO 3.0, OLISUN e HELIO 253 apresentaram médias de 2322 kg.ha
-1

, 2088 kg.ha
-1

 
e 2144 kg.ha

-1
, respectivamente. 
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adaptação, podendo ser indicadas como opções de cultivo para a região citada, 

tanto em monocultivo, como em consórcios. 

Menezes et al. (2011) pesquisaram na ecorregião dos Tabuleiros 

Costeiros (SE) o sistema de plantio em consórcio do girassol com mandioca BRS 

Kiriris, e concluíram que o sistema adotado foi favorável, superando ou se mantendo 

próximo à produtividade do sistema de monocultivo. Destacaram que as cultivares 

NTO 2.0, Aguará 6, NTO 3.0, BRS G 26, PARAISO 33, M 734, BRS 322, OLISUN, 

HELIO 253 e AGUARÁ 4 são boas opções de cultivo do girassol e podem ser 

indicadas para monocultivo e em consórcio com mandioca. 

Os autores salientam, ainda, que o consórcio com culturas alimentares é 

vantajoso do ponto de vista econômico e se torna mais importante no Nordeste, 

onde a exploração agrícola passa pelas mãos de pequenos produtores da 

agricultura familiar. Para isso, afirmam ser necessário o conhecimento da aptidão 

agrícola local, como é o caso da mandioca, que é largamente cultivada nessa 

região. 

Para Castro et al. (2011), o Nordeste brasileiro apresenta-se bastante 

diversificado quanto à composição dos seus sistemas produtivos, destacando-se a 

produção de grãos. A região apresenta condições favoráveis à expansão da área 

cultivada e ao aumento da produtividade, sendo necessária adoção de inovações 

tecnológicas, tais como: sistemas de produção de alta tecnologia com uso de 

híbridos e sistemas de produção em consórcio para melhor agregação de renda à 

agricultura familiar. O girassol pode vir a apresentar forte contribuição, dada a sua 

adaptação, associada à sua larga importância na produção de biodiesel.  

Neste sentido, visando ampliar a área de adoção desta cultura, os autores 

estudaram o desempenho produtivo de 20 cultivares de girassol (16 híbridos e 

quatro variedades), quando cultivadas em monocultivo e em consórcio com feijão 

BRS Requinte. Na média os rendimentos de grãos foram de 1858 kg.ha-1, em 

monocultivo e 2443 kg.ha-1, em consórcio com feijão.  Os resultados indicaram 11 

cultivares de girassol como excelente opção para o cultivo na região do semiárido 

baiano, tanto para monocultivo, como para o consórcio com o feijão. 

Na fruticultura, Wutke (2009) destaca a adoção do girassol em consórcio 

ou intercalar ao maracujá, particularmente interessante porque também é polinizada 

pela mamangava (Xylocopa frontalis). 



 

 

 

45 

Na renovação indireta de pastagens, também denominada integração 

lavoura-pecuária (ILP), são considerados sistemas com alternância de pastagem e 

de um ou mais ciclos de cultivos agrícolas, desenvolvidos de duas formas: a rápida e 

a de longo prazo. Na de longo prazo, destaca-se a implantação de culturas anuais 

como arroz, girassol, milho, soja e sorgo, no verão, por dois anos ou mais, 

exclusivos ou em rotação, restabelecendo-se a pastagem na área após esse período 

(WUTKE, 2009). 

Na década de 90 começaram as discussões sobre os benefícios do 

Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, motivando maior aproximação entre as 

unidades da Embrapa e potencializando pesquisas sobre o tema. Deve-se ressalvar 

que, na região de cerrado, a agricultura desempenha papel importante na formação 

de pastagens, com o plantio de cereais precedendo a implantação da pastagem com 

o intuito de melhorar as condições do solo e redução de custos (GARCIA et al., 

2006). 

Estima-se que, com a implementação de Sistemas de Integração 

Lavoura-Pecuária, seja possível adicionar 2 milhões de hectares de lavouras por 

ano, incrementando anualmente a produção de grãos em 8 milhões de toneladas, 

sem ampliação da fronteira agrícola. Além desse incremento, é previsto um adicional 

de produção de 150 kg de carne e de 1000 litros de leite por hectare de pastagens 

inseridas no sistema (GARCIA et al., 2006). 

Para Wutke (2009), em geral, os sistemas ILP são vantajosos porque 

representam considerável redução de pressão por novas áreas de cultivo agrícola, 

além da correção da fertilidade do solo, interrupção do ciclo de pragas, doenças e 

plantas daninhas e otimização de mão-de-obra, máquinas, equipamentos e 

instalações. 

Brighenti et al. (2009) verificaram a viabilidade da utilização da cultura do 

girassol em sistemas de integração-lavoura-pecuária com a Braquiaria ruziziensis 

através da utilização da técnica de subdosagem de herbicidas. A determinação de 

subdoses de herbicidas tem o objetivo de suprimir o crescimento da forrageira, 

evitando sua interferência sobre a cultura produtora de grãos. 

Ainda sobre o sistema ILP, Franchini et al. (2010) destacam que a 

intensificação do uso da terra, integrando as atividades da agricultura e da pecuária, 

tem se mostrado como opção viável em diversas regiões, principalmente nas áreas 

de fronteira agrícola da Amazônia Legal, particularmente no Mato Grosso. A 
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diversificação das atividades permite a rotação de culturas com a soja, o arroz, o 

milho, o sorgo e o girassol e, ainda, melhor alimentação do gado durante o período 

seco da entressafra. 

Para esses autores, a elevação dos níveis de matéria orgânica e a 

melhoria da qualidade física do solo, com a introdução das pastagens em áreas 

agrícolas com níveis adequados de fertilidade, demonstra que a ILP tem potencial 

para reduzir o impacto ambiental das atividades produtivas, reduzindo as emissões 

de gases de efeito estufa, dando maior estabilidade à produção das culturas anuais 

e melhorando o aproveitamento da água e nutrientes. Por esses motivos, esses 

autores destacam que o sistema tem atraído a atenção de produtores e 

ambientalistas.  

Os estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na agricultura 

mostram que o futuro depende da adoção imediata de sistemas agropecuários que 

conciliem conservação e produção de alimentos. Uma dessas opções são os 

sistemas de integração entre lavoura-pecuária-floresta (iLPF), como uma saída para 

reduzir a emissão de gases de efeito estufa, sem desacelerar a produção no campo. 

A iLPF é um agroecossistema que maximiza a produção e ao mesmo tempo 

conserva os recursos naturais, pois integra atividades agrícolas, pecuárias e 

florestais, permitindo o convívio em uma mesma área, a partir da sincronização de 

suas etapas produtivas, que se retroalimentam (EMBRAPA, 2009) 

Viável em propriedades rurais de pequeno, médio e grande portes – 

inclusive com plantio manual – a iLPF também se presta à recuperação de áreas em 

degradação, uma vez que o cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, 

promove efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema (EMBRAPA, 

2009).  

A estratégia de iLPF contempla quatro tipos de sistemas de produção, 

cujos componentes podem ou não estar presentes simultaneamente: integração 

Lavoura-Pecuária, integração Lavoura-Pecuária-Floresta, integração Pecuária-

Floresta e integração Lavoura-Floresta. Os quatro sistemas de integração são 

definidos em função dos aspectos sócio-econômico-ambientais dos diferentes 

agroecossistemas, conforme Anexo 4 (EMBRAPA, 2009). 

Os sistemas iLPF atendem à necessidade de bem-estar animal ao 

proporcionar proteção contra estresse térmico, promovem a biodiversidade em 
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sistemas produtivos, e incrementarão o uso eficiente da terra com agregação de 

valor e renda para as áreas de pastagens (EMBRAPA, 2009).  

A taxa de aceitação e adoção pelos proprietários rurais, principalmente 

nos últimos cinco anos, tem evidenciado que essa estratégia proporcionará avanços 

na agricultura nacional (EMBRAPA, 2009). 

Na figura 1, apresentam-se experiências sobre ILPF, desenvolvidas na 

Estação Experimental Fazenda Modelo/IAPAR em parceria com Embrapa Florestas 

e Universidade Federal do Paraná. Na figura 2, mostram-se exemplos da 

implantação de ILPF no Rio Grande do Sul e no Cerrado. 
 

 

Figura 1 – Girassol plantado em aléias de eucalipto 
Fonte: ILPF, 2011. 

 

 

Figura 2 – Implantação de ILPF no RS e no Cerrado 
Fonte: LAVIOLA, 2010. 
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Além de contribuir com a diversificação dos sistemas agropecuários, a 

cultura do girassol pode potencializar outros benefícios ao meio ambiente. 

 

 

3.4.4 O girassol e o meio ambiente 

 

 

Independente do sistema de produção, os principais fatores que podem 

influenciar positivamente a sustentabilidade ambiental são: o menor uso de 

defensivos, em especial fungicidas, a semeadura direta, a produção de grande 

quantidade de palhada e a ciclagem de nutrientes (CASTRO et al., 2010). 

Na integração dos sistemas de rotação de culturas em semeadura direta, 

o girassol também pode se beneficiar da cultura antecessora. Cultivado em 

sucessão à soja, existe a possibilidade de aproveitar tanto o nitrogênio fixado, como 

a adubação residual, que além de reduzir custos de produção, demanda menor uso 

de fertilizantes (CASTRO et al., 2010). 

Ainda, segundo esses autores, pode-se afirmar que o girassol é uma 

cultura que melhora a qualidade do solo, disponibilizando grande quantidade de 

nutrientes pela mineralização dos restos culturais, em função da reduzida taxa de 

exportação e ciclagem, beneficiando o desenvolvimento e a melhoria do estado 

nutricional das culturas subsequentes. O girassol também é reconhecido por muitos 

agricultores e pela pesquisa como promotor de melhora das condições físicas do 

solo. 

 

 

3.4.4.1 O girassol e a apicultura 

 

 

Para Machado e Carvalho (2006), o girassol possui a vantagem de 

apresentar boa resistência às intempéries e maior amplitude térmica de exploração 

em relação às demais culturas de oleaginosas, podendo ser uma alternativa na 

diversificação da propriedade rural, pois, além da produção de grãos para a extração 

do óleo, pode também ser explorada na apicultura como boa produtora de pólen e 

néctar. 
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A presença de abelhas em lavouras comerciais durante a floração 

propicia aumento da produção (MORETI et al., 1996; SUMANGALA; GIRIRAJ, 2003) 

pela polinização de um maior número de flores, além de possibilitar completa 

fecundação das mesmas. Nesse caso, além da produção de aquênios, a produção 

de mel pode ser outra fonte de renda, com a possibilidade de obtenção de 30 kg.ha-1 

(SILVA, 1990 apud LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005)22 a 40 kg.ha-1 de mel 

(BOLSON, 1981 apud LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005)23. Resultado 

semelhante indicado por Ungaro (2000), “das flores podem ser extraídos de 20 a 40 

kg de mel por hectare de cultura (...)”. 

Vasconcelos et al. (2008), em pesquisa realizada em Ribeirão Preto/SP, 

observaram que os insetos mais frequentes nos capítulos do girassol foram Apis 

mellifera (82,06%). As abelhas Apis mellifera visitaram as flores das 7h00 às 18h00, 

sendo mais frequentes entre 8h00 e 10h00. Essas abelhas foram observadas 

coletando néctar e pólen. Com a presença dos insetos, a produção de sementes 

(aquênios) foi 26,56% maior, comparado aos capítulos onde foi impedida a visita dos 

insetos. Pelo comportamento e constância, a abelha Apis mellifera foi considerada 

agente polinizador da cultura do girassol. 

Já Moreti et al. (1996) notaram que o aumento do número de aquênios 

cheios na cultura do girassol foi da ordem de 75,5 a 86%, e o peso desses 

aumentou 86,5 a 94,6% devido à polinização, indicando que a utilização de abelhas 

na cultura do girassol, além da produção do mel e do pólen apícola, gera maior 

produção desta oleaginosa. 

Na polinização da cultura do girassol, Machado (2006) identificou no 

Recôncavo Baiano, um total de 26 espécies, sendo a espécie Apis mellifera a mais 

abundante (58,32%). O pico de visitação dos indivíduos foi das 07h01 às 08h00. 

Nesse intervalo, sugere que deverá ser evitada a aplicação de produtos químicos 

para não prejudicar a atividade das abelhas.  

Mesmo resultado obtido por Rolim et al. (2011) no semiárido da Paraíba, 

quando o autor determinou o início da manhã para a maior visitação de Apis 

mellifera nas plantas de girassol. 
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 SILVA, Maurício Nunes. A cultura do girassol. Jaboticabal: FUNEP, 1990.  
23

 BOLSON, E. L. Técnicas para a produção de sementes de girassol. Brasília: EMBRAPA-SPSB, 
1981. (EMBRAPA_SPSB. Circular Técnica, 1). 
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Em áreas de cerrado, os principais visitantes do girassol foram Apis 

mellifera (52,09%), Bombus morio (36,03%) e Trigona spinipes (5,3%), sendo 

consideradas como potenciais polinizadores desta cultura (RAMOS; VIEIRA, 2010) 

Na figura 3 pode-se observar o momento de visitação de capítulos de 

girassol por abelhas polinizadoras.  

 

 

Figura 3 – Visitação de Apis mellifera em capítulo de girassol 
Fonte: PERSON, 2010. (palestra)

24
 

 

Para Rossi (1991), a fim de se obter excelente polinização das flores na 

cultura do girassol, é fundamental que na zona de cultivo exista quantidade 

abundante de insetos polinizadores. Sendo a abelha o polinizador de maior 

importância, recomenda-se instalar na região dos cultivos duas colmeias por hectare 

(em média), dispostas a uma distância de até 100 metros uma da outra, em todas as 

direções. 
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 Palestra intitulada “Abelhas e agronegócio apícola: muito além do mel”, de Luis Carlos Person, 
apresentada para a disciplina Sistemas de Produção Agroindustrial, na Fatec Itapetininga, 2010. 
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3.4.4.2 O girassol e o aproveitamento de resíduos 

 

 

Segundo Mazzotti et al. (2008), o manejo adequado dos resíduos urbanos 

e rurais se encontra entre as questões mais importantes à manutenção da qualidade 

de vida da Terra. No caso do lodo de esgoto, uma opção ambientalmente 

sustentável à disposição final desse material é seu uso na agricultura como 

fertilizante e condicionador de solo, pois se trata de um produto rico em matéria 

orgânica, macro e micronutrientes indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento 

das plantas. 

Lobo e Grassi Filho (2007) verificaram a possibilidade da substituição do 

N da adubação mineral com o N proveniente do lodo de esgoto na cultura do 

girassol, havendo um aumento significativo na produtividade de grãos, rendimento 

de óleo e matéria-seca. Foram obtidas produções acima de 5000 kg.ha-1 (Tabelas 04 

e 05). No estudo realizado, o cálculo do N proveniente do lodo de esgoto foi feito 

levando-se em consideração a taxa de mineralização do nitrogênio (30%) durante o 

ciclo da cultura, de acordo com a norma P 4.230 da CETESB.   

Para esses autores, tendo em vista que o lodo de esgoto se apresenta em 

grande quantidade no mundo25, sua utilização na agricultura, de forma racional, é 

mais inteligente, do que ser disposto diretamente nos aterros sanitários. Desse 

modo, segundo Mazzotti et al. (2008), fecha-se um ciclo, retornando ao solo parte 

dos nutrientes dele retirados para a produção de alimentos. Para isso, o lodo de 

esgoto deve ser tratado de forma a minimizar possíveis efeitos indesejáveis, como a 

presença de metais pesados e/ou organismos patogênicos. 

A utilização do lodo de esgoto em solos agrícolas tem como principal 

benefício a incorporação dos macronutrientes (nitrogênio e fósforo) e dos 

micronutrientes (zinco, cobre, ferro, manganês e molibdênio). Pode-se dizer que, 

normalmente, o lodo de esgoto leva aos solos as quantidades de nutrientes 

suficientes para as culturas, porém nem sempre de maneira equilibrada e em formas 

                                            
25

 EUA e EU produzem, respectivamente, cerca de 13 milhões de toneladas e 7 milhões de toneladas 
de biossólido, base seca, por ano, com rotas respectivas de disposição final em aterros (41 e 42%), 
uso agrícola (25 e 36%), incineração (16 e 11%), disposição oceânica (6 e 5%) e outras formas, como 
reflorestamento e recomposição de áreas degradadas, em 12 e 6%. Brasil produz entre 150 mil e 220 
mil toneladas de biossólido, base seca, por ano, com perspectiva de expressivo aumento de 
processamento nesta década (ANDREOLI; PEGORINI, 2000).  



 

 

 

52 

disponíveis para as plantas em curto prazo. Nesse sentido, alertam para a 

necessidade do conhecimento da composição química dos lodos, bem como a 

dinâmica dos nutrientes após a aplicação no solo, de forma a obter os benefícios 

agronômicos, evitando os impactos ambientais negativos (SILVA et al., 2010). 

Para Ferreira et al. (2011), a agroecologia promove uma produção 

agrícola sustentável, sendo a adubação orgânica um forte marco desta ciência, 

praticável com elementos presentes em abundância no meio rural, como por 

exemplo, a urina de vaca (substituto natural aos insumos químicos, composta por 

substâncias que melhoram a saúde das plantas, tornando-as mais resistentes às 

pragas e doenças, sendo rica em potássio e em nitrogênio) e da manipueira (líquido 

oriundo da produção de farinha de mandioca, que pode ser utilizada como 

fertilizante e defensivo contra diversas moléstias). Neste sentido, os autores 

pesquisaram a viabilidade da fertirrigação de urina de vaca e manipueira na cultura 

de girassol, concluindo que a manipueira pode ser utilizada para a fertirrigação do 

girassol, desde que aplicada em horários frios do dia e sempre em proporções 

diluídas.  

Com o objetivo de avaliar o efeito residual de diferentes doses de 

composto de lixo urbano (CLU) no desenvolvimento das plântulas de girassol, Lopes 

et al. (2011) conduziram na Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, um 

experimento e concluíram que a utilização de CLU como fonte de matéria orgânica 

promoveu acréscimos nos rendimentos de matéria fresca, matéria seca, altura de 

planta e comprimento de raiz nas plantas de girassol. Mas ressaltam que o uso de 

grandes quantidades de CLU deve ser monitorado, considerando, principalmente, os 

efeitos possíveis sobre o meio ambiente. 
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Tabela 4 – Diâmetro médio do capítulo, rendimento de grãos, peso de mil sementes, 
teor de óleo e rendimento de óleo do girassol  

 

Nota: Letras minúsculas iguais na vertical não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% AM – 
Adubação Mineral, LE – Lodo de Esgoto. 
 

Fonte: LOBO; GRASSI FILHO, 2007, p. 21. 
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Tabela 5 – Rendimento médio de matéria seca da parte aérea por hectare de 
girassol (estádio R9) 
 

 
Nota: Letras minúsculas iguais na vertical não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% AM – 
Adubação Mineral, LE – Lodo de Esgoto. 
 

Fonte: LOBO; GRASSI FILHO, 2007, p. 22. 

 

 

3.5 Desafios da agricultura 

 

 

Cálculos da FAO (2011a) indicam que a produção agrícola mundial 

deverá crescer em 70% entre 2005-2007 a 2050, e aproximadamente em 100% nos 

países em desenvolvimento, para poder alimentar uma população de mais de nove 

bilhões de pessoas em 2050. 

O relatório “O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo – 2011” 

realizado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação), FIDA (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola) e PMA 

(Programa Mundial de Alimentos) ressalta que o investimento agrícola ainda é a 

melhor maneira para garantir a segurança alimentar sustentável a longo prazo. São 

necessários aportes em sistemas de irrigação rentáveis, gestão dos solos e 

pesquisa agrícola para o desenvolvimento de sementes de melhor qualidade (FAO, 

2011c). 

Assim, pesquisa e investimento na melhoria da gestão e logística após a 

colheita também serão componentes importantes da estratégia mais ampla de 

desenvolvimento agrícola (FAO, 2011a). 
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O foco do relatório das três agências é a volatilidade e o aumento dos 

preços dos alimentos, apontados como grandes responsáveis pela insegurança 

alimentar em nível mundial e motivo de grande preocupação para a comunidade 

internacional. “A demanda dos consumidores das economias que crescem em ritmo 

acelerado vai aumentar, a população continuará a crescer e um maior uso dos 

biocombustíveis irá pressionar ainda mais o sistema alimentar”, alerta o estudo 

(FAO, 2011c). 

 

 

3.5.1 Conseguir avanços sustentáveis na agricultura 

 

 

No evento, realizado pela Confederação Nacional da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA), especialistas brasileiros e estrangeiros discutiram os 

desafios de alimentar 9 bilhões de pessoas em agricultura de baixo carbono (FAO, 

2011a). 

Para o representante da FAO no Brasil, Hélder Muteia, a expansão da 

produção agrícola é uma das questões centrais para garantir a segurança alimentar 

das populações carentes. Ele observou, no entanto, que o aumento da produção 

deve ser coordenado a múltiplas ações de combate à pobreza discutidas em fóruns 

e instituições de reconhecida legitimidade como o G-20, além da implementação de 

novas políticas públicas por parte dos governos” (FAO, 2011b).  

A seguir, alguns fatores relevantes sobre a agricultura mundial apontados 

pela FAO: 

 De acordo com as projeções, apesar do abrandamento das taxas de 

crescimento da população e da agricultura, o crescimento da produção 

alimentar continuará a exceder o crescimento demográfico; 

 A área de terras aráveis por habitante está diminuindo. Passou de 0,38 

hectares em 1970 para 0,23 hectares em 2000, com uma diminuição 

estimada em 0,15 hectares por pessoa antes de 2050; 

 A agricultura não irrigada é praticada em 80% das terras aráveis do planeta e 

a agricultura irrigada produz 40% das culturas alimentares do mundo nos 20% 

de terras restantes; 
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 Entre 1974 e 2008 a área cultivada usando a agricultura de conservação 

passou de aproximadamente 3 milhões de hectares para mais de 105 milhões 

de hectares; 

 Cerca de 32% das raças de gado estão em risco de extinção nos próximos 20 

anos. Aproximadamente 75% da diversidade genética das culturas agrícolas 

desapareceu desde 1900; 

 A produção animal representa atualmente cerca de 40% do valor bruto da 

produção agrícola mundial e está aumentando; 

 Estima-se que, no mundo, mais de quinhentas mil toneladas de pesticidas 

proibidos, obsoletos e não desejados ameaçam o meio ambiente e a saúde 

humana.   

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da 

agricultura, o Departamento de Agricultura da FAO fomenta um programa de ajuda 

aos países para alimentar uma população mundial crescente, respeitando o meio 

ambiente, protegendo a saúde pública e promovendo a equidade social. O 

departamento ajuda os agricultores a diversificar a produção alimentar, reduzir o 

fardo do trabalho agrícola, comercializar seus produtos e conservar os recursos 

naturais (FAO, s.d.). 

No caso brasileiro, com o objetivo de promover iniciativas que contribuam 

para o meio ambiente, o governo federal instituiu, em junho de 2010, o Programa 

Agricultura de Baixo Carbono (ABC). A iniciativa pretende aliar produção de 

alimentos e bioenergia com redução dos gases de efeito estufa (BRASIL, 2010). 

São seis projetos contemplados pelo programa: plantio direto na palha, 

recuperação de pastos degradados, integração lavoura – pecuária – floresta, plantio 

de florestas comerciais, fixação biológica de nitrogênio e tratamento de resíduos 

animais (BRASIL, 2010). 

A concessão de crédito para recuperação de pastos degradados, de baixa 

produtividade, é considerada uma das principais linhas do plano Agricultura de Baixo 

Carbono (ABC). Quando recuperados e saudáveis, as pastagens suportam um 

maior número de animais e captam carbono da atmosfera. “A meta é recuperar 15 

milhões de hectares de pastos degradados até 2020” (SILVEIRA, 2012). 

Assad e Pinto (2008) elaboraram um estudo para verificar os impactos do 

aquecimento global na agropecuária brasileira. O estudo abrangeu nove culturas - 

café, algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, girassol, mandioca, milho e soja, além 
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de pastagens e gado de corte. A avaliação das mudanças climáticas no setor foi 

feita com base na tecnologia de Zoneamento de Riscos Climáticos. Atualmente o 

zoneamento é uma política pública, pois orienta toda a estrutura de crédito agrícola 

do Brasil, uma vez que informa qual o nível de risco de mais de 5000 municípios 

brasileiros para as culturas mais comuns do país. Desse modo, é possível saber o 

que plantar, onde plantar e quando plantar. 

Partindo do zoneamento de 2007 para as culturas citadas, foram 

simulados os cenários agrícolas do Brasil para os anos de 2010, 2020, 2050 e 2070, 

diante das perspectivas de aquecimento global. Para isso foram consideradas as 

projeções de aumento de temperatura feito pelo IPCC (Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas). 

Além de possibilitar melhor orientação das pesquisas, com o 

conhecimento dos limites impostos pela alteração do ciclo hidrológico, é possível 

também estabelecer novas estratégias regionais de manejo de água, já que, no novo 

zoneamento de riscos, serão quantificadas as novas necessidades hídricas das 

culturas diante das mudanças climáticas. 

 

 

3.5.2 Erradicação da fome 

 

 

Praticamente um em cada sete habitantes do planeta passa fome em 

pleno século XXI. Quase 80% da humanidade vive com menos de US$ 10 por dia. 

Para a parcela predominante do planeta, portanto, a face mais visível da crise são 

as oscilações abruptas nos preços da comida e ameaça da fome.  

O mais recente relatório da FAO sobre a situação da fome no mundo 

(FAO, 2011a) aponta a retomada dos investimentos em agricultura e segurança 

alimentar nos países pobres e em desenvolvimento como um requisito para garantir 

o bem-estar de bilhões de pessoas num ambiente de preços altos e volatilidade 

persistente. Desde o início dos anos 1980, a fatia da agricultura na ajuda 

internacional ao desenvolvimento registrou um retrocesso importante: de 17% para 

cerca de 5% do total. 
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“Não há mágica que faça brotar os campos sem políticas afins. A 

agricultura necessita de investimentos para romper um descompasso que amplifica 

a fome e os equívocos neomalthusianos” (SILVA, 2011). 

No período 2012-2015, a FAO será comandada pelo brasileiro José 

Graziano da Silva, que trabalhará fundamentado em cinco diretivas: erradicar a 

fome; avançar rumo à produção e ao consumo sustentável de alimentos; criar um 

sistema de governança da segurança alimentar mundial mais justo e efetivo; concluir 

a reforma da FAO; e ampliar as parcerias e a Cooperação Sul-Sul. O eixo central é a 

erradicação da fome, conforme afirma Roque (2012), entrevistador de Graziano.  

Para Graziano “o mundo produz alimentos suficientes para satisfazer as 

necessidades básicas de todos seus sete bilhões de habitantes. Há 60 anos, Josué 

de Castro já dizia que a fome era um fenômeno político”. O entendimento desta 

questão é fundamental para a solução de um problema que envolve áreas distintas – 

produção, acesso, nutrição, economia, entre outras (ROQUE, 2012). 

Para ele, essa luta é um elemento que pode aglutinar governos, iniciativa 

privada e sociedade civil, e dar coerência aos esforços para combater às diversas 

crises que enfrentamos hoje: climática, energética e econômico-financeira (ROQUE, 

2012). 

Existe uma crescente preocupação das sociedades urbanas sobre os 

alimentos: de onde eles vêm, como foram produzidos, o que eles contêm, quanto 

custa sua produção em termos econômicos, sociais e ambientais. Elas assinalam 

uma convergência do mundo urbano e do rural em torno da alimentação, que é o 

tema maior da FAO. Esses são elementos que impõem novos desafios que a 

agricultura precisará responder e que devem ser considerados na hora de decidir 

uma política agrícola. O Brasil tem mostrado que é possível aumentar a produção de 

biocombustíveis e de alimentos ao mesmo tempo, e que isso pode gerar também um 

benefício social, conclui Graziano (ROQUE, 2012).  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 Estratégia e competitividade 

 

 

Poucos são os setores remanescentes em que a competição ainda não 

interferiu na estabilidade e na dominação dos mercados. Nenhuma empresa e 

nenhum país possui condições de ignorar a necessidade de competir. Todas as 

empresas e todos os países devem procurar compreender e exercer com maestria a 

competição (PORTER, 1999). 

Segundo Chandler (1962, p. 13), estratégia pode ser definida como “a 

determinação das metas e dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e 

a adoção de cursos de ação e a alocação dos recursos necessários para realizar 

essas metas”. 

Besanko et al., (2006) acrescenta que 

 

Há apenas alguns anos, a sabedoria convencional de muitos dos gurus da 
estratégia ditou que ‘as regras dos negócios haviam mudado’ e que a chave 
para a grande riqueza podia ser encontrada na supervia de informações. 
(BESANKO et al., 2006, p. 5). 

 

Segundo Guimarães (s.d.), se as empresas já descobriram que na era da 

globalização precisam se reorganizar e se reequipar, os municípios, grandes ou 

pequenos, gradualmente estão descobrindo que a dinâmica e a complexidade dos 

sistemas sociais modernos exigem outros caminhos e respostas. “Encontrar novos 

caminhos de desenvolvimento, mais sustentáveis e mais protagonistas, que 

respondam aos desafios do desemprego e da exclusão social, é uma questão de 

sobrevivência”. 

O que muda na nova abordagem das economias locais é que as análises 

saltam de um movimento mecanicista e estático para uma perspectiva mais 

qualitativa e dinâmica das mudanças tecnológicas, enfatizando-se o papel da 

competitividade sistêmica, cooperação, inovação, empreendedorismo, difusão de 

informação, cultura em pequenos negócios, flexibilidade, adaptabilidade e muitos 

outros fatores que interagem no ambiente local (KRUGMAN, 1991; DESROCHERS, 

1998). 
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De acordo com Crocco et al. (2003) “uma relevante questão, amplamente 

debatida na literatura atual em economia regional, destaca os arranjos produtivos 

locais como um mecanismo fundamental para o desenvolvimento regional”. De fato, 

“o entendimento desse tipo de organização industrial/regional passou a ser 

importante na implementação de políticas de desenvolvimento industrial, tecnológico 

e regional”. 

 

 

4.2 Teoria das vantagens competitivas 

 

 

A prosperidade nacional não é algo herdado, mas 
sim o produto do esforço criativo humano. Não é 
algo que emana dos dotes naturais de um país, de 
sua força de trabalho, das taxas de juros ou do 
valor da moeda, como insistem os economistas 
clássicos (...). A competitividade de um país 
depende da capacidade da sua indústria de inovar 
e melhorar. As empresas conquistam uma posição 
de vantagem em relação aos melhores 
competidores do mundo em razão das pressões e 
dos desafios. Elas se beneficiam da existência de 
rivais internos poderosos, de uma base de 
fornecedores nacionais agressivos e de clientes 
locais exigentes (...), Nenhum país é capaz de 
competir em todos e nem mesmo na maioria dos 
setores. Em última instância, os países obtêm 
êxito em determinados setores, porque o ambiente 
doméstico é o mais progressista, dinâmico e 
desafiador. (PORTER, 1999, p. 167). 

 

Porter (1990) reviu a teoria das vantagens comparativas e criou uma 

nova, das vantagens competitivas, para descrever a sustentação de 

desenvolvimento econômico regional e nacional. Essa teoria identifica quatro 

determinantes das vantagens competitivas locais (Quadro 5): 1) as condições de 

fatores – recursos naturais, infra-estrutura, mão-de-obra; 2) as condições de 

demanda interna; 3) Indústrias correlatas e instituições de apoio; e 4) estrutura, 

organização e rivalidade. O autor ressalta ainda o caráter autorreforçador dos 

determinantes: se um ou mais estiverem presentes e se sustentarem, ajudam 

mutuamente no reforço e sustentação dos demais. Destaca dois fatores externos e 

intervenientes no sistema: a) o papel do acaso, por efeito de ocorrências fortuitas e 

imprevisíveis, como guerras, crises, acidentes naturais graves ou surgimento de 
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novas tecnologias e b) o papel do governo, que tanto pode atuar como facilitador ou 

como interventor no processo (PORTER, 1990). 

 

 
Quadro 5 – Determinantes das vantagens competitivas 
Fonte: PORTER, 1990. 

 

O autor denominou cluster26 o ambiente identificado como o cenário da 

conjunção de vantagens competitivas locais e os negócios, e definiu como “um 

aglomerado ou agrupamento, geograficamente concentrado, de empresas inter-

                                            
26

 No Brasil é corrente o termo arranjo produtivo local (APL). 
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relacionadas e instituições de apoio e correlatas, numa determinada área de 

atividades, e vinculadas por elementos comuns e complementares” (PORTER, 

1999). 

Andrietta (2004) ressalta que a concentração geográfica pode abranger 

apenas um município, alguns municípios vizinhos, uma região de um país, um país 

inteiro e até uma rede de países próximos. O APL inclui empresas de produtos ou 

serviços finais, fornecedores de insumos especializados, concorrentes, 

equipamentos e serviços. Podem-se incluir distribuidores e clientes, fabricantes de 

produtos complementares, fornecedores de infra-estrutura especializada, instituições 

governamentais e outras dedicadas no treinamento, educação, informação, pesquisa 

e suporte técnico. E ainda, associações empresariais e outras entidades 

associativas do setor privado que apoiam seus participantes (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Participantes típicos de um APL 
Fonte: ANDRIETTA, 2004, p. 43. 

 

O conceito de cluster compreende todo tipo de atividades, independente 

do tamanho das unidades produtivas e da natureza da atividade desenvolvida. Sua 

sustentabilidade é adquirida através do fortalecimento das inter-relações entre os 

agentes de um setor e sua capacidade de desenvolver internamente inovações 

tecnológicas. As análises mais recentes no Brasil remontam ao cenário do 

agronegócio, onde a Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), com base no 
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conceito original de cluster, propôs a utilização do termo agricluster para reportar-se 

aos estudos de caso voltados a todo complexo agroindustrial. Essa forma de arranjo 

produtivo local torna-se uma importante alternativa para que as empresas do 

agronegócio enfrentem o ambiente globalizado e garantam sua presença no 

mercado (OSTROSKI; MEDEIROS, 2008). 

 
O único conceito significativo de competitividade no nível nacional é a 
produtividade. O principal objetivo de um país consiste em proporcionar um 
padrão de vida elevado e crescente para os cidadãos. A capacidade para 
tanto depende da produtividade com que o trabalho e o capital atuam. 
Produtividade é o valor da produção de uma unidade de trabalho ou de 
capital. Depende tanto da qualidade e das características dos produtos (que 
determinam o seu preço) como da eficiência com que são produzidos. A 
produtividade é o principal determinante do padrão de vida de longo prazo 
do país; é a causa primordial da renda per capita nacional. A produtividade 
dos recursos humanos determina o salário dos empregados, a do capital 
estabelece o retorno gerado para seus detentores. (PORTER, 1999, p. 
172). 

 

 

4.3 Teoria das economias de escala e escopo 

 

 

De acordo com Farina (2005), existem economias de escala quando o 

custo unitário decresce com o aumento da capacidade de produção. Decorre, em 

geral, da possibilidade de especialização de funções, indivisibilidades tecnológicas, 

economias de reserva de massa e vantagens pecuniárias associadas à aquisição de 

matérias-primas, financiamentos. As economias de escala podem estar presentes 

tanto no segmento agropecuário, quanto no industrial ou de serviços. 

O processo de produção para um bem ou serviço específico mostra as 

economias de escala em uma faixa de produção quando o custo médio (isto é, custo 

por unidade de produção) sofre queda nessa faixa. Para o custo médio (AC) diminuir 

à medida que a produção aumenta, o custo marginal (MC) (isto é, o custo da última 

unidade produzida) deve ser menor do que o custo médio geral. Se o custo médio 

estiver aumentando, então o custo marginal deve exceder o custo médio, e dizemos 

que essa produção mostra deseconomias de escala (BESANKO et al., 2006). 

Regra geral: Quando MC < AC, AC cai à medida que a produção 

aumenta, e quando MC > AC, AC aumenta à medida que a produção aumenta 

(BESANKO et al., 2006). 



 

 

 

64 

Quando ativos produtivos (físicos ou humanos) são compartilháveis entre 

diferentes produtos, podem surgir vantagens de custo multiproduto. Existem 

economias de escopo quando a produção conjunta de dois ou mais produtos resulta 

em custo menor do que a produção independente de cada um desses mesmos 

produtos. Decorre, em geral, da presença de insumos compartilhados e explica a 

existência de empresas multiproduto (FARINA, 2005). 

Para Farina (2005), a combinação de economias de escala produto-

especifícas e economias de escopo geram as chamadas economias de escala 

multiproduto. Em geral, aparecem quando a tecnologia caracteriza-se pela presença 

de indivisibilidade e flexibilidade (insumos ou fatores compartilháveis). Na presença 

de elevadas economias de escala e/ou escopo relativas ao tamanho do mercado 

relevante, estruturas concentradas são consistentes com a eficiência produtiva, isto 

é, para atingir escala e diversificação que minimizam custos de produção e 

distribuição, o número de empresas no mercado deve ser pequeno. Neste caso, 

pode-se afirmar que o oligopólio é uma estrutura eficiente de mercado.  

Também Besanko et al. (2006) afirmam que as economias de escala 

estão relacionadas às economias de escopo, e os dois termos são, às vezes, 

utilizados de forma intercambiada. As economias de escala existem se a empresa 

conseguir fazer economias em termos de custo unitário, à medida que aumenta a 

produção de um determinado bem ou serviço. As economias de escopo existem se a 

empresa conseguir fazer economias à medida que aumenta a variedade de bens 

produzidos ou serviços prestados. Enquanto as economias de escala são 

normalmente definidas em termos de funções de custo médio em declínio, as 

economias de escopo são normalmente definidas em termos do custo total relativo 

de produção de uma variedade de bens e serviços considerados em conjunto em 

uma empresa versus separadamente em duas ou mais empresas. 

Formalmente, TC (Qx, Qy) expressa o custo total de uma única empresa 

produzindo Qx unidades de um bem X, e Qy unidades de um bem Y. Então, um 

processo de produção revela economias se: 

TC (Qx, Qy) < TC(Qx, 0) + TC (0, Qy) 

Esta fórmula captura a ideia de que é mais barato para uma única 

empresa produzir conjuntamente bens X e Y do que para uma empresa produzir X e 

outra Y. 
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Besanko et al. (2006) definem quatro fontes principais das economias de 

escala e de escopo (ligadas à produção): 

1) Indivibilidades e diluição (spreading) de custos fixos; 

2) Aumento da produtividade de insumos variáveis (principalmente 

relacionados à especialização); 

3) Estoques; 

4) A lei do quadrado do cubo (cube-square rule). 

E ainda três fontes especiais das economias de escala e de escopo (ligadas a 

outras áreas): 

1) Economias de escala e de escopo em compras; 

2) Economias de escala e de escopo em propaganda; 

3) Economias de escala e de escopo em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

a) Zoneamento de Risco Climático do Girassol 

As Portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático por Unidade da 

Federação são o resultado de análises e modelagem de dados de clima e 

informações fenológicas de cada cultura. O primeiro passo é dado pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que desenvolve um estudo sobre 

as exigências mínimas de cada cultura a ser zoneada. Os estudos e as séries 

históricas climáticas diárias de no mínimo 15 anos são fornecidos para uma 

consultoria privada contratada pelo MAPA. É ela que elabora o calendário de plantio 

por tipo de solo e por cultivar, em cada município. O produto final é publicado em 

portarias no Diário Oficial da União e no site do ministério (BRASIL, 2012). 

Desse modo, os dados referentes à cultura do girassol foram coletados 

das portarias do MAPA para cada Estado (quando existentes). Objetivou-se, com o 

zoneamento agrícola, identificar os municípios  e os períodos de semeadura para o 

cultivo do girassol em cada Estado, em condições de baixo risco climático. A 

definição das áreas de risco climático foi associada à ocorrência de déficit hídrico na 

fase de fIoração/enchimento de aquênios, considerada a mais critica em relação ao 

déficit hídrico, na temperatura. A análise hídrica foi realizada com base no balanço 

hídrico da cultura, considerando-se as seguintes variáveis: precipitação pluvial, 

evapotranspiração potencial, ciclos e fases fenológicas, coeficiente de cultura (Kc) e 

capacidade de água disponível do solo (CAD). 

Foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA), expresso pela relação ETr/ETm (evapotranspiração 

real/evapotranspiração máxima). As cultivares foram classificadas em três grupos de 

características homogêneas: GRUPO I (n < 110 dias), GRUPO II (110 dias < n < 120 

dias) e GRUPO III (n > 120 dias), onde n expressa o numero de dias da emergência 

a maturação fisiológica. 

Foram considerados aptos os municípios que apresentaram em, no 

mínimo, 20% de seu território, valor de ISNA igual ou superior a 0.55 e temperatura 

média anual acima de 19ºC, em 80% dos anos avaliados. 

Os arquivos por Estado foram baixados em formato de planilhas Microsoft 

Excel do MAPA, apresentando uma lista de municípios de baixo risco, por grupo, 
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tipo de solo o período de baixo risco. Para o trabalho, foram considerados 

municípios de baixo risco apenas aqueles que possuíssem pelo menos um decêndio 

de baixo risco, para qualquer tipo de variedade e ciclo (GRUPO I, II e III) e que 

possuíssem solos de textura média e argilosos, descartando os solos arenosos. 

Dessa forma, foi criada uma lista de municípios de baixo risco para todo o 

território nacional e, através de um software SIG (Sistema de Informação 

Geográfica), foi possível atrelar a lista de municípios com um vetor (shapefile) dos 

municípios do Brasil, disponível no IBGE, gerando assim um mapa com os 

municípios de baixo risco climático do Girassol.  

 

b) ZAECana 

Os dados do ZAECana foram tirados do próprio projeto ZAECana do 

MAPA e estão todos em formato shapefile sendo possível o cruzamento com os 

demais planos de informações (PIs). 

 

c) ZAEDende 

Da mesma forma os dados do ZAEDende foram retirados do próprio 

projeto ZAEDende do MAPA e estão todos em formato shapefile, sendo possível o 

cruzamento com os demais planos de informações (PIs). 

 

d) Cruzamento de Dados 

Com os dados de cada Zoneamento, foram iniciados os processos de 

intersecção entre os planos com a intenção de encontrar as áreas onde é possivel o 

plantio de cana-de-açúcar e girassol e Dendê e girassol. 

Todos os shapefiles foram trabalhados no sistema de referencia SAD69 

(South American Datum, 1969) e o SIG utilizado para os cruzamentos foi o 

ArcGIS/ArcMAP da ESRI (Environmental Systems Research Institute) nas 

dependências da Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA), localizada em 

Campinas, São Paulo.  

Basicamente foram dois cruzamentos, um entre o zoneamento do 

Girassol e o ZAE-Cana e outro entre zoneamento do Girassol e o do Dendê. O 

primeiro foi gerado separadamente por Estado para efeito de otimizar o 

processamento de dados. Com os shapefiles cruzados de cada Estado, foram 

calculadas as áreas de cada polígono que possuíam a identificação do geocódigo de 
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cada município, sendo possível gerar o mapa e a tabela de baixo risco do girassol e 

cana-de-açúcar. Lembrando que no trabalho foram consideradas as classes do ZAE-

cana Preferencial e Regular para cálculo de área e confecção dos mapas.  

O processo do segundo cruzamento entre o zoneamento do girassol e 

ZAE-Dendê foi mais simples, pois os dados não foram cruzados por Estado, 

gerando apenas dois shapefiles, um para cruzamento utilizando o ZAE-Dendê de 

manejo B e outro para o manejo C. Com esses dois shapefiles foi feito o mesmo 

processo de calculo de área e geração de mapas e tabelas. Lembrando que também 

foram consideradas área de classes Preferencial e Regular do ZAE-Dendê. 

Características ZAE-Dendê manejo B – Emprega práticas agrícolas que 

refletem um nível tecnológico médio, havendo modesta aplicação de capital e de 

resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições 

das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas, 

principalmente, à tração animal. A motomecanização, portanto, é mais intensa no 

preparo inicial do solo e em alguns tipos de tratos culturais compatíveis com 

implementos agrícolas mais simples. 

Características ZAE-Dendê manejo C – Emprega práticas agrícolas que 

refletem um alto nível tecnológico, caracterizando-se pela aplicação intensiva de 

capital e de tecnologias para manejo, melhoramento e conservação das condições 

das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da 

operação agrícola. 

A localização das usinas foi dada por uma tabela com as informações de 

cada usina atrelada as suas coordenadas geográficas (DATAGRO, 2012), sendo 

assim possível especializá-las e gerar um mapa com as usinas de biodiesel no 

Brasil. 

Com o conhecimento das possibilidades de utilização dos produtos, co-

produtos e processos da cultura, as informações foram analisadas e cruzadas sob a 

ótica da teoria das vantagens competitivas, em suas quatro determinantes 

(PORTER, 1990), somados às possibilidades das economias de escala e escopo, 

definidas por Farina (2005) e Besanko et al. (2006). As análises levaram em 

consideração não apenas o sistema agroindustrial do girassol, mas também a 

sinergia com outros sistemas agroindustriais, como soja, milho, proteína animal, 

florestas comerciais, entre outros. 
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O agronegócio foi considerado em suas dimensões ‘familiar’ e ‘capitalista’. 

Para o delineamento dessas duas categorias, foi utilizada a definição proposta por 

Castro et al. (2010). 

Empresa familiar: em geral, os produtores residem no próprio 

estabelecimento agropecuário ou em cidade próxima; os produtores tendem a ser 

pequenos proprietários de terras (menor que 100 ha); na área agricultável, os 

sistemas de produção são diversificados com atividades agropecuárias comerciais e 

de autoconsumo; a mão-de-obra da propriedade rural é, predominantemente, 

familiar; o nível tecnológico é semi-industrial ou industrial, com o uso de máquinas 

mais antigas e menores quantidades de insumos modernos; o produtor rural tende a 

entregar baixo nível de capital no sistema produtivo; e o capital para custeio das 

atividades agrícolas tende a ser proveniente de agências de crédito, dentre as quais 

destacam-se os bancos oficiais. 

Empresas capitalistas: de modo geral, os produtores têm casa na 

fazenda e na cidade, são médios a grandes proprietários de terras; a área da 

fazenda é quase totalmente utilizada para desenvolver a agricultura voltada para a 

produção de grãos; a mão-de-obra na fazenda é, predominantemente, assalariada; o 

nível tecnológico é industrial, com o uso de máquinas e insumos modernos; a 

empresa tende a ser especializada em poucas atividades agropecuárias; a cultura 

explorada comercialmente na safra de verão tende a ser complementada com uma 

cultura de safrinha, visando a aproveitar o final das chuvas e a adubação residual da 

cultura anterior, como a soja ou o milho; e a produção da fazenda é totalmente 

direcionada para o mercado, sendo o autoconsumo inexistente. 

As distinções entre os dois segmentos são citadas apenas quando 

necessárias. Regra geral, o desenvolvimento dos resultados e discussão trata do 

agronegócio como um só negócio. Como parte da metodologia foi utilizada uma 

análise SWOT do sistema agroindustrial (SAG) do girassol. O termo SWOT resulta 

da combinação das iniciais das palavras Strengths (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A análise SWOT 

corresponde à identificação por parte de uma organização, de forma integrada dos 

principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado 

momento, tanto a nível interno como externo (forma como a organização se 

relaciona com o meio em que está inserida). O conceito SWOT foi desenvolvido por 

Andrews e Christensen, da Harvard Business School. 
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O modelo SWOT também é uma ferramenta bastante utilizada na 

determinação de fatores críticos de desempenho (tecnológicos e não tecnológicos) 

de uma cadeia produtiva. Neste trabalho recorreu-se a esse modelo de análise 

estratégica para quantificar a intensidade das determinantes da teoria das vantagens 

competitivas e das economias de escala e escopo possíveis do SAG do girassol. 

Com base nos dados da revisão de literatura e dos mapas gerados pelo 

sistema de informação geográfica, as determinantes foram dispostas nas linhas de 

uma matriz e foram relacionadas com as colunas que representam os três setores e 

os cinco elos de uma cadeia produtiva, sendo que para cada coluna avaliou-se a 

intensidade das condições atuais e potenciais. 

A avaliação dessas intensidades foi assinalada na matriz de acordo com 

os seguintes símbolos:  

“-“ quando a determinante não se aplica ao setor/elo da cadeia;  

“X” quando a determinante inexiste ou quando aparece com fraca 

intensidade; 

“XX” quando a determinante aparece com média intensidade; 

“XXX” para situações onde a determinante se apresenta com forte 

intensidade. 

Ocorrem situações onde uma determinante influencia positivamente em 

certos aspectos e também negativamente em outros. Nesses casos, as marcações 

foram expressas de modo a representar uma ponderação dessas influências. 

As variáveis analisadas são abaixo descritas: 

Condições dos fatores: A posição do país quanto aos fatores de 

produção, como mão-de-obra qualificada, infra-estrutura e recursos naturais 

necessários para competir em um determinado setor. 

Condições da demanda: A natureza da demanda no mercado interno para 

os produtos ou serviços do setor; 

Organização, estrutura e rivalidade das empresas: As condições 

predominantes no país, que determinam como as empresas são constituídas, 

organizadas e gerenciadas, assim como a natureza da rivalidade no mercado 

interno. 

Economias de escala e escopo: Existem quatro fontes principais (1. 

Indivisibilidades e diluição de custos fixos – a diluição de custos fixos em relação a 

um volume de produção cada vez maior; 2. Aumento da produtividade de insumos 



 

 

 

71 

variáveis – Relacionado à especialização; 3. Estoques – Podem surgir quando as 

empresas necessitam manter estoques, seja de matérias-primas ou produtos 

acabados. O término do estoque pode gerar altos custos por interrupções na 

produção ou pela perda de vendas; 4. A lei do quadrado do cubo – As propriedades 

físicas da produção normalmente permitem que as empresas expandam sua 

capacidade sem crescimentos comparáveis em termos de custos) e três fontes 

especiais (1. Compras – descontos fornecidos em função do volume de compra; 2. 

Propaganda – menores custos de propaganda por consumidor associado ao maior 

alcance da mensagem; 3. Pesquisa e desenvolvimento – a natureza da pesquisa 

científica e de engenharia sugere que existe um tamanho mínimo viável para um 

projeto de P&D, assim como para um departamento de P&D). 

A pesquisa identificou os aspectos da cultura do girassol, onde a 

produção de energia e alimentos ocorre de forma simultânea e sustentável, com 

ganhos na competitividade sistêmica de todo agronegócio brasileiro. 

Por fim, foram apresentadas sugestões de ações e linhas de pesquisa 

necessárias para o atingimento dos objetivos propostos, bem como um cenário para 

2050. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

Como ponto inicial da análise, pode-se destacar cinco grupos principais 

de vantagens em função das características da cultura. Esse conjunto de 

características permite a geração de vantagens competitivas e economias de escala 

e escopo nos três segmentos da cadeia produtiva (a montante, agropecuário, a 

jusante), não apenas do girassol, mas também em outros diferentes sistemas 

agroindustriais.  

Sendo a produtividade a razão entre recursos produzidos e recursos 

consumidos, este conceito permite a adoção de melhores arranjos com as 

tecnologias e recursos atualmente existentes, com consequentes ganhos sistêmicos. 

 

PRODUTIVIDADE = RECURSOS PRODUZIDOS 

                                   RECURSOS CONSUMIDOS 

 

Os ganhos de produtividade trazem reflexos positivos no que diz respeito 

à sustentabilidade, em suas três dimensões principais: econômica, social e 

ambiental. 

Os principais grupos de vantagens são:  

1) características gerais da cultura (agronômicas, físicas, químicas, 

organolépticas e versatilidade), que permitem a utilização e otimização dos fatores 

de produção já disponíveis – recursos naturais, infraestrutura, tecnologia e recursos 

humanos.  

Essas características permitem a utilização da cultura do girassol como 

produto (grãos, óleo, farelo, forragem/silagem), co-produto (concentrados protéicos, 

ração animal, alimento funcional, matéria-prima para fármacos, cosméticos, 

construção civil, química verde, produtos apícolas, adubo verde e biocombustíveis) e 

também como processo (participação em sistemas de rotação, sucessão e 

consorciação e melhorador de características físicas, químicas e biológicas dos 

solos).  

Na prática, pode-se afirmar que é possível, ao menos, dobrar a 

capacidade de produção apenas com os recursos atualmente existentes, através da 

utilização das terras antropisadas, insumos, máquinas e equipamentos, parque 
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industrial de processamento, infraestrutura de transportes e armazenagem e 

também comercialização.  

Aspectos destacados também por Lazzarotto, Roessing e Mello (2005), 

onde afirmam que, dentre os complexos com grandes potenciais de crescimento, 

está inserido aquele relacionado com a exploração do girassol. Isso porque, a priori, 

pode-se inferir que, no Brasil, a produção, o processamento e o consumo da 

oleaginosa, bem como dos seus principais derivados (óleo e farelo), estão muito 

abaixo do potencial.   

Ainda segundo esses autores, dentro do agronegócio nacional existem 

complexos agroindustriais, como o da soja e o de carnes, que já se destacam, tanto 

pela importância socioeconômica quanto pela organização estrutural. Além desses, 

há amplo número de outros complexos que, apesar de incipientes em termos de 

organização, possuem grandes possibilidades de expansão, especialmente em 

médio e longo prazos.  

No rol dos sistemas agroindustriais com maior e melhor potencial de 

desenvolvimento, destaca-se o SAG do girassol, pois além de possibilitar saltos de 

produtividade nos diferentes elos da cadeia da própria cultura, a ramificação e 

amplitude dos reflexos positivos em outras cadeias são significativas. 

2) Época de plantio (adaptabilidade a diferentes condições 

edafoclimáticas), podendo ser cultivado desde o Rio Grande do Sul até o Estado de 

Roraima. 

Esta característica, além de fazer da cultura a de maior potencial de área 

cultivável do país (478 milhões de hectares) (Figura 5), permite seu plantio em 

épocas diferentes das culturas principais já consolidadas, não sendo necessária a 

substituição, mas sim complementando o uso da terra, das máquinas, 

equipamentos, indústria de processamento, meio de transporte e armazenagem. 
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Figura 5 – ZAE Girassol 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2012. 

 

Possibilita a produção de alimentos e energia em “janelas” na rotação dos 

canaviais, podendo ser explorado tanto pelas usinas, como por produtores 

independentes, inclusive agricultores de menor porte, gerando oportunidade de 

aumento de renda, via comercialização da produção ou arrendamento das terras. A 

Figura 6 demonstra a viabilidade do cultivo de girassol em áreas zoneadas para 

cana-de-açúcar. 
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Figura 6 – Baixo risco climático do girassol e ZAE Cana - Brasil 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2012. 

 

A flexibilidade na época de plantio também permite a produção do 

girassol em áreas marginais para outras culturas com grandes benefícios, 

principalmente para a agricultura familiar, em especial na região nordeste, onde 

também traz bons resultados na consorciação com mandioca, feijão e milho. 

Nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o girassol se 

constitui em alternativa para empresa familiar e capitalista, consorciado com culturas 

como o dendê (figuras 7 e 8) e o paricá. Essas duas espécies, a primeira para 

fornecimento de óleo e a segunda para fornecimento de madeira, são importantes 

opções de culturas florestais, com recomendação para a região norte do País. 
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Figura 7 – Baixo risco climático do girassol e ZAE Dendê – Brasil (Manejo B) 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2012. 
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Figura 8 – Baixo risco climático do girassol e ZAE Dendê – Brasil (Manejo C) 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2012. 

 

Na pecuária de corte e de leite, o girassol, quando utilizado na forma de 

silagem, apresenta melhores níveis de proteína e energia em relação à silagem de 

milho, com menor risco de oscilações na quantidade de matéria-seca produzida, em 

função da maior resistência a períodos de estresse hídrico que o milho (VIEIRA; 

LEITE; OLIVEIRA, 1998; IAC, 2000).  

A cultura permite também uma otimização e intensificação no uso das 

pastagens, que pode ser utilizada pelo gado na época das águas, e para a produção 

de girassol, durante a safrinha – parte dela alimentando o rebanho em sistemas de 

semi-confinamento e o excedente sendo comercializado. 
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Na apicultura também serve como pasto apícola na entressafra das 

principais floradas.  

Sendo o farelo e o óleo de girassol complementares/substitutos dos 

farelos e óleos de soja e também do milho, como é produzido em épocas diferentes, 

permite maior estabilidade na oferta e nos preços desses insumos, importantes 

componentes na formulação de rações animais, óleos vegetais para consumo 

humano e matéria-prima para biodiesel.  

A utilização da mesma área para um segundo cultivo comercial no mesmo 

ano agrícola ou em “janelas de produção”, como é o caso dos canaviais, além de 

aumentar a produtividade geral por área de produção, diminui a pressão pela 

abertura de novas áreas agricultáveis, com importantes reflexos nas questões 

ambientais, inclusive para a imagem do agronegócio.  

Para Lazzarotto, Roessing e Mello (2005), esses aspectos sobre a 

produção evidenciam que a cultura, dependendo das condições produtivas e dos 

interesses dos agricultores, pode representar interessante opção econômica para, 

entre outras coisas, diversificar os sistemas produtivos, minimizando, assim, 

potenciais problemas decorrentes da maior especialização de atividades produtivas. 

3) Sistema radicular (raiz pode chegar a dois metros de profundidade) 

(figura 9): 

Permite o melhor aproveitamento dos nutrientes e da água do solo e 

promove a reciclagem de nutrientes. 

 

 

Figura 9 – Raiz da planta do girassol 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Raiz pode chegar a 2 
m de profundidade 



 

 

 

79 

Essa característica possibilita a mitigação de três condições relacionadas 

aos fertilizantes químicos, citadas por Resende (2010):  

“Fertilizantes são essenciais ao futuro da agricultura brasileira, pois 

indiretamente exportamos nutrientes”; 

 “Uma conjunção de diversos fatores contribui para o alto custo dos 

fertilizantes e isso não deve mudar em médio prazo”; 

“Importação de fertilizantes será fator de vulnerabilidade do Brasil”. 

  Estudos realizados pela Embrapa indicam que, no Brasil, o excesso na 

utilização de adubos químicos é da ordem de 30%. Além do desperdício financeiro e 

de matérias-primas, essa distorção provoca contaminação dos solos.  

Com suas raízes profundas e fasciculadas, o girassol explora camadas 

onde os nutrientes não estão disponíveis para outras culturas e suas raízes, ao se 

decomporem, possibilitam a aeração e incorporação de matéria orgânica, 

componente, das quais os solos brasileiros são pobres.  

A melhoria das características física, química e biológica dos solos, 

possibilita consideráveis ganhos de produtividade nas culturas plantadas em 

sucessão, principalmente no caso da soja, milho e cana-de-açúcar, como 

anteriormente citado. 

Tendo em vista a dependência externa do país por fertilizantes químicos, 

conforme Gráfico 1, a utilização de culturas agrícolas com as características do 

girassol em sistemas agrícolas mais eficientes é de fundamental importância para a 

sustentabilidade econômica e ambiental no médio e longo prazos. Importante 

salientar também que esta dependência de insumos importados para a fertilização 

dos solos tende a aumentar nas próximas décadas, conforme demonstra o Gráfico 

2. 
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Gráfico 1 – Produção interna e importações de NPK 
Fonte: RESENDE, 2010. 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Evolução e cenário futuro – produção nacional e importação de nutrientes 
Fonte: RESENDE, 2010. 

 

4) Alto teor de óleo nas sementes (30% a 55%), com baixo custo de 

extração (processos químicos ou mecânicos):  

O alto teor de óleo nas sementes faz com que este derivado seja o 

principal produto da cultura do girassol, em oposição ao que ocorre com a soja, onde 

80% do grão é transformado em farelo e tem o seu valor comercial como proteína, 

principalmente para produção de ração.  
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Nos atuais níveis de produtividade (3000 kg de grãos por hectare), a soja 

produz aproxidamente 600 kg de óleo.ha-1 e o girassol, mesmo com produtividades 

médias equivalentes à metade da soja (1500 kg de grãos por hectare)27, produz 

também cerca de 600 kg de óleo.ha-1, possibilitando a produção na mesma área e 

no mesmo ano agrícola de 1200 kg de óleo.ha.ano-1, quando plantados em 

sucessão.  

A extração do óleo, tanto pode ser realizada por processos 

termoquímicos, utilizado pela indústria de grande porte, ou através de prensas 

mecânicas de menor custo, que podem ser exploradas por cooperativas de 

pequenos produtores, como também individualmente por produtores de médio porte.  

O óleo de girassol, além do alto valor para o mercado de consumo 

humano por seus benefícios à saúde (alimento funcional), como por suas 

características oxidativas (high oleic) e características organolépticas (cor, sabor e 

textura), também encontra mercado para indústria de cosméticos, farmacêutica, de 

tintas e a partir de 2006, com o advento do Programa Nacional de Produção e Uso 

do Biodiesel (PNPB) (Anexo 5) como matéria-prima para biocombustíveis.  

De acordo com Amaral (2011), a indústria do biodiesel deverá demandar 

entre 2,4 a 2,9 Mt até 2020 pelo B5. A oferta doméstica de óleo de soja deverá 

superar essa demanda entre 1,7 a 2,2 Mt. Para ele, esse excedente permitirá 

aumentar a mistura para o B10 sem prejuízo do consumo alimentar ou exportações.  

No entanto, essa dependência da soja pode se constituir em um fator 

limitante para a expansão do biodiesel brasileiro para misturas maiores como o B20 

e para o mercado exportador de grande potencial.  

Segundo Nastari (2012), na última década, o crescimento do biodiesel 

superou o do etanol, mas no Brasil encontra uma restrição para a continuidade deste 

crescimento, em função da dependência da soja como fonte de matéria-prima 

(Tabela 6). Segundo o autor, isso se deve ao fato de a cultura da soja não ser uma 

produção dedicada (farelo é o principal produto). 

 

 

                                            
27

 Já existe tecnologia disponível para produções superiores a 3000 kg de grãos por hectare. 
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Tabela 6 - Participação das matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no 
Brasil, em porcentagem 

 

 
Fonte: BRASIL, 2011. 

 

O girassol soluciona essa questão, pois é uma cultura dedicada à 

produção de óleo. Alguns especialistas questionam o fato de um óleo tão nobre ser 

destinado para biocombustível, porém uma vez que haja a disponibilidade em 

quantidades suficientes, o óleo de girassol pode substituir o de soja no consumo 

humano (com benefícios à saúde da população) e a parcela substituída do óleo de 

soja ser integralmente utilizada na produção de biodiesel. 

Gazzoni (2005) endossa essa teoria, ao afirmar que, enquanto estratégia 

nacional e regional é sempre útil ter em mente as alternativas que a cultura do 

girassol pode oferecer, no contexto da agricultura de energia, associada com a 

agricultura de alimentos. Mesmo que o óleo de girassol não seja destinado, 

integralmente ou em sua maior proporção, ao uso energético, ele contribuirá para 

aumentar a oferta global de óleos comestíveis do País. Além de aumentar a oferta 

quantitativa, a expansão da cultura de girassol permitirá a adoção de políticas 

públicas que eduquem o consumidor a preferir um óleo nutricionalmente mais 

apropriado. Esta política somente terá sucesso com a redução do preço do óleo de 

girassol ao consumidor, o que, por sua vez, depende da expansão da cultura em 

larga escala (GAZZONI, 2005). 
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A figura 10 abaixo mostra o comportamento da relação de preços entre os 

principais óleos vegetais no período 2000-2010. 

 

 

Figura 10 – Médias anuais de preços de óleos vegetais comestíveis/substituíveis no período 2000-
2010 
Fonte: AMARAL, 2011. 

 

 5) Alto valor comercial dos co-produtos:  

A torta de girassol, resultante do processo de extração do óleo dos grãos, 

é o principal co-produto da cultura. Quando processada sem casca possui 45% a 

50% de proteína bruta e é geralmente utilizada para a produção de farinhas, de 

concentrados e isolados protéicos (alimentação humana) e, quando processada com 

casca possui 28% de proteína bruta e é geralmente utilizada na forma de farelo para 

fabricação de rações (alimentação animal).  

O farelo, além de complementar o milho e a soja na formulação de 

rações, pode substituir parcialmente esses dois produtos (principalmente na 

entressafra), podendo representar um aumento na oferta de proteína vegetal entre 

37,5% a 75%. Este reforço é importante na oferta do principal insumo da indústria de 

proteína animal, indústria esta que está crescendo rapidamente, em função das 

pressões de demanda causadas pelo aumento de renda da população mundial, 

principalmente nos países asiáticos. 

As cascas podem ser utilizadas para produção de álcool etílico, 

aglomerados de madeira e pellets/briquetes para geração de energia.   
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No segmento apícola, por ser excelente pasto, produz mel, pólen, própolis 

e serviços de polinização (serviços ambientais). Esses produtos, em conjunto, 

podem representar importante reforço na renda da agricultura familiar e serem 

explorados, tanto na forma de autoprodução, como prestação de serviços para os 

grandes produtores. 

O caule da planta é considerado excelente forração térmica e acústica, 

encontrando mercado certo, em função da nova tendência mundial por “construções 

verdes”. 

Por fim, é importante citar a quantidade de matéria seca produzida por 

hectare (podendo superar 14 toneladas.ha-1 e em cultivos de safrinha entre 4 a 8 

toneladas.ha-1), que após a colheita dos grãos, serve como cobertura de solos e 

fonte de nutrientes e matéria orgânica. 

A seguir, a análise detalhada dos elementos favoráveis e desfavoráveis 

do SAG do girassol cruzados com a teoria das vantagens competitivas e economias 

de escala e escopo: 

 

a) Setor a montante 

Recursos naturais: Bastante dependentes de adubos e minerais 

importados, mas a cultura pode se beneficiar sobre o aspecto da utilização de 

dejetos para adubação, bem como das técnicas de rotação, sucessão e consórcio, 

biofertilizantes e controle biológico de pragas e doenças. 

Infraestrutura: Já existe um parque industrial bastante desenvolvido para 

fornecimento de todos os insumos necessários à produção e para os diferentes 

níveis tecnológicos. 

Recursos humanos: Existe mão-de-obra qualificada para trabalhar nos 

três níveis hierárquicos – estratégico, gerencial e operacional. 

Condições de demanda interna: Com a necessidade do aumento 

constante da produtividade, se tem um mercado consumidor bastante exigente, em 

termos de tecnologia e custo-benefício. 

Indústrias correlatas: Existe um parque industrial e de serviços variado, 

com capacidade de atender todas as necessidades do segmento. 

Instituições de apoio: O Brasil conta com instituições públicas e privadas 

de excelência em PD&I. 

Estrutura: o segmento é bem estruturado. 
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Organização: É um segmento que conta com um dos melhores níveis de 

organização dentro do agronegócio, através de entidades como ABIMAQ – 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Eaquipamentos, AENDA – 

Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas, ANDA – Associação 

Nacional para Difusão de Adubos, entre outras, ANDEF – Associação Nacional de 

Defesa Vegetal, COSAG – Conselho Superior do Agronegócio, entre outros. 

Rivalidade: Apesar de oligopolizado, existe uma rivalidade forte, mas 

saudável, propiciando o desenvolvimento tecnológico do segmento. 

Economia de escala e escopo: Diversas são as oportunidades para 

ganhos em economia de escala e escopo, ex. máquinas multi-uso – postergação da 

forma; adubos e defensivos com versatilidade de aplicação; em PD&I e TT – 

controle biológico do mofo branco 

 

b) Setor Agropecuário 

Recursos naturais: Cultura com maior área passível de implantação no 

País, inclusive permite o plantio em termos comerciais pela agricultura familiar, em 

áreas marginais para outras culturas (exemplo: Nordeste). 

Infraestrutura: Pode aproveitar toda infraestrutura já existente para soja e 

milho (principais culturas do País); Aumento de produtividade e maior utilização das 

terras e mão-de-obra; Dois cultivos comerciais no mesmo ano agrícola. 

Recursos humanos: Melhor aproveitamento da mão-de-obra; Mão-de-

obra já qualificada nos três níveis hierárquicos – estratégico, gerencial e operacional. 

Condições de demanda interna: Grande necessidade de matéria-prima 

para alimentos, rações animais e óleos vegetais; Diversificação dos sistemas 

agrícolas; Pressão por produtividade em função do custo Brasil. 

Indústrias correlatas: Existe um parque industrial e de serviços variado 

com capacidade de atender todas as necessidades do segmento. 

Instituições de apoio: O Brasil conta com instituições públicas e privadas 

de excelência em PD&I (EMBRAPA, ESALQ, IAPAR, IAC, etc). 

Estrutura: Apresenta dificuldades no que diz respeito a políticas agrícolas, 

legislação tributária, logística e questões legais e institucionais. 

Organização: Cadeia de grãos, onde o girassol se insere,  é das mais 

organizadas do país com a presença de associações como a APROSOJA – 

Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso, ABIOVE – 
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Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, ABAG – Associação Brasileira 

de Agribusiness, ABRABIO – Associação Brasileira da Agricultura Familiar Orgânica 

Agroecológica e Agroextrativista, SRB - Sociedade Rural Brasileira, COSAG – 

Conselho Superior do Agronegócio, entre outros. 

Rivalidade: Rivalidade natural do segmento, em função do grande número 

de players e da constante necessidade do aprimoramento tecnológico para ganhos 

de produtividade para se manter no setor. 

Economias de escala e escopo: Produção de mais de um produto na 

mesma área, com melhor aproveitamento dos fatores de produção, propiciando 

maiores produtividades e melhor retorno sobre os investimentos; Produção de 

produtos apícolas – mel, pólen e externalidades positivas ambientais (polinização).  

 

c) Setor a jusante 

Recursos naturais: Potencial expansão da utilização da navegação fluvial 

e de cabotagem para o transporte de produtos. 

Infraestrutura: A cultura pode se aproveitar de toda a infraestrutura 

existente, otimizando transporte, armazenagem e processamento, por ser 

demandada em épocas diferentes das culturas principais; 

Recursos humanos: existência de mão-de-obra capacitada nos três níveis 

hierárquicos – estratégico, gerencial e operacional; 

Condições de demanda interna: favorece a competitividade e a qualidade; 

Induz o processamento local/regional; 

Indústrias correlatas: existe um parque industrial e de serviços variado e 

com capacidade de atender todas as necessidades do segmento; 

Instituições de apoio: O Brasil conta com instituições públicas e privadas 

de excelência em PD&I; 

Estrutura: alguns problemas logísticos, problemas institucionais e 

tributários. 

Organização: forte organização setorial, com associações bem 

estruturadas e influentes, como ABIOVE – Associação Brasileira da Indústria de 

Óleos Vegetais, APROBIO – Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, 

COSAG – Conselho Superior do Agronegócio, ABAG – Associação Brasileira de 

Agribusiness, entre outros; Alta profissionalização, com níveis elevados de gestão 
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Rivalidade: Favorece o avanço tecnológico, em busca de eficiência e 

produtividade e no desenvolvimento de fornecedores de matérias-primas. 

Economias de escala e escopo: reduz/elimina ociosidade das usinas 

(atualmente é em torno de 50%); investimento na infraestrutura e logística 

beneficiam diversos SAGs; Multiplicidade de produtos advindos da mesma matéria-

prima e das mesmas instalações industriais; Obtenção de co-produtos com alto valor 

comercial; Na ponta consumidora, a utilização do óleo como alimento funcional e/ou 

biodiesel geram benefícios à saúde da população, com consequente diminuição nos 

gastos com saúde pública (R$ 1,00 investido na prevenção economizam R$ 4,00 no 

tratamento); Benefícios em campanhas institucionais, a exemplo do Movimento Sou 

Agro.  

A seguir, a matriz-resumo de como se apresenta o sistema agroindustrial 

do girassol nos três setores do agronegócio, sob a ótica da teoria das vantagens 

competitivas e das economias de escala e escopo (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Matriz de vantagens competitivas e economias de escala e escopo para o SAG do girassol 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com tantas qualidades e oportunidades, a pergunta que sempre se faz é: 

Por que a cultura do girassol não “vingou”? A resposta pode ser dividida em dois 

blocos: no que diz respeito à PD&I e problemas comerciais. 

PD&I – no passado, problemas culturais e utilização 

equivocada/deficiência de tecnologias. Atualmente tecnologia está dominada, 

necessitando transferência de tecnologia para superar desconhecimento, 

desinformação de produtores e desmistificação de tabus. 

Problemas comerciais – Realidade começou a mudar a partir do final da 

década de 90 e, principalmente a partir da década de 2000, em função da procura 

por alimentos mais saudáveis, óleos mais resistentes à oxidação pela indústria de 

alimentos e em 2006 com o advento do PNPB, incrementando de maneira 

significativa a procura por óleos vegetais. O gráfico 3 abaixo demonstra o 

crescimento das importações de óleos de girassol e palma/palmiste, caracterizando, 

a escassez desses produtos no mercado interno, em função do aumento da 

demanda. 

 

Gráfico 3 – Crescimento da importação brasileira de óleos vegetais 
Fonte: GOMIDE, 2011. 

 

Como matéria-prima para biocombustíveis, três fatores são determinantes 

para sua viabilidade:  
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- Tecnologias agronômica e industrial dominadas e disponíveis – o 

girassol preenche com êxito esse requisito;  

- Logística – o girassol pode utilizar-se da estrutura existente com duas 

vantagens – época de utilização (entressafra), e pela baixa densidade dos grãos, 

favorece o processamento local e regional, não competindo com o mercado 

exportador da soja; e 

- Escala – a cultura pode rapidamente atingir escalas necessárias com o 

diferencial de ser uma cultura dedicada, que com o emprego de tecnologia nos 

padrões dos utilizados na cultura da soja, pode alcançar volumes de óleo por 

hectare três vezes superior ao da soja (existem híbridos comerciais com potencial de 

produção de 4000 kilos por hectare, com 45% de teor de óleo). 

Hirakuri, Lazzarotto e Ávila (2010) observam que a expansão da produção 

de biodiesel, baseada em uma ou poucas fontes provedoras de óleo, além de não 

estar nos planos do governo federal, está na contramão do planejamento do PNPB. 

Adicionalmente, para o Brasil, não é estrategicamente interessante ter uma única 

opção de óleo para produção de biodiesel, ficando refém das flutuações de mercado 

de um único produto. 

Esses autores verificaram que a competitividade da soja e das usinas de 

biodiesel está relacionada à distância dos campos de produção da matéria-prima e 

da escala nacional em que a soja é cultivada. Destacam, no entanto, que o aumento 

de produção nas usinas deve alterar suas competitividades, tendo em vista a 

necessidade de percorrerem maiores distâncias para obtenção de matéria-prima. 

Com a possibilidade de cultivo em todo o território nacional e sendo 

produzido nas mesmas áreas utilizadas pela soja na safra principal, a cultura do 

girassol pode quadruplicar a oferta de óleo por hectare (600 kg.ha-1 de óleo de soja 

+ 1800 kg.ha-1 de óleo de girassol), solucionando simultaneamente as questões de 

logística e de escala. A figura 11 demonstra a localização das plantas produtoras de 

biodiesel instaladas (e em processo de instalação) (Anexo 6) em todo território 

nacional, sobrepostas às áreas de viabilidade da cultura do girassol. A possibilidade 

da implantação da cultura do girassol no entorno das usinas de biodiesel, além de 

garantir o fornecimento de mais uma fonte de matéria-prima, reduz custos de 

logística e de aquisição e consolida mercados para agricultores de pequeno, médio 

e grande portes e ainda possibilita a diversificação das atividades das empresas 
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rurais, diminuindo os riscos do negócio como um todo e propiciando ganhos 

ambientais. 

 

Figura 11 – Localização das usinas de biodiesel sobrepostas às áreas viáveis ao plantio de girassol. 
Fonte: adaptado de DATAGRO, 2012; BRASIL, 2012. 

 

Com inteligência e pragmatismo, o cenário futuro é promissor. A cultura 

do girassol pode repetir, com vantagens, o que a soja representou para o 

agronegócio brasileiro. Em 1970 a soja era plantada em 1,3 milhões de hectares, 

com produtividade de 1140 kg.ha-1. Hoje, 40 anos mais tarde, é a cultura mais 

importante do país, plantada em 25 milhões de hectares, com produtividade média 

em torno de 3000 kg.ha-1. Segundo Embrapa (2004), diversos foram os fatores que 

contribuíram para que a soja se estabelecesse como uma importante cultura, 

primeiro no sul do Brasil (anos 60 e 70) e, posteriormente, no centro oeste brasileiro 

(anos 80 e 90). Alguns desses fatores são comuns a ambas as regiões, outros não. 

Dentre aqueles que contribuíram para seu rápido estabelecimento, destacam-se: 
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Região Sul:  

- Semelhança do ecossistema com aquele predominante no sul dos EUA, 

favorecendo o êxito na transferência e adoção de variedades e outras tecnologias de 

produção; 

- Incentivos fiscais disponibilizados aos produtores de trigo nos anos 50, 

60 e 70 beneficiaram igualmente a cultura da soja, que utiliza, no verão, a mesma 

área, mão-de-obra e maquinaria do trigo cultivado no inverno; 

- Mercado internacional em alta; 

- Estabelecimento de um importante parque industrial de processamento 

de soja, de máquinas e de insumos agrícolas, em contrapartida aos incentivos 

fiscais do governo, disponibilizados tanto para o incremento da produção, quanto 

para o estabelecimento de agro-indústrias; 

- Facilidades de mecanização total da cultura; 

- Surgimento de um sistema cooperativista dinâmico e eficiente (forte 

apoio à produção, a industrialização e a comercialização das safras); 

- Estabelecimento de uma bem articulada rede de pesquisa de soja, 

envolvendo os poderes públicos federal e estadual, apoiada financeiramente pela 

indústria privada; 

- Melhorias no sistemas viário, portuário e de comunicações, facilitando e 

agilizando o transporte e as exportações; 

 

Região Centro-oeste: 

- Construção de Brasília, determinando uma série de melhorias na infra-

estrutura; 

- Incentivos fiscais disponibilizados para a abertura de novas áreas de 

produção agrícola, assim como para a aquisição de máquinas e construção de silos 

e armazéns; 

- Estabelecimento de agro-indústrias, estimuladas pelos mesmos 

incentivos fiscais disponibilizados para a ampliação da fronteira agrícola; 

- Baixo valor da terra, comparado ao da Região Sul, nas décadas de 

1960/70/80; 

- Desenvolvimento de um bem sucedido pacote tecnológico para a 

produção de soja, com destaque para as novas cultivares adaptadas; 
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- Topografia altamente favorável à mecanização, favorecendo o uso de 

máquinas e equipamentos de grande porte, o que propicia economias de escala; 

- Melhorias no sistema de transporte da produção regional, com o 

estabelecimento de corredores de exportação, utilizando articuladamente rodovias, 

ferrovias e hidrovias; 

- Bom nível econômico e tecnológico dos produtores de soja da região 

oriundos, em sua maioria, da Região Sul, onde cultivavam soja com sucesso 

previamente à sua fixação na região tropical. 

 
O explosivo crescimento da produção de soja no Brasil, de quase 260 vezes 
no transcorrer de apenas quatro décadas, determinou uma cadeia de 
mudanças sem precedentes na história do País. Foi a soja, inicialmente 
auxiliada pelo trigo, a grande responsável pelo surgimento da agricultura 
comercial no Brasil. (EMBRAPA, 2004). 

 

Como destacado por PORTER (1990) existem dois fatores externos que 

podem induzir a criação de vantagens competitivas: a) o papel do acaso, por efeito 

de ocorrências fortuitas e imprevisíveis, como guerras, crises, acidentes naturais 

graves ou surgimento de novas tecnologias e b) o papel do governo, que tanto pode 

atuar como facilitador ou como interventor no processo. 

 Notadamente, o surgimento de novas tecnologias e o papel do governo 

como facilitador foram determinantes para o vertiginoso desenvolvimento do sistema 

agroindustrial da soja no Brasil. 

Se considerarmos as condições em que a cultura dessa oleaginosa 

prosperou, onde toda a infraestrutura e tecnologia necessitaram ser construídas da 

base, agora, auxiliada pela soja, a cultura do girassol, utilizando-se do conhecimento 

acumulado ao longo desse período e partindo de um patamar de desenvolvimento 

significativamente superior, pode, nas próximas quatro décadas, se tornar a mais 

importante cadeia produtiva brasileira. Na sucessão dos cultivos de soja e milho, 

somando-se as novas áreas de fronteira agrícola a partir da metade da década de 

2000 (Cerrado Nordestino e Noroeste de Minas Gerais) e ainda a viabilidade para as 

regiões marginais de produção do Norte e Nordeste pela agricultura familiar, rotação 

com canaviais e participação em sistemas agrosilvipastoris, o girassol pode chegar a 

2050 sendo cultivado em cerca de 85 milhões de hectares. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 

À guisa de conclusão pode-se afirmar que: 

1) A cultura do girassol é uma opção extremamente competitiva para o 

agronegócio brasileiro; 

2) O desenvolvimento e a estruturação do sistema agroindustrial (SAG) 

do girassol constitui importante recurso na substituição de fontes de energias fósseis 

e na complementação da base de matérias-primas de energias renováveis. Pode 

ainda colaborar no incremento da produção de fibras e contribuir significativamente 

para a necessidade do aumento de 70% na produção mundial de alimentos até 

2050; 

3) Ações e estudos coordenados entre academia, poder público e 

iniciativa privada são necessários para a construção de políticas públicas e privadas, 

visando orientar e otimizar os investimentos, bem como controlar a velocidade de 

expansão da cultura do girassol, de forma a não interferir negativamente no 

equilíbrio dos mercados. Neste sentido, sugerem-se seis linhas de atuação: 

- Desenvolvimento de modelos estatísticos e econométricos nos 

diferentes SAGs, onde a cultura do girassol pode causar impactos, afim de melhor 

entender os efeitos da expansão da cultura nos mercados; 

- Estudos para utilização da cultura do girassol em substituição à cultura 

principal (soja e milho) no Rio Grande do Sul, visando minimizar as perdas causadas 

pelas secas cada vez mais severas na região; 

- Estudos visando os benefícios da substituição do milho safrinha pelo 

girassol no Centro-Oeste, visando minimizar/eliminar os altos custos de programas 

como o PEP e suas distorções nos mercados; 

- Desenvolvimento de programas de TT, incluindo assistência técnica e 

extensão rural, nos âmbitos público e privado; 

- Adoção do paradigma de ‘sistemas agropecuários’ em 

substituição/complementação ao paradigma da revolução verde. 

- Pesquisas a fim de solucionar o ataque de maritacas às lavouras de 

girassol. Essa praga é constantemente citada como um dos grandes entraves para o 

desenvolvimento da cultura. 
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Por fim, cabe salientar que o fortalecimento do sistema agroindustrial do 

girassol pode ampliar as vantagens competitivas e gerar impactos positivos nas 

diversas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, com significativos ganhos 

sócio-econômicos-ambientais para o País. 
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ANEXO 1 – CULTIVARES REGISTRADOS NO MAPA 

 

 

GIRASSOL - ALAGOAS 
GRUPO I 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
GRUPO II 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – BAHIA 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5 e VDH 
485. 
DOW AGROSCIENCES: DAS735 e MG2. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – CEARA 
GRUPO I 
DOW AGROSCIENCES: DAS735. 
GRUPO II 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – DISTRITO FEDERAL 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3 e Olisun 5. 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 253, Helio 358, Helio 360, Helio 861 e 
Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: VDH 485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734 e NT03.0. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 251. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – GOIÁS; 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3 e Olisun 5. 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 253, Helio 358, Helio 360, Helio 861 e 
Helio 863. 
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INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: VDH 485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 251. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – MARANHÃO 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5 e VDH 
485. 
DOW AGROSCIENCES: MG2. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734 e NTO3.0. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – MATO GROSSO 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 
485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – MATO GROSSO DO SUL 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3 e Olisun 5. 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 250, Helio 253, Helio 358, Helio 360 e Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: VDH 485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 251, Helio 360 e Helio 861. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – MINAS GERAIS 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA.: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3 e Olisun 5. 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
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HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA.: VDH 485 e VDH 487. 
BR GENÉTICA LTDA.: Igrasol 827 e Igrasol 830. 
DOW AGROSCIENCES: M734 e NTO3.0. 
SMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC-Uruguai. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – PARÁ 
GRUPO II 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL –PARAIBA 
GRUPO I 
DOW AGROSCIENCES: MG2. 
GRUPO II 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – PARANÁ 
GRUPO I 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 250, Helio 253, Helio 358 e Helio 360. 
INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 
485 e VDH 487. 
BR GENÉTICA LTDA: Igrasol 827 e Igrasol 830. 
DOW AGROSCIENCES: M734, NTO3.0. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 251, Helio 861 e Helio 863. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
GIRASSOL – PERNAMBUCO 
GRUPO I 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
GRUPO II 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL - PIAUI 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 
485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: MG2. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
GRUPO II 
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DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – RIO GRANDE DO NORTE 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6 e VDH 485. 
DOW AGROSCIENCES: MG2. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Charrua, Olisun 3, Olisun 5 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – RIO GRANDE DO SUL 
GRUPO I 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 250. 
INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 
485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 251, Helio 253, Helio 861 e Helio 863. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 
GRUPO III 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSO – SANTA CATARINA 
GRUPO I 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2, NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 250 e Helio 358. 
INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC: IAC Iarama; 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 
485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 251, Helio 253, Helio 360, Helio 861, Helio 863. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24, PARAISO 33. 
GRUPO III 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL, NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – SÃO PAULO 
GRUPO I 
DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2 e NTC99. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 
485 e VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734 e NTO3.0. 
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DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC: IAC-Uruguai. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – SERGIPE 
GRUPO I 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
GRUPO II 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 22. 
GRUPO III 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
GIRASSOL – TOCANTINS 
GRUPO I 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5 e VDH 
485. 
DOW AGROSCIENCES: MG2. 
EMBRAPA: Embrapa 122, BRS 321, BRS 322, BRS 323 e BRS 324. 
HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, 
Helio 861 e Helio 863. 
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama. 
GRUPO II 
ATLÂNTICA SEMENTES LTDA: VDH 487. 
DOW AGROSCIENCES: M734. 
DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL e NUTRISSOL. 
NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24 e PARAISO 33. 

GRUPO III 

NIDERA SEMENTES: PARAISO 20. 
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ANEXO 2 – ZONEAMENTO DE GIRASSOL 

 

CAPACIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL - CULTURA DO GIRASSOL  

 

SOLO CAD 

TIPO 1  ARGILA < 15% 30mm 

TIPO 2  15-45% DE ARG 50mm 

TIPO 3  ARGILA > 45% 75mm 

 

 

DURAÇÃO DOS ESTÁDIOS FENOLÓGICOS - GIRASSOL 

 

CICLOS F1 F2 F3 F4 

105 30 25 35 15 

115 30 30 40 15 

 

 

LIMITES DE RESTRIÇÃO - Frequência de 80% 

 

 Falta de água na Floração – Enchimento de aquênios (F3) 

Baixo Risco ETr/ETm  0,65 

Risco Médio 0,65 > ETr/ETm > 0,55  

Alto Risco 0,55  ETr/ETm  
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Coeficientes de cultivo (Kc) 

 

 

Quinq

uidios 

Ciclo (dias) 

105 115 

1 0,30 0,30 

2 0,33 0,33 

3 0,37 0,37 

4 0,40 0,40 

5 0,45 0,47 

6 0,50 0,55 

7 0,60 0,65 

8 0,70 0,70 

9 0,80 0,75 

10 0,90 0,80 

11 1,00 0,87 

12 1,08 0,95 

13 1,13 1,05 

14 1,17 1,10 

15 1,20 1,15 

16 1,16 1,20 

17 1,08 1,20 

18 0,95 1,17 

19 0,70 1,13 

20 0,50 1,05 

21 0,30 0,75 

22   0,50 

23   0,30 
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Limites de temperatura (critérios térmicos) 

 

 Mancha de Alternária: 
 Condições favoráveis:  

 Temperatura > 25oC 
 UR > 80% 

 

 

 Podridão de Sclerotinia: 
 Condições favoráveis:  

 Temperatura < 20oC 
 UR > 70% 
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ANEXO 3 – COLHEITA DE GIRASSOL COM PLATAFORMA DE MILHO ADAPTADA  
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ANEXO 4 – MODALIDADES DE SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 

 

 

Integração Lavoura-Pecuária – Agropastoril: Sistema que integra os 

componentes lavoura e pecuária, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma 

área, em um mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos. 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – Agrossilvipastoril: sistema que 

integra os componentes lavoura, pecuária e floresta, em rotação, consórcio ou 

sucessão, na mesma área. O componente lavoura restringe-se (ou não) à fase inicial 

de implantação do componente florestal. 

Integração Pecuária-Floresta – Silvipastoril: sistema que integra os 

componentes pecuária e floresta em consórcio. 

Integração Lavoura-Floresta – Silviagrícola: sistema que integra os 

componentes floresta e lavoura, pela consorciação de espécies arbóreas com 

cultivos agrícolas (anuais ou perenes). 

Os sistemas apresentados se assemelham com a classificação de 

sistemas agroflorestais: silviagrícola, silvipastoril e agrossilvipastoril, contudo, a iLPF 

é uma estratégia que apresenta classificação mais abrangente, incluindo a 

integração lavoura-pecuária. 
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ANEXO 5 – PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DE BIODIESEL 

 

 

O PNPB é um programa interministerial do Governo Federal que objetiva a 

implementação sustentável, tanto técnica, como economicamente, da produção e 

uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via 

geração de emprego e renda (CEIB, 2010). Assim, o PNPB surge como forma de 

viabilizar uma opção de energia renovável, a exemplo do etanol de cana, que auxilie 

na diminuição das emissões de CO2. O PNPB está sendo desenvolvido, tendo como 

principais diretrizes: 

- implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social. Aqui, o 

PNPB visa impulsionar a agricultura familiar através da produção de diferentes 

oleaginosas que possam servir como fontes para a produção de biodiesel; 

- garantir preços competitivos, qualidade e suprimento. Nesse aspecto, o 

PNPB busca o de desenvolvimento de um pólo industrial capaz de atender ao 

mercado interno, gerar divisas e ter impactos significativos para o crescimento 

econômico do País; 

- produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em 

regiões diversas. Nesse desenvolvimento, muito esforço vem sendo feito por meio 

de pesquisas e ações que permitam o desenvolvimento e expansão dos mercados 

agropecuários, relacionados a fontes como sebo bovino, algodão, girassol, dendê, 

canola, pinhão manso, caroço de algodão e gordura de frango, dentre outras. 
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ANEXO 6 – USINAS DE BIODIESEL INSTALADAS E EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO 

 

 

REGIÃO UF 
GEO-

CODIGO 
CIDADE LATITUDE LONGITUDE USINA 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

OUTORGA SITUAÇÃO 
CAPACIDADE 

FUTURO 
(m

3
/d) 

CAPACIDADE 
ATUAL 

MATÉRIA 
PRIMA 

TECNOLOGIA PROCESSO ROTA 

Norte- 
Nordeste 

BA 2923357 Ourolândia -10,970 -41,082 Biobrax   
Em 

planejamento 
 58  Outra Contínuo 

Etílica 
e 

Metílica 

Centro-
Sul 

MG 3161106 
São 

Francisco 
-15,949 -44,864 Biobrax   

Em 
planejamento 

 12  Outra Contínuo 
Etílica 

e 
Metílica 

Centro-
Sul 

RS 4316402 
Rosário do 

Sul 
-30,258 -54,914 

Brasil 
Ecodiesel 

  
Em 

Operação 
 129 

Soja e 
girassol 

Tecbio Por batelada Metílica 

Centro-
Sul 

SC 4203501 Campo Erê -26,394 -53,078 Bioere   
Em 

planejamento 
 36  Tecbio Contínuo Metílica 

Centro-
Sul 

ES 3201308 Cariacica -20,264 -40,420 Biomarca   Parada  0 
Óleo de 
fritura 

DNindustrial  Por batelada Metílica 

Centro-
Sul 

MT 5102686 
Campos de 

Julio 
-13,899 -59,148 Coapar   Parada  3 Girassol Usibio  Metílica 

Centro-
Sul 

SP 3538709 Piracicaba -22,725 -47,649 Coplacana   
Em 

construção 
 16 Soja 

Tecnologia 
Própria 

Por batelada 
Etílica 

e 
Metílica 

Centro-
Sul 

MT 5106224 
Nova 

Mutum 
-13,838 -56,084 

Vanguarda 
Biodiesel 

  Parada  7  Outra Por batelada Metílica 

Centro-
Sul 

RS 4322806 Veranópolis   Oleoplan Operação 
Produção / 

Comercialização 
Autorização 
revogada 

1.050,0 660,0 

Soja – 
Gordura 
animal e 
óleo de 
fritura 

Tecnologia 
Própria 

Contínuo Metílica 

Centro-
Sul 

MG 3131703 Itabira -19,619 -43,227 Ferro Verde   
Em 

planejamento 
 1 

Óleo de 
fritura 

   

Centro-
Sul 

SP 3554102 Taubaté   
Ponte di 

Ferro 
Operação Produção 

Autorização 
revogada 

 90     

Centro-
Sul 

SP 3554102 Taubaté -23,026 -45,555 Daffer   
Em 

construção 
 12 

Soja – 
Caroço de 
algodão – 
Girassol e 
Óleo de 
fritura 

Tecnologia 
Própria 

Por batelada Metílica 

Centro-
Sul 

RJ 3304508 
Rio das 
Flores 

-22,168 -43,586 
Mac Laren 

Oil 
  

Em 
construção 

 11 
Pinhão 
Manso 

Outra Contínuo Metílica 

Centro-
Sul 

ES 3201506 Colatina -19,539 -40,631 Crescent   
Em 

planejamento 
 120  Lurgi Contínuo Metílica 

Norte-
Nordeste 

PB 2503704 Cajazeiras -6,890 -38,562 Bionor   
Em 

planejamento 
 150 

Mamona 
e Pinhão 
Manso 

Outra Contínuo Metílica 
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Centro-

Sul 
SP 3552809 

Taboão da 
Serra 

  Dhaymers Operação Produção 
Autorização 
revogada 

- 26,0     

Norte-
Nordeste 

RO 1100205 Porto Velho -8,762 -63,914 
Biodiesel da 
Amazônia 

  
Em 

construção 
 21 

Óleo de 
fritura 

Outra Contínuo Etílica 

REGIÃO UF 
GEO-

CODIGO 
CIDADE LATITUDE LONGITUDE USINA 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

OUTORGA SITUAÇÃO 
CAPACIDADE 

FUTURO 
(m

3
/d) 

CAPACIDADE 
ATUAL 

MATÉRIA 
PRIMA 

TECNOLOGIA PROCESSO ROTA 

Norte-
Nordeste 

BA 2914604 Irecê -11,304 -41,856 
Agrodiesel 

MERCOSUL 
1 

  
Em 

planejamento 
 90 

Girassol e 
Pinhão 
manso 

Tecnologia 
Própria 

Contínuo 
Etílica 

e 
Metílica 

Centro-
Sul 

MT 5100201 Água Boa -14,050 -52,159 
Usina 

Araguaia 
  

Em 
planejamento 

 100     

Centro-
Sul 

GO 5206206 Cristalina -16,769 -47,614 Goiás Verde   Parada  7     

Centro-
Sul 

MS 5002407 Caarapó -22,634 -54,822 Agrenco   
Em 

construção 
 113 Soja 

Dedini / 
Balestra 

Contínuo Metílica 

Centro-
Sul 

MS 5006200 
Nova 

Andradina 
-22,233 -53,343 

BBE – Brasil 
Bioenergia 

  
Em 

planejamento 
 100     

Centro-
Sul 

MT 5103403 Cuiabá -15,596 -56,097 Clarion S/A   
Em 

planejamento 
 100     

Centro-
Sul 

MT 5105259 
Lucas do 
Rio Verde 

-13,050 -55,911 Biocontinente   Parada  11     

Norte-
Nordeste 

PE #N/D Indefinida #N/D #N/D 
Petrobras 

Norte 
  

Em 
planejamento 

 115     

Norte-
Nordeste 

PE 2611101 Petrolina -9,393 -40,508 Biovasf   
Em 

construção 
 60     

Norte-
Nordeste 

PE 2613602 
São José 
do Egito 

-7,479 -37,274 
Serrote 

Redondo 
  Parada  6 

Soja – 
Algodão – 
Gordura 
animal e 

óleo 
reciclado 

   

Centro-
Sul 

PR 4125209 
São Jorge 
D’Oeste 

-25,706 -52,918 Copel   
Em 

planejamento 
 2     

Norte-
Nordeste 

PI 2211001 Teresina   
Brasil 

Ecodiesel 
Operação Produção 

Autorização 
revogada 

2,0 -     

Centro-
Sul 

RJ 3304557 
Rio de 
Janeiro 

  
Ponte Di 

Ferro 
Operação Produção 

Autorização 
revogada 

- 160     

Centro-
Sul 

SP 3554102 Taubaté   Biopetrosul Operação Produção 
Autorização 
revogada 

- 214     

  


