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Resumo 
 
O aumento da demanda por energia renovável e as críticas sobre o uso dos combustíveis fósseis é 
a principal temática dos dias atuais. Entre as fontes renováveis de energia está a biomassa, com 
grande potencial para a produção de matéria-prima e geração de emprego. As políticas 
governamentais, aliadas à pesquisa e a demanda dos consumidores tem ajudado na inserção da 
agricultura familiar neste mercado, e sendo assim, este segmento tem ocupado espaço no 
fornecimento de matéria-prima para a produção do biodiesel. Este trabalho analisa a produção de 
girassol através da agricultura familiar, como uma estratégia de fortalecimento dos arranjos 
produtivos e a inserção na cadeia produtiva do biodiesel. Para isto, neste trabalho são discutidos 
aspectos relacionados aos atores sociais envolvidos, aspectos agronômicos e econômicos do 
cultivo e industrialização do girassol.  

Palavras-chaves:  agricultura familiar, energia renovável, agroenergia. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento contínuo da preocupação com o meio ambiente e, especificamente, com as 
mudanças climáticas globais, tem colocado em xeque a sustentabilidade do atual padrão de 
consumo energético, que vem apontando para um crescimento a cada ano. 

Este crescimento da demanda energética, somado as limitações naturais de extração de 
combustíveis fósseis, especialmente o petróleo, impõe a necessidade de diversificar a atual matriz 
energética, priorizando as fontes renováveis e limpas. Pois, as fontes alternativas ao petróleo 
causam impactos substancialmente menores e podem reduzir a emissão de gás carbônico na 
atmosfera (SILVA, 2008). 
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Para o Brasil, os desafios para atender a demanda energética, levando em consideração 
os problemas ambientais causados pelas fontes fósseis, apresentam-se em níveis de intensidade 
proporcionais ao seu território de dimensões continentais. Um desses desafios está relacionado ao 
aproveitamento energético dos recursos naturais, espalhados de maneira heterogênea nas mais 
variadas regiões do país.  

Freqüentemente o potencial brasileiro, para a geração de energia por meio de recursos 
renováveis, é apontado como um dos maiores do planeta uma vez que o país tem uma matriz 
energética diversificada e goza de uma relativa auto-suficiência nessa área, sendo que, quando o 
assunto é energia renovável, o Brasil é líder no desenvolvimento de pesquisa e produção de 
biodiesel, bem como de outras alternativas (SILVA, 2008). 

Segundo GAZZONI (2005), o Brasil possui, devido a sua posição geográfica, seu solo, 
água e clima, condições favoráveis para o cultivo de diferentes espécies em diferentes regiões e 
estações do ano, com  objetivo tanto de alimentação como de fontes energéticas. Sendo assim, ao 
se conceituar a biomassa, existem três tipos de culturas que estarão no mercado da agricultura de 
energia que são: os derivados de madeira e outras formas de biomassa, como por exemplo o 
carvão vegetal e os briquetes; os derivados de produtos de carboidratos e amiláceos, como por 
exemplo o etanol e os derivados de óleo vegetal, como por exemplo o biodiesel. 

Com a adoção do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), por meio 
da lei 11.097 de janeiro de 2005, procurou-se introduzir o biodiesel na matriz energética 
brasileira, fixando percentuais de mistura do combustível vegetal ao fóssil. Sendo assim, a 
agricultura energética passou a ter um avanço, com a ampliação de áreas cultivadas de plantas 
como: girassol,mamona, cana-de-açúcar entre outras. 

Isto aponta para a valorização dos aspectos ambientais, da sustentabilidade dos sistemas 
energéticos e da inclusão social, capitaneado pela produção de combustíveis renováveis. Com a 
lei, o biodiesel necessário para a mistura recebe incentivos para ser produzido preferencialmente 
a partir de matérias-primas produzidas por meio da agricultura familiar.  A importância do 
Programa deriva do próprio sistema de produção que, praticado por produtores familiares, é 
intensivo em mão-de-obra em consórcio e/ou rotação com outras culturas, o que poderá levar à 
um aumento de renda, do agricultor, por hectare. A importância social e econômica de incentivo 
a produção das culturas com vocação energética decorre da possibilidade de ocupação da mão-
de-obra durante todo ano, podendo evitar o êxodo rural desordenado quando ocorrerem 
frustrações de safras das demais lavouras.  

Com a implantação do Programa Paranaense de Bioenergia criado através do Decreto 
2101 de 10 de Novembro de 2003, começou-se a estudar formas para gerir e fomentar ações de 
pesquisa e desenvolvimento, aplicações e uso da biomassa no Estado do Paraná. Assim como o 
Programa Federal, o Programa Paranaense tem como foco a agricultura familiar, a idéia é 
alavancar a economia de pequenos agricultores, dando incentivo para a produção de oleaginosas, 
visando inclusão social e desenvolvimento regional através de geração de emprego e renda, 
gerando impacto na qualidade do ambiente através de redução de poluentes e também 
demonstrando a viabilidade técnica e econômica da utilização do óleo de origem vegetal em 
substituição ao óleo diesel na movimentação de tratores e máquinas utilizados nas propriedades 
rurais além de visar o cultivo de plantas oleaginosas para a produção de biocombustível.  

O girassol (Helianthus annuus L.) apresenta características importantes, como maior 
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resistência à seca, ao frio e ao calor, em relação à maioria das espécies normalmente cultivadas 
no Brasil e se adapta a diferentes condições de solos e climas, podendo ser cultivado durante todo 
o ano, desde que haja disponibilidade hídrica. 

Ainda, conforme dados da EMBRAPA (2007), o cultivo do girassol no Brasil se dá em 
época distinta do período de semeadura das principais culturas destinadas à produção de 
alimentos; existe grande espaço para a produção de óleo/torta de girassol (alimentação humana e 
animal). O girassol é uma opção de diversificação nos sistemas de rotação e sucessão de cultivos 
de grãos; além de abrir nova perspectiva de cultivo e renda para o agricultor, também permite 
romper o ciclo gramínea/leguminosa, com ganhos agronômicos para o sistema.  

Políticas públicas estratégicas poderão afetar fortemente o mercado de óleos, a oferta 
global de óleos poderá direcionar aqueles nutricionalmente mais adequados para o mercado de 
óleo comestível, enquanto outros óleos serão dirigidos para o mercado de energia. A produção de 
energia está diretamente relacionada ao custo de produção de cada matéria-prima e à logística de 
transporte, o balanço de energia será determinante para o sucesso de uma fonte de matéria-prima. 

Em função das suas diversas possibilidades de uso, o girassol, tem tido ampliação 
gradual da área plantada no Brasil. Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
CONAB (2009), a estimativa da produção de girassol no Brasil em 2009 era de 95,8 
mil/toneladas, sendo que a Região Sul responde por aproximadamente 20% da produção 
nacional. A produtividade neste mesmo período era de 1,363 kg por hectare no Brasil, 1,208 na 
região sul e 1,318 kg/ hectare no Paraná.  

Por haver disponibilidade de mão-de-obra na agricultura familiar, o mercado de 
biodiesel está utilizando cada vez mais esse tipo de produção. Isso faz com que sejam abertas 
novas oportunidades de renda e trabalho no setor da agricultura familiar. Com isso, os pequenos 
agricultores se organizam em cooperativas e acabam agregando maiores resultados positivos 
quanto a produção, podendo atender a demanda do mercado. 

Segundo MONTEIRO (2007), inserir a agricultura familiar na produção de biodiesel 
possibilita a geração de emprego e renda no setor agrícola, além de fomentar a diversificação da 
agricultura regional.  
 
2. ANÁLISE DA MATRIZ ENERGÉTICA ATUAL 
 

Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis e 
energia dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Sendo assim, podemos dizer que o 
homem tem se desenvolvido a partir de fontes de energia que origina-se na biomassa, através do 
processo de fotossíntese. 

O desenvolvimento do ser humano está intrinsecamente ligado aos tipos de energia que 
ele teve acesso, o domínio sobre o fogo foi o primeiro grande passo para a humanidade. Na 
época, o combustível existente era somente a lenha. Mais tarde começou o uso do carvão vegetal, 
um combustível mais compacto se comparado com a lenha. Com estes energéticos, que até hoje 
são utilizados, o Homem deu início à metalurgia, indústria básica para o desenvolvimento da 
agricultura, todo tipo de artesanato, armamentos, construção civil, transporte, etc.  

Foi através das máquinas a vapor que a humanidade reduziu o tempo de deslocamento 
entre cidades e nações, através dos trens e navios. É importante destacar que a Inglaterra, que foi 
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o berço da revolução industrial, tinha muito carvão mineral e minério de ferro em seu território. 
Com o carvão mineral foi possível produzir o gás manufaturado, através do craqueamento deste. 
Este gás, rico em hidrogênio, permitiu as primeiras instalações de iluminação pública e depois o 
seu uso nas residências em fogões e aquecedores de água. Este tipo de utilização só foi possível 
com um gás, que era uma extensão do uso do carvão. 

Entretanto, o gás manufaturado foi deslocado completamente da iluminação pública com 
a descoberta da energia elétrica no século XVIII. Além de ocupar o espaço do gás na iluminação 
pública, a energia elétrica passou a ocupar também espaço do carvão em outros processos 
industriais. Já no final do século XIX, outro energético surge para mudar o mundo: o petróleo 
com o uso de seus derivados. A infinidade de variações de hidrocarbonetos, permitindo diversos 
tipos de combustíveis gasosos e líquidos, além de outros que permitiram a indústria do plástico. 
Rapidamente surge a indústria automobilística, que anda em rodovias, feitas com asfalto, sub-
produto da destilação fracionada do petróleo. 

No século XX inicia-se o uso em escala do gás natural. Seu início foi nos EUA, mas 
com as exportações da Rússia, que possuía a maior reserva do planeta, o gás natural tomou 
espaço do carvão nas termoelétricas e do gás manufaturado fornecido para as residências na 
utilização em fogões, aquecedores e calefação. Hoje o gás natural se tornou mundialmente o 
energético mais utilizado em termoelétricas e é o que mais cresce em utilização. Outro 
combustível do século XX é o nuclear, inicialmente fonte de energia para as bombas atômicas, 
teve sua utilização como combustível em usinas termonucleares. Muitos países utilizaram esta 
forma de energia, como os EUA, França e Alemanha. Hoje, seu futuro está sendo repensado. 

Ao longo do século XX o mundo experimentou intenso desenvolvimento econômico, 
que se refletiu numa crescente demanda de energia primária. Entre os fatores que determinaram 
tal crescimento alinham-se um expressivo processo de industrialização, com a instalação de 
plantas energo-intensivas, e uma notável expansão demográfica, acompanhada de rápido aumento 
da taxa de urbanização. 

As fontes renováveis de energia terão participação cada vez mais relevante na matriz 
energética global nas próximas décadas. A disputa por espaço produtivo poderá representar um 
empecilho à redução de preços de energia renovável. O custo de transporte e a portabilidade 
também pesarão contra a bioenergia, prevendo-se a necessidade de grandes investimentos em 
logística e infra-estrutura para reduzir este custo. No entanto, a crescente preocupação com as 
questões ambientais e o consenso mundial sobre a promoção do desenvolvimento em bases 
sustentáveis vêm estimulando a realização de pesquisas de desenvolvimento tecnológico para a 
redução dos custos de geração dessas tecnologias. 

É previsível que o custo da energia obtida de fontes renováveis se tornará mais 
competitivo ao longo dos próximos 20 anos, como resultado do investimento tecnológico e do 
ganho de escala. Do mesmo modo, as externalidades de mercado, como a diversificação de 
fontes, a distribuição do risco de suprimento e a necessidade de reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa, interferirão positivamente neste aspecto. 
A matriz energética brasileira apresentou em 2009 uma proporção de energia renovável ainda 
maior do que nos anos recentes, atingindo 47,3%. Esta é a maior proporção observada desde 
1992, quando o uso da lenha e do carvão vegetal, nem sempre proveniente de reflorestamento, 
era muito mais intenso (correspondia a mais de 17% de toda a energia consumida no país; em 
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2009 essa proporção esteve em torno de 10%). 
Em 2009, o total de energia consumida no país atingiu 243,9 milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo (Mtep), significando uma redução de 3,4% em relação a 2008. Entre os 
energéticos, houve importante crescimento no uso da energia hidráulica (5,2%), refletindo as 
condições hidrológicas favoráveis. Consumiram-se também mais derivados da cana (2,8%), 
expansão muito ligada ao uso do bagaço na autoprodução de eletricidade e à intensificação do 
uso do etanol em uma frota onde cresceu muito a presença de motores flex entre os veículos 
leves. Em contrapartida, caiu o consumo de derivados de petróleo, do gás natural e do carvão.  

Devido ao menor consumo de energia, em relação ao ano anterior, é natural que as 
emissões de CO2 também sejam menores. Mas cabe destacar que, como resultado do aumento da 
utilização de energias renováveis, enquanto a oferta interna de energia caiu 3,4%, as emissões 
totais de CO2 diminuíram 6,2% em relação a 2008. Na geração de eletricidade, mesmo com um 
aumento de 0,6%, registrou-se uma queda de 33,5% nas emissões, em relação a 2008. O 
indicador de emissões atmosféricas decresceu de 1,478 tCO2e/ tep, em 2008, para 1,428 
tCO2e/tep, no ano passado. Esta é a maior redução (3,4%) deste parâmetro registrada nos últimos 
dez anos. 
Tabela 01- Consumo Energético Brasileiro por Fonte. 

Fonte 2008 2009 Variação % 
Óleo Diesel1 36.907 37.442 -1,4 
Eletrecidade 36.638 36.830 -0,5 
Bagaço de Cana 28.445 28.695 -0,9 
Lenha 16.583 16.859 -1,6 
Gás natural 14.590 15.942 -8,5 
Gasolina2 14.674 14.538 0,9 
Etanol 11.792 11.013 7,1 
GLP 7.446 7.585 -1,8 
Óleo Combustível 5.975 6.276 -4,8 
Coque de Carvão Mineral 5.309 6.704 -20,8 
Carvão Vegetal 3.970 6.209 -36,1 
Outras Fontes3 23.729 23.623 0,4 
Total 206.060 211.717 -2,7 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2010. 
1 Inclui biodiesel 
2 Inclui apenas gasolina A (automotiva) 
3 Inclui lixívia e gás de refinaria, dentre outros 
 
3. METODOLOGIA 
 

Foram coletados os dados utilizados neste estudo nas seguintes fontes: Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA),Fundação Getúlio Vargas (FGV), Associação Brasileira de Óleos Vegetais 
(ABIOVE, 2005), Ministério de Minas e Energias (MME) e Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). 

Este trabalho está estruturado em revisão bibliográfica, onde é apresentado o problema a 
ser estudado, ou seja, diante do aumento da demanda de energia renovável, a produção do 
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girassol, utilizada como matéria-prima para a obtenção de biodiesel e também sendo utilizados 
seus subprodutos, pode constituir uma alternativa viável aos agricultores familiares, no sentido de 
produção e opção de geração de emprego e renda? 
 Na sequência são apresentados os resultados do estudo onde é realizada uma análise da 
matriz energética atual do país, é abordado também a questão da agricultura familiar quanto suas 
perspectivas em relação ao PNB- Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. São 
expostos ainda dados quanto a cultura de girassol como opção produtiva energética, tratando 
assim de assuntos relacionados com a importância desta cultura bem como de seus aspectos 
agronômicos e econômicos. Finalizando, é analisado o óleo do girassol para a finalidade 
energética, através da agricultura familiar.  
   
 
4. RESULTADOS 
 
4.1 Ocupação do Solo e as Culturas das Agroenergéticas 
 
 O Brasil possui uma das maiores áreas ocupadas com sistemas agrícolas do mundo. 
47,6% da ocupação atual do solo do Brasil é destinado à floresta amazônica e áreas de proteção 
ambiental, 24,7% é destinada à áreas de pastagens, principalmente para gado de corte. 10,6% é 
para fronteira agrícola, 7,2% é para culturas temporárias e permanentes. 2,4% da ocupação do 
solo brasileiro são de áreas urbanas, vias e cursos d’àgua, 0,6%´para florestas cultivadas e os 
7,1% restantes são para outros usos. Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (2006).    
 De acordo com a Embrapa Soja (2007), houve explosivo crescimento da produção de soja  
no Brasil, de quase 260 vezes no transcorrer de apenas quatro décadas, o que contribuiu para uma 
série de mudanças na agricultura brasileira: a soja inicialmente auxiliada pelo trigo, foi 
responsável pelo surgimento da agricultura comercial no País, utilização da mecanização das 
lavouras, expansão da fronteira agrícola, profissionalização e incremento do comércio 
internacional, modificação e enriquecimento da dieta alimentar, aceleração da urbanização do 
País, interiorização da população (excessivamente concentrada no Sul, Sudeste e litoral do Norte 
e Nordeste), tecnificação de outras culturas (destacadamente a do milho), além de ter 
impulsionado e interiorizado a agroindústria nacional, patrocinando a expansão da avicultura e da 
suinocultura brasileiras.  
 Em função do consumo do etanol, outra cultura que apresenta uma expansão na área 
cultivada é a cana-de-açúcar, que também tem vínculo energético, sendo que há o 
desenvolvimento de novas formas de utilização desse produto, como o uso do bagaço, palha e 
folhas, que tem aumentado a eficiência dessa cultura. 
  Na tabela 02 apresenta-se as principais culturas de grãos do Brasil com sua área plantada 
na safra 2005/2006, bem como seu percentual de participação na agricultura brasileira, conforme 
dados do CONAB (2006). Nela verifica-se que a soja, o milho e o feijão possuem uma melhor 
representatividade na produção de grãos do país.  
Tabela 02- área plantada de grãos no Brasil na safra 2005/2006. 
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Grãos Área (mi/ha) Participação em % 

Soja 22,2 47 

Milho 12,9 27,3 

Feijão 4,2 8,9 

Arroz 3 6,4 

Trigo 2,4 5,1 

Algodão 0,8 1,7 

Outros 1,7 3,6 

Total 47,2 100 

 Fonte: Conab, 2006. 

 

4.2 Biomassa e seu potencial 

Em termos mundiais, os recursos renováveis representam cerca de 20% do suprimento 
total de energia, sendo 14% de biomassa. No Brasil, cerca de 25% da energia total consumida é 
proveniente de biomassa, significando que os recursos renováveis suprem pouco menos de dois 
terços dos requisitos energéticos do País. Estima-se que existam dois trilhões de toneladas de 
biomassa no globo terrestre ou cerca de 400 toneladas por pessoa, o que, em termos energéticos, 
corresponde a 8 vezes o consumo anual mundial de energia. Esses números mostram o grande 
potencial que essas fontes renováveis têm para suprir uma demanda de energia crescente. 

Biomassa é ainda um termo pouco conhecido fora dos campos da energia e da ecologia, 
mas já faz parte do cotidiano brasileiro. Fonte de energia não poluente, a biomassa nada mais é 
do que a matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de 
energia. Para se ter uma idéia da sua participação na matriz energética brasileira, a biomassa 
responde por um quarto da energia consumida no País. Esse percentual tende a crescer com a 
entrada em operação de novas usinas. 

Segundo o Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO), o uso dessa energia 
gera empregos e renda ao envolver mão-de-obra local na produção. Mais de um milhão de 
pessoas trabalham com Biomassa no Brasil e o número tende a crescer.  

Conforme GAZZONI (2005), através da agroenergia serão estabelecidas relações entre a 
agropecuária, a agroindústria e a indústria energética, permitindo assim uma escala no processo 
de agregação de valor dos produtos agrícolas. Além dos aspectos econômicos e ambientais, a 
agricultura de energia pode também vir a ser uma grande alternativa para a agricultura familiar, 
pois com base na produção de culturas oleaginosas é possível derivar outras cadeias produtivas, 
podendo assim gerar renda e emprego neste setor. 

Com o aumento de áreas cultivadas de vegetais, desenvolvimento de sistemas de coleta, 
industrialização e armazenamento de resíduos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 
de tecnologias a biomassa com finalidade energética passará a desempenhar um papel importante 
no país. 

 
4.3 Oleaginosas 
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Conforme MANTOVANI (2006), o Brasil possui um bom potencial para a utilização de 

diversificadas culturas como fonte de agrocombustível. São diferentes as motivações para a 
utilização destas culturas de acordo com as regiões brasileiras. Segundo dados da COPPE/UFRJ, 
na Amazônia, a motivação é a criação de ilhas energéticas para aproveitar a potencialidade 
agrícola das palmáceas oleaginosas. No Nordeste, a necessidade é a geração de renda na área 
rural, podendo ser aproveitadas as Oleaginosas Xerófilas e a Mamona. Na região Centro-Sul, o 
objetivo é a melhoria das emissões nos grandes centros urbanos, sendo mais adequadas as 
culturas oleaginosas temporárias (soja, amendoim, girassol). No cone Sul, tornam-se os maiores 
motivadores os acertos mercadológicos, também sendo adequadas as culturas oleaginosas 
temporárias. 

Conforme Tabela 03 na avaliação de diferentes tipos de oleaginosas, quanto à 
produtividade por hectare, comparativamente ao teor de óleo e ao tempo entre plantio e colheita, 
nota-se claramente três grupos com faixas de teor de óleo diferenciados e características que 
devem definir a melhor opção somente após larga pesquisa de viabilidade. O primeiro, formado 
pelas oleaginosas babaçu (66%), mamona (50%) e gergelim (48%), apresentam tempos e 
produtividades mais economicamente viáveis apenas para a mamona (0,7 anos e 1500kg/ha) e 
para o gergelim (6 meses e 900kg/ha). O segundo grupo, formado por amendoim, canola e 
girassol, apresenta boa produtividade (respectivamente 1600, 1700 e 1300 kg/ha) e médio teor de 
óleo (entre 38 e 39%), apresentando também tempos relativamente curtos entre plantio e colheita 
(um ano para canola e girassol e 0,8 anos para o amendoim). O terceiro grupo, formado por 
oleaginosas com teores mais baixos de óleo (palma-20%, soja-17% e algodão-15%) apresenta 
diferenças consideráveis no tempo entre plantio e colheita (1 ano para soja e algodão e 12 anos 
para a palma) e de produtividades (15000kg/ha para a Palma, 2200kg/ha para a soja e 1000kg/ha 
para o algodão). 
Tabela 03- Percentuais de conversão de oleaginosas  

Substrato Conversão (%) Conteúdo de òleo (%) 
Óleo de Soja 97 17 
Óleo de Girassol 97 38-48 
Óleo de Canola 97 40-48 
Óleo de Mamona 97 43-45 
Óleo de Dendê 97 20 
Óleo de Nabo Forrageiro 97 15-20 
Óleo de Palma 97 20-30 
Óleo de Buriti 97 60 
Óleo de Babaçu 97 66 
Fonte: COPPE/UFRJ 
 
4.3  A participação da agricultura familiar na produção do Biodiesel  
 

A União Européia atualmente lidera a produção mundial de biodiesel, com mais de 
1.434.000 toneladas em 2003, apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles 
países. A Alemanha é o maior produtor e consumidor, com 1000 postos de venda do biodiesel, 
chegando a 12% mais barato do que o diesel comum. O menor preço se deve a isenção de tributos 
em toda a cadeia produtiva. A França tem os sistemas produtivos semelhantes aos adotados na 
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Alemanha. A diferença é que no país o diesel já é misturado na proporção de 5%, enquanto na 
Alemanha o consumidor é quem faz a mistura em diferentes proporções.  
 O biodiesel pode ser um importante produto para exportação e para a independência 
energética nacional, associada à geração de emprego e renda nas regiões, já que as matérias-
primas e os processos para sua produção dependem da região considerada. As vantagens 
econômicas poderiam vir do enquadramento do biodiesel nos acordos estabelecidos no protocolo 
de Kyoto e nas diretrizes dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – (MDL), que possibilita 
a venda de cotas de carbono através do Fundo Protótipo de Carbono (FTC), pela redução das 
emissões de gases poluentes e também créditos de “seqüestro de Carbono”, através do Fundo Bio 
de Carbono (FBC), administrados pelo Banco Mundial. Ambos comercializam certificados de 
emissão de redução, só que o FTC financia projetos em quaisquer áreas, já o FBC, apenas 
projetos ligados à atividade agrícola e florestal. 
 O Brasil consome cerca de 40 bilhões de litros anuais de óleo diesel, importando 15% em 
óleo diesel refinado e refinando mais 20% a partir de petróleo importado (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 2005), ainda que parte disto seja necessário para 
diluir a densidade do petróleo nacional, e exportando a maior parte dos demais derivados obtidos 
deste refino, existe um significativo potencial de substituição de importações de óleo diesel. 
 Dados do Ministério da Agricultura em 2005 mostram que as fontes de matérias-primas 
cultivadas, soja, mamona, girassol, dendê e coco, não estão disponíveis imediatamente, visto que 
já têm mercado definido (alimentício e químico) e qualquer demanda reprimida de um mercado 
competitivo pode favorecer o aumento de preços, baseado no custo de oportunidade. Deve-se 
aproveitar o potencial agrícola do país, que conta com 90 milhões de hectares agricultáveis 
ociosos, e com estudos de zoneamento agrícola, identificando espécies próprias para cada região. 
 Existe um potencial de oferta de insumo, maior que 400 bilhões de litros de óleo diesel, 
que é mais de dez vezes superior à demanda interna, permitindo elaborar um programa de 
exportação, através do qual o Brasil ocupe um papel de destaque no mercado mundial, pois o 
consumo atual de óleo diesel é de aproximadamente 730 bilhões de litros anuais. Caso sejam 
utilizadas culturas pouco mecanizadas, o potencial de geração de empregos supera os 4 milhões, 
número possível somente com o plantio de mamona no semi-árido nordestino. 
  O Governo tem dado incentivos às empresas que utilizarem matéria-prima proveniente da 
agricultura familiar. Pelo Decreto Nº 5.297 de 6 de dezembro de 2004, o “Selo Combustível 
Social” será concedido à empresa que promover a inclusão social de agricultores familiares 
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que 
lhe forneçam matéria-prima. Desta forma, o produtor de biodiesel será beneficiado por políticas 
públicas específicas voltadas para promover a produção, inclusão social e desenvolvimento 
regional e pode utilizar o selo para fins de promoção comercial. Empresas possuidoras do selo 
terão tratamento tributário e acesso a financiamentos diferenciados. O produtor de biodiesel 
deverá celebrar, previamente, contratos com os agricultores familiares ou cooperativas, de quem 
irá adquirir a matéria prima, contendo o tempo do contrato, o valor de compra da matéria-prima, 
os critérios de reajuste do preço contratado, as condições de entrega da matéria prima, as 
salvaguardas previstas para cada parte e a identificação e concordância com os termos contratuais 
da representação do agricultor familiar que participou das negociações comerciais. A empresa 
deverá ainda assegurar a assistência e capacitação técnica a todos os agricultores familiares de 
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quem adquira matérias-primas. 
 No caso de produção própria, esta terá como referência o preço médio de aquisição de 
matéria-prima de terceiros no período de apuração. Quando não houver aquisição de terceiros, o 
preço de referência será o praticado na localidade ou região mais próxima. No caso de produção 
de matéria-prima em parceria rural, contrato de meeiro ou outro similar, a parte pertencente ao 
produtor de biodiesel deverá ser correspondente ao preço médio de aquisição da matéria-prima do 
meeiro ou parceiro rural. 
 Quando se tratar de culturas perenes, será suficiente para comprovação dos percentuais 
mínimos, o cálculo da expectativa de produção em função da área cultivada e contratada do 
agricultor familiar. Para cálculo da expectativa de produção serão utilizados os coeficientes 
técnicos referentes à cultura dados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) ou pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 
 Ainda, outras medidas foram adotadas para promover a inserção da agricultura familiar 
nesta cadeia produtiva: criação do PRONAF Biodiesel, pelo qual o agricultor familiar pode 
continuar a plantar milho, feijão e tomar mais um crédito custeio antes de pagar o anterior para o 
plantio de oleaginosas; Negociação com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da 
Amazônia para o atendimento das demandas de crédito PRONAF para custeio e investimento de 
oleaginosas para biodiesel e destinação de recursos para projetos de formação de pólos de 
produção de matérias-primas para biodiesel. 
 
4.4 O girassol como cultura energética  
4.4.1 Aspectos econômicos  
 

Originária do continente norte-americano, o girassol é uma espécie dicotiledônea anual 
da família Compositae (ou Asteraceae), apresenta caule ereto, geralmente não ramificado, com 
altura variando entre 1,0 e 2,5 m e com cerca de 20 a 40 folhas por planta. Sua flor é chamada de 
capítulo, onde se desenvolvem os grãos, denominados de aquênios, constituídos pelo pericarpo 
(casca) e pela semente propriamente dita (amêndoa). Variam conforme o tamanho, cor e teor de 
óleo (35-45%) dependendo do cultivar (SILVA, 2004). 

A produção de girassol, conforme dados do CONAB (2009), destaca-se na região 
centro-oeste sendo a estimativa de 78,3 mil toneladas e na região sul é de 16,6 m/t, seguido da 
região nordeste em 0,9. A produção mundial de grãos de girassol, para a safra 2010/11, segundo 
o USDA deverá ser da ordem de 33,74 milhões de toneladas. Devido as suas características 
especiais, cerca de 60% a 80% da produção de girassol são destinados ao processamento 
industrial, resultando em cerca de 13,03 milhões de toneladas de farelo e 12,11 milhões de 
toneladas de óleo. O aumento na produção mundial do girassol, para a safra 2010/11 é devido às 
condições climáticas mais favoráveis que estão beneficiando bastante as plantações nos principais 
paises produtores de grãos de girassol que são: Rússia, Ucrânia e Argentina, da ordem de 
16,73%, 7,69% e 47,83%, respectivamente.  

Ainda segundo SILVA (2008), o girassol apresenta rápida maturação e grande tolerância 
ao frio e às geadas, grande produção por área (cerca de 70 toneladas/ha de massa verde) além de 
ser adaptável a diversas regiões. Essas características tornam a cultura do girassol uma boa 
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alternativa de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos, se tornando uma 
boa opção para melhorar a dieta do rebanho na estação na qual a terra está desocupada.  O 
processo artesanal de extração de óleo, pela mini-prensa, sem uso de solventes e processo de 
refino do óleo, foi desenvolvido para o mesmo ser empregado como combustível em 
propriedades rurais e resulta em um co-produto, a torta. Em nutrição de ruminantes, tanto o grão 
quanto a torta de girassol são opções para alimentação por que possuem teores altos de proteína e 
energia.  

Devido suas diversas possibilidades de uso, o girassol, tem tido ampliado gradualmente 
a sua área semeada no Brasil. Apesar de o óleo ser o mais importante derivado do girassol, outros 
derivados, são produzidos durante seu processo de extração. Pode-se citar: o farelo e a torta de 
girassol resultante da prensagem a frio dos grãos com casca para a produção de óleo, empregado 
como biocombustível. 

A cultura do girassol vem se destacando em vários países, sua área de produção atinge 
atualmente cerca de 18 milhões de hectares, sendo a quarta oleaginosa em produção de grãos e a 
quinta em área cultivada no mundo. O girassol apresenta um dos maiores potenciais de produção 
de energia, encontra-se entre as cinco maiores culturas oleaginosas produtoras de óleo vegetal no 
mundo, ficando atrás apenas da soja, da canola, do algodão e do amendoim. 
Características agronômicas do girassol. 
  
4.4.2 Aspectos econômicos  
 

O grão do girassol é de fácil adaptabilidade e produz óleo com propriedades 
organolépticas de excelente qualidade industrial e nutricional, sendo que o óleo comestível é o 
mais importante. Desta forma, o girassol pode ser incluído no sistema de sucessão de culturas 
logo após as espécies de verão, tais como soja e o milho. 

Entre todas as fontes energéticas renováveis, a exploração racional da cultura do girassol 
representa uma alternativa importante, não só pela renda que pode agregar à atividade agrícola, 
mas como fonte de proteína de alto valor biológico para a alimentação humana e animal. É uma 
cultura de comportamento rústico e seu índice de adaptabilidade edafoclimático é excelente, por 
isso se encaixa perfeitamente na rotação de culturas (SILVA, 2008). 

O girassol apresenta várias vantagens e complementaridades em relação a outras 
culturas. De acordo com a Embrapa (2007), a maior tolerância à seca do que o milho ou o sorgo, 
a baixa incidência de pragas e doenças, além dos benefícios que o girassol proporciona às 
culturas subseqüentes são alguns dos fatores que vêm conquistando os produtores brasileiros. Em 
áreas onde se faz rotação de culturas com o girassol, observa-se um aumento de produtividade de 
10% nas lavouras de soja e entre 15 e 20% nas de milho. 

A cultura do girassol também mostra outros benefícios, como redução de plantas 
indesejáveis, melhoria da qualidade do solo (fertilidade e ecologia), possibilidade de cultivar duas 
safras na mesma área em sistema de rotação ou sucessão de cultura e menor uso de insumos em 
comparação aos cultivos de grãos tradicionais. O girassol também se adapta bem a condições 
variáveis de temperatura, considerando-se a faixa entre 18°C e 24°C como a melhor para o 
desenvolvimento da cultura. 

Durante as primeiras fases do seu ciclo a planta apresenta resistência às baixas 
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temperaturas e à seca, sendo que, nas fases seguintes, o frio excessivo e a falta de água provocam 
alterações nas plantas, ocasionando perda na produção. Requer solos férteis, profundos e com boa 
drenagem, para obter altos rendimentos. No entanto, a cultura também tem a capacidade para se 
desenvolver em solos menos férteis e com características físicas deficientes, desde que sejam 
feitas correções mínimas necessárias.  

Pesquisas de GAZZONI (2005), apresentam um conjunto de vantagens referentes ao 
girassol, tais como: pode ser plantado praticamente durante o ano todo; tem boa resistência à seca 
e à geada; tem a possibilidade de ser plantado no intervalo entre cultivos comerciais, pois seu 
ciclo é curto, podendo ser deitado ou incorporado ao solo sem dificuldade a partir de 60 dias da 
semeadura; produz de 4 a 15 toneladas de massa seca por hectare após 60 a 80 dias da semeadura, 
dependendo da época de plantio e da fertilidade do solo; inibe a emergência de diversas plantas 
daninhas, principalmente as gramíneas, diminuindo ou, em alguns casos, até mesmo dispensando 
a necessidade do uso de herbicidas; por possuir sistema radicular pivotante e bastante profundo 
recicla nutrientes, melhorando as qualidades química, física e biológica do solo; tem baixo custo 
de instalação, pois o gasto de sementes por hectare é pequeno; na maioria dos casos não necessita 
de adubação química, quando a finalidade é a produção de massa para fins de adubação verde.  

Uma boa quantidade de abelhas polinizadoras pode incrementar os rendimentos do 
girassol entre 20 e 40% produzindo uma melhor qualidade de grãos, com aumento do conteúdo 
de óleo e maior energia e poder germinativo das sementes. O vento é capaz de transportar o pólen 
somente por alguns metros, sendo o efeito sobre a produção de sementes menor que 0,2%. Outra 
característica inerente ao girassol é o grande potencial para produção de mel ou pólen de 
excelente qualidade durante o período de florescimento e em curto espaço de tempo. O 
aproveitamento dessa cultura para produção é de até 40 kg de mel por hectare e pode ocorrer 
numa florada de 15 a 30 dias. 

 
4.4 A influência da cultura do girassol na agricultura familiar 
 

A diversificação das atividades agrícolas e pecuárias na safra de verão é a principal 
característica dos arranjos produtivos nas agriculturas familiares. Já, no período da safrinha 
costuma ocorrer uma redução da ocupação dos solos e poucos cultivos de grãos são 
recomendados para uma nova safra. 

Os agricultores familiares costumam distribuir as atividades agrícolas e pecuárias de 
acordo com a época do ano e a capacidade de explorar a área. É  possível observar que as 
famílias agrícolas, que geralmente cultivam o girassol, ocupam o solo de forma intensa durante 
todo o ano. Esses agricultores familiares utilizam culturas de cobertura no outono/inverno que 
servem para alimentação do rebanho bovino, especialmente para as vacas em lactação e também 
para o plantio direto.  

O girassol passou a ser uma alternativa interessante após o aumento da demanda por 
grãos com fins energéticos, seja cultivado na safrinha, seja como rotação ou mesmo sucessão de 
culturas. O cultivo desta oleaginosa é utilizado como cultivo complementar, proporcionando a 
realização de duas safras no período de verão na mesma área agrícola e, deste modo, eleva a 
receita das famílias de pequenos produtores. O plantio do girassol ocorre majoritariamente na 
safrinha e está focado na estratégia de diversificação das atividades agropecuárias, não 
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substituindo cultivos tradicionais. A cultura do girassol,  portanto, tanto aumenta a renda familiar 
como, com a continuidade das culturas tradicionais a maior parcela de renda dos agricultores 
familiares pode continuar vindo destas culturas. 

Nas circunstâncias atuais, parece que apenas o cultivo do girassol, em fevereiro-março, 
em sucessão a grandes culturas, pode vir a se tornar uma boa alternativa para os pequenos 
agricultores, uma vez que não impõe riscos absolutos, por se destinar ao aumento de renda da 
atividade agrícola e não à formação dessa renda, que fica a cargo da grande cultura de verão.  

Observa-se que a maioria dos agricultores costuma fazer a semeadura do girassol em 
sucessão às culturas de feijão, milho e pastagens nos meses de janeiro e fevereiro. Entretanto, 
algumas lavouras que são semeadas nos meses de agosto e também em março costumam 
apresentar rendimentos satisfatórios.  

O girassol pode proporcionar maior disponibilidade de nutrientes para as culturas 
subseqüentes pois, com a colheita, boa parte dos nutrientes não é exportada junto aos grãos, 
ficando estes retidos nos restos culturais, sendo que logo são decompostos e disponibilizados para 
as plantas sucessoras. Os restos culturais do girassol têm relação favorável à sua rápida 
decomposição e pronta disponibilização de seus nutrientes para as culturas subseqüentes. 

Segundo dados do Embrapa (2007), em áreas onde se faz rotação de culturas com o 
girassol, observa-se um aumento de produtividade de 10% nas lavouras de soja e entre 15 e 20% 
nas de milho. Além do aumento das culturas subseqüentes, o girassol também pode ser utilizado 
como pasto apícola. Sendo assim os produtores precisam aproveitar este potencial para 
realizarem a aquisição de colméias vazias, e dedicar tempo a esta opção de atividade para forçar a 
elevação do preço do mel e garantirem mais uma forma de aumento de renda familiar. 

Pegando como base, para análise da produtividade do girassol, experimentos feitos em 
Canoinhas- Santa Catarina e no Vale do Itajaí também em Santa Catarina, em 2007, com 
produtores familiares, é possível verificar com dados concretos, o seguinte: 

A produção média do girassol cultivado na primeira época, ou seja, em janeiro, ficou 
acima de 1.800 kg/ha, porém houve variedades que atingiram 2.290 kg/ha. No entanto, para 
variedades cultivadas na segunda época, em fevereiro, a produtividade média caiu para 618 
kg/ha. A baixa produtividade desta segunda época está associada às condições climáticas e 
especialmente à ocorrência de podridão branca, isto na produção de Canoinhas/SC.   

No Vale do Itajaí/SC, os resultados foram semelhantes aos de Canoinhas, a maior 
produtividade chegou a 3.048 kg/ha e a menor foi de 1.701 kg/ha colhidos.  

Tem-se observado grande potencial para a cultura de girassol no cultivo em sucessão 
(safrinha), com isso possibilitando uma segunda safra após a colheita da cultura principal, 
aumentando a renda do produtor. Em ensaios realizados com girassol na safrinha em 
barreiras/BA, os melhores índices de produtividade alcançaram 1.463 kg/ha, 1.680 kg/ha e 1.723 
kg/ha. Os piores resultados atingiram 1.263 kg/ha e  1.137 kg/ha. 

Os fatores climáticos costumam ser determinantes nos resultados da cultura do girassol, 
as ocorrências de geadas principalmente quando as lavouras estão em floração, assim como as 
chuvas intensas que ocasionam o aparecimento de doenças e o apodrecimento dos capítulos ainda 
no campo, proporcionam uma redução da produção e pode causar prejuízos aos produtores.  

Fora os problemas climáticos, resultados negativos quanto à produtividade do girassol 
podem estar associados a aspectos técnicos inter-relacionados. Estes aspectos são o baixo nível 
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de conhecimento técnico em relação à cultura, a desuniformidade entre plantas e entre linhas, o 
manejo inadequado do solo e a precariedade no manejo de insetos e fitossanitário. Isto pode 
ocorrer porque o cultivo do girassol nem sempre é familiar aos produtores e aos técnicos, visto 
que as informações agronômicas de adubação, espaçamento, tratos culturais e até mesmo de 
colheita as vezes são poucas conhecidas e difundidas se comparadas a outras atividades agrícolas. 
O conhecimento precisa ser difundido entre pesquisadores, técnicos e produtores, uma vez que os 
maiores entraves da produção do girassol estão relacionados ao baixo nível de transferência de 
tecnologia, à falta de tradição do agricultor com a cultura e à falta de zoneamento fitossanitário.  

Os agricultores familiares são suscetíveis ao risco, especialmente aqueles cuja 
sobrevivência depende diretamente do resultado da produção corrente. No Brasil a maioria dos 
agricultores familiares não conta com mecanismos endógenos ou institucionais de proteção para 
amortecer o impacto de resultados produtivos negativos e são mais resistentes às inovações 
tecnológicas. Isso explica o porquê dos produtores integrados às indústrias e aos canis de 
comercialização mais estruturados serem aqueles que adotam tecnologias mais intensivas em 
capital. Sendo assim, a decisão de adoção de uma nova tecnologia, o cultivo do girassol, é 
influenciada pelas incertezas que a cercam. O risco é uma variável crucial para a tomada de 
decisão sobre a introdução de uma cultivar, mesmo quando seus potenciais já são conhecidos. 
Isto faz com que possa ocorrer baixos rendimentos na cultura do girassol, porque as maioria dos 
produtores acabam optando por utilizar os fertilizantes para a safra principal e somente em caso 
de sobra utilizam na cultura do girassol, uma vez que há uma expectativa de remuneração frente 
às demais culturas e por ainda haver dúvidas quanto a viabilidades desta oleaginosa. 

O girassol por ser uma atividade agrícola que ainda não está totalmente concretizada 
com os pequenos produtores, há poucos equipamentos ou peças de implementos agrícolas para a 
sua semeadura. Geralmente são utilizados os mesmos discos de plantadeiras que são utilizadas 
em outras culturas, embora as sementes sejam diferentes. Com isso, ocorre má distribuição de 
sementes no terreno e desuniformidade das lavouras de girassol. Outro erro que geralmente 
ocorre nesta cultura é o hábito de arar  o solo antes do plantio, o que faz com o que o solo fique 
sujeito as chuvas, que depois seguidas de dias de sol pode dificultar a germinação da semente que 
encontram dificuldade de rompimento da camada compacta que se forma.   
 

4.5 Aspectos econômicos da produção e da industrialização do girassol  
Produção: 

O girassol tem sido introduzido como cultura complementar, acrescentando renda às 
famílias e proporcionando melhor uso do solo. Para a venda do girassol, normalmente é firmado 
contrato entre uma empresa de biodiesel e os produtores, com garantia de preço fixo do produto, 
assistência técnica, semente e transporte do produto. As empresas que compram o girassol 
procuram obter o Selo Combustível Social (SCS), para garantir descontos tributários ao 
adquirirem a matéria-prima dos agricultores familiares que geralmente são beneficiários do 
Pronaf. Esse Selo é concedido pelos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e está 
de acordo com as diretrizes do PNPB (MONTEIRO,2007). 

Ainda segundo MONTEIRO (2007), a aquisição de matéria-prima do agricultor familiar 
é estabelecida por meio de contrato com os agricultores familiares e produtores de biodiesel. 
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Esses contratos devem ser realizados, necessariamente, através de um representante da associação 
de agricultores familiares, esclarecendo duração, valor total de compras de matéria-prima, 
condições de ajustes de preços e condições de entrega da matéria-prima (prazo). Os produtores de 
biodiesel detentores do SCS devem também prover assistência técnica aos agricultores familiares 
e os agricultores familiares devem entregar a matéria-prima contratada aos produtores de 
biodiesel. 

O custo de produção do girassol na agricultura familiar é constituído,  pela remuneração 
do capital mais as despesas com insumos, operações agrícolas e outras utilizadas em um processo 
produtivo. O custo total de produção é a soma dos custos fixo e variável. Os componentes dos 
custos de produção são relacionados aos sistemas de produção do girassol. Entre os custos 
variáveis estão relacionados os de acompanhamento e de colheita; com relação as operações 
mecânicas estão inclusos aplicação de herbicida, plantio, adubação e aplicação de inseticida; 
quanto aos insumos soma-se sementes, fertilizantes para a base e cobertura, micronutriente, 
secante, inseticida e tratamento de sementes; já quanto aos custos fixos deve-se considerar a 
remuneração da terra, depreciação, juros e previdência. 

Geralmente, os insumos são os elementos que representam maior desembolso aos 
produtores, os fertilizantes costumam impactar algo em torno de 35% dos custos totais da 
produção. Considerando uma produtividade de 2000 kg/ha, a saca de 60 kg pode chegar a custar 
ao produtor em torno de 23 reais, se for comercializada por 35 reais, o retorno com o cultivo do 
girassol nesta situação hipotética é de aproximadamente 34%.  

Com uma produtividade média de 2.707 kg/ha o custo médio direto de implantação é de 
637 reais por hectare, na cultura de girassol da região sul do país. Ele afirma também que 
variações nos custos de produção, na produtividade e no preço de venda do produto são 
determinantes para a viabilidade de qualquer produtiva, sendo que estas variáveis estão inter-
relacionadas, isso quer dizer que qualquer alteração em apenas um destes itens causa 
modificações no resultado de viabilidade da atividade.  

Para qualificar a avaliação dos aspectos econômicos e verificar como as modificações 
nas variáveis de custo de produção versus receita líquida se comportam para a viabilidade da 
produção do girassol, é necessário realizar a análise de sensibilidade, que constitui-se nas 
incertezas referentes à concretização das informações estimadas para um projeto, uma vez que os 
tomadores de decisão não tem domínio sobre os acontecimentos futuros. Desta forma, para saber 
qual é o impacto dos indicadores frente às variáveis, sobre as quais os tomadores de decisões têm 
controle de alterá-las, é que se torna necessária a análise de sensibilidade. Esta análise parte da 
premissa que somente uma variável será alterada, permanecendo as demais constantes. 

A Tabela 04 apresenta uma estimativa da sensibilidade da receita líquida em função da 
variação do custo de produção na cultura do girassol. Neste quadro é possível verificar, através de 
variações percentuais crescentes, que com o aumento em 20% dos custos de produção a atividade 
de produção do girassol torna-se praticamente inviável, isso tomando como base o preço de 
venda de  R$ 30,4 o custo de produção de R$19,00 e receita líquida de R$ 11,40 para cada saca 
de 60 kg comercializada. 
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Tabela 04- Estimativa da Sensibilidade da Receita em Função da Variação do Custo na Produção 
do Girassol. 
Variação do Custo 

(%) 

Preço de Venda Custo de Produção Receita Líquida 

30 30,4 29,31 1,09 

20 30,4 25,13 5,27 

10 30,4 21,55 8,85 

0 30,4 19 11,4 

5 30,4 18,05 12,35 

10 30,4 17,15 13,25 

15 30,4 16,29 14,11 

Fonte: Botega, 2007. 

 
È possível verificar que para ocorrer um aumento na receita líquida dos produtores de 

girassol é preciso melhorar as práticas agrícolas, com relação aos aspectos técnicos internos à 
propriedade que diz respeito aos espaçamento, stand, manejo do solo, época de semeadura e 
cultivar escolhida. Outro aspecto, que depende de fatores externos à propriedade é o relacionado 
aos preços pago pelas empresas compradoras do grão do girassol e o preço dos insumos para o 
cultivo do girassol.  

Entre 2007 e 2008, segundo dados da Epagri (2008), o preço da saca de 50 kg de 
fertilizante para o cultivo do girassol teve um aumento de 40% enquanto que o preço pago pelas 
empresas de biodiesel, no mesmo período, teve um reajuste de apenas 18%. 

Com tudo o que foi exposto acima, é possível afirmar que o cultivo de girassol pode 
apresentar viabilidade econômica e pode oportunizar renda extra para os agricultores familiares. 
Sendo assim, é possível atestar, do ponto de vista econômico, que o cultivo do girassol pode 
trazer resultados positivos tanto para os produtores do sul do país quanto para os de outras 
regiões, na utilização do grão do girassol para a produção de biodiesel atendendo assim o 
Programa Nacional de Produção de Biodiesel.     
 
Industrialização: 

O cultivo de oleaginosas, especialmente do girassol para produção de óleo, torta e 
comercialização dos grãos tem sido uma boa opção de atividade para a agricultura familiar. O 
girassol tem sido destinado para a comercialização a empresas produtoras de biodiesel, 
correspondendo aproximadamente a 60% da produção. O restante da produção, cerca de 40%, 
tem como finalidade a extração de óleo para consumo e em menor proporção, para venda em 
feiras/mercados locais. Geralmente a  quantidade comercializada do óleo comestível ainda é 
baixa porque a maioria das associações/cooperativas destes pequenos produtores não possui uma 
planta industrial adequada às condições sanitárias requeridas para seu funcionamento 
regularizado (SILVA, 2004). 
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Ainda segundo SILVA (2004) a extração do óleo em pequena escala propicia diversas 
vantagens, dentre elas o consumo de óleo de melhor qualidade, não há necessidade de operadores 
especializados para manusear o equipamento e é baixo o custo de manutenção. As miniprensas 
têm como características a facilidade no transporte, o baixo custo de energia, o baixo custo de 
investimento, a pequena área de ocupação, a mão-de-obra não especializada (precisa de apenas 
uma ou duas pessoas para fazê-la funcionar). É ideal para propriedades e pequenas cooperativas 
de produtores. Outras vantagens são citadas por MONTEIRO (2007), que afirma que a instalação 
de mini-prensas em nível de propriedade, também é uma alternativa para agregar valor às 
oleaginosas, permitindo aos agricultores produzir óleos vegetais na própria propriedade, 
promovendo a diversificação de suas fontes de renda, com vantagens sobre os custos de 
carregamento de estoque, ganhos com logística e organização, custos de financiamento agrícola, 
pacotes tecnológicos de baixo custo, entre outros.  

Para efeitos de análise econômica da produção do óleo e da torta, considera-se um 
equipamento operando 10 horas/dia, o que corresponde a 1000 kg/dia de grãos processados. 
Considera-se também que a cada 100 kg de grãos processados na máquina extratora, são 
produzidos 38 litros de óleo de girassol, sendo a eficiência desta máquina de 90%, incluindo-se o 
coeficiente de conversão, aproximadamente 10% do óleo permanecem retidos na torta do girassol 
e não é possível sua recuperação, devido o processo de extração ser a frio. De outro lado, o 
processo de extração a frio conserva melhor as propriedades nutricionais do óleo e da torta 
(MONTEIRO, 2007). 

Sendo assim, o coeficiente de conversão do girassol, para a região sul é de 2,56 para 
cultivos realizados na safra principal e 2,78 para as lavouras cultivadas na safrinha. Essa 
diferença de coeficientes está relacionada a fatores climáticos e ao teor de fibra dos grãos de 
girassol, ou seja, os grãos com mais fibras apresentam menor teor de óleo e os com menos fibra 
maior teor. O teor de óleo na cultura de girassol da região sul varia de 42% a 40%, sendo que a 
cada tonelada de grãos processados pode ser obtidos algo em torno de 350 litros de óleo e 630 kg 
de torta (EMBRAPA, 2007). 

Para que a atividade de extração de óleo de girassol possa ter viabilidade econômica é 
fundamental que seja comercializada também a torta de girassol, pois somente com a venda deste 
item é possível amortizar parcela dos custos da compra da matéria-prima. Segundo ABOISSA 
(2008), em dezembro de 2007 o farelo de girassol apresentava cotação de R$ 350,00 por 
tonelada. Entretanto, com cada tonelada de girassol produzindo 630 kg de torta, a receita com a 
venda desta torta oriunda de uma tonelada de grãos seria de R$ 240,00.   

A procura por torta de girassol tem aumentado nos últimos anos em virtude da sua 
qualidade nutricional e pelo seu preço acessível. O  aproveitamento da torta de girassol para a 
alimentação animal está sendo realizado numa estratégia para baixar custos de produção (pela 
substituição do farelo de soja), principalmente na produção leiteira. A produção de ração 
balanceada para a alimentação de peixes a partir da torta do girassol é um resultado que também 
se espera para baixar os custos de produção na cadeia da piscicultura. Conforme estimativas do 
setor, os custos ficarão de 15 a 25% inferiores aos da ração vendida no mercado, permitindo 
maior rentabilidade aos Produtores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No estudo realizado, no qual objetivou analisar a produção de girassol como fonte de 
trabalho e renda aos agricultores familiares, permitiu que fossem feitas algumas importantes 
conclusões sobre a viabilidade da produção desta cultura. 

Para o fortalecimento da agricultura familiar na cadeia produtiva da agroenergia, é 
preciso que seja estimulada a inserção dos produtores de matéria-prima em sistemas de 
cooperativas, agregando assim valor a sua produção. Caso contrário, os agricultores correm o 
risco de se tornarem apenas fornecedores de matéria prima. Junto a isto, é necessário também um 
conjunto de ações para dar sustentabilidade à produção de agroenergia como mecanismo de 
fortalecimento da agricultura familiar. Para isto deve-se priorizar alguns aspectos, como: 
definição de espécies de oleaginosas e adaptação de seus cultivos para os diferentes climas e 
solos – zoneamento agroecológico; desenvolvimento de sistemas de produção em pequena escala, 
permitindo aos pequenos agricultores a extração do óleo e sua utilização nas propriedades; uso de 
co-produtos na alimentação de animais e na adubação como fertilizante em cultivos; eliminação 
de riscos de degradação ambiental e preservação de áreas florestais; impedimento de 
concentração de renda e da terra. 

Pôde-se também concluir que a cultura do girassol apresenta viabilidade técnica e 
econômica. Porém é preciso que se considere que a motivação dos agricultores familiares para 
adotar o cultivo do girassol nos sistemas produtivos normalmente está relacionada à alternativa 
de cultivo na safrinha, aos contratos de venda, ao menor custo de produção, a menos trabalho na 
cultura e ao menor risco de perda da safra por eventos climáticos. Pode-se dizer que o girassol é 
uma boa opção de cultivo na safrinha com múltiplas vantagens relacionadas à renda, ocupação 
dos solos e trabalho. No entanto, o baixo preço que vem sendo praticado durante a 
comercialização do grão ainda causa preocupação.  É necessário que sejam superados problemas 
de preço e de baixa produtividade aliados ao conhecimento técnico, fatores climáticos e reduzida 
capacidade de investimento nas lavouras.  

È possível concluir também, que o cultivo do girassol ocorre na safrinha, não 
substituindo, portanto, cultivos tradicionais, ou seja, é utilizado como cultivo complementar. As 
culturas tradicionais continuam sendo responsáveis pela maior parcela da formação da renda
 Quanto a produtividade pode-se dizer que ela é variável. As principais causas da baixa 
produtividade estão relacionadas aos seguintes fatores: a ocorrência de geada quando as lavouras 
de girassol estão em floração, e chuvas intensas, ocasionando o aparecimento de doenças e o 
apodrecimento dos capítulos ainda no campo; as informações agronômicas de adubação, tratos 
culturais e até mesmo a colheita são pouco conhecidas e difundidas entre agricultores e técnicos; 
baixos investimentos nas lavouras decorrentes da expectativa de retorno e também da ausência de 
recursos para adquirir insumos necessários; a não formação de um bom “stand” devido ao manejo 
inadequado dos solos, uso de equipamentos agrícolas inadequados para semeadura, espaçamento 
entre plantas e linhas incorreto e manejo de insetos na fase inicial do cultivo. Os agricultores que 
estão com a situação econômica mais estável parecem estar mais prontamente habilitados a se 
inserir na cadeia produtiva do biodiesel. É também esperado, a médio prazo, a inclusão dos 
agricultores menos capitalizados e intermediários, seja diretamente pelo plantio de oleaginosas, 
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principalmente se houver o apoio necessário à inclusão dos menos favorecidos ou, indiretamente, 
pelo aumento da oferta de empregos não agrícolas, em decorrência da organização da cadeia 
produtiva de biodiesel. 

O custo de produção do girassol normalmente costuma ser inferior à maioria dos 
cultivos de cereais, proporcionando assim, menor risco de prejuízos em decorrência de problemas 
com produtividade baixa. Nas culturas tradicionais a remuneração é superior à do girassol, 
principalmente por aquelas serem cultivadas em períodos mais favoráveis, com maior aporte de 
insumos, especialmente fertilizantes, por serem amplamente conhecidas pelos agricultores e 
técnicos, e por possuir toda uma estrutura de logística e mercado definido.  

Para que ocorra a venda do óleo de girassol em escala comercial, para alimentação 
humana, seriam necessários mais investimentos, com ganhos de escala e redução de custos 
operacionais, adequação de planta industrial e investimentos em marketing do produto, como 
embalagens, rótulos e divulgação. A industrialização da produção do girassol pode proporcionar 
novas oportunidades com o aproveitamento de seus subprodutos, como a torta. O uso da torta 
indica relações sinérgicas com outras atividades, como a produção leiteira e a criação de peixes, 
demandando também aportes de conhecimentos específicos sobre os mesmos. Além disto, o 
potencial de comercialização da torta é expressivo, sendo que este item pode ajudar na 
amortização de quase 50% das despesas com a aquisição do grão. 

A possibilidade de comercializar girassol para servir como matéria-prima para obtenção 
de biodiesel pode ser feita por meio do esmagamento ou da venda de grãos in natura. A opção do 
esmagamento pode trazer a vantagem de proporcionar agregação de valor ao produto e de 
aproveitamento da torta. Mas na medida em que a escala de produção da torta aumenta, pode 
haver necessidade de consolidar mercado para este produto que apresenta características 
inferiores devido ao alto teor de óleo residual. Então, no momento a opção de venda da produção 
in natura demonstra ser uma melhor opção. Embora, a hipótese de esmagar os grãos de girassol e 
vender o óleo bruto para indústrias de biodiesel mostra-se viável, mas dependerá das cotações no 
mercado específico.  Lembrando sempre de considerar as vantagens ambientais da redução de 
poluentes se comparadas ao petrodiesel, a necessidade de buscar alternativas energéticas e a 
geração de trabalho e renda proporcionados com a produção de oleaginosas e o uso de biodiesel, 
e também a necessidade de se compatibilizar a sustentabilidade ambiental com as dimensões 
social e econômica.  

O girassol pode melhorar a renda dos agricultores familiares e também integrar-se em 
sistemas produtivos que até então se apresentam com maior competitividade e mecanismos de 
produção melhor desenvolvidos. Sem dúvida, o caminho da produção de biomassa com fins 
energéticos tende a ganhar mais espaço à medida que os combustíveis fósseis encarecem e a 
agricultura de base familiar poderá ter grande importância nesta produção, produzindo 
concomitantemente alimentos e matéria-prima para a agroenergia. Assim, é possível considerar 
que o girassol contemple uma série de vantagens importantes para ser considerado como uma 
cultura recomendada a ser cultivada para fins energéticos. 

A agroenergia ainda não pode ser considerada como uma solução para os problemas 
gerados devido a falta de energia e, mesmo havendo um aumento na produção de biomassa, a 
demanda energética deverá continuar crescendo em um ritmo maior do que a geração de oferta, 
sendo então necessário repensar os padrões de consumo. Devido aos problemas ambientais 
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decorrentes do aquecimento global, os biocombustíveis podem vir a ocupar um papel importante 
na fase de transição para outra matriz energética, com o uso da biomassa, entre outras fontes 
renováveis. 
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