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“Quem mediu na cocha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos 
palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os 
outeiros com balanças? Todas as nações é como nada perante Ele, Ele as considera 

menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, 
ou a quem O comparareis?”

Profeta Isaías.

“A economia significa o poder de repelir o supérfluo no presente, com o fim de 
assegurar um bem futuro e sobre este aspecto representa o domínio da razão sobre 

o instinto animal.”

Thomas Atkinson.

“O Desenvolvimento Sustentável tem alto custo e vão beneficiar futuras gerações, 
que ainda não votam, nem pagam impostos. Daí vem à grande dificuldade em 

sensibilizar os governos para a questão.”

Gro Brundtland
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Prefácio

Ao longo do século XIX e XX, o processo de produção e consumo 
em massa intensificou as atividades econômicas e, consequentemente, 
ampliou a necessidade de utilização de recursos naturais, em especial 
o petróleo, o carvão e o ferro. Neste contexto, os avanços tecnológicos 
proporcionaram a descoberta e a exploração de reservas sempre maiores 
de energias e serviram para análises otimistas quanto à possibilidade ou 
não de esgotamento das fontes de energias ou matérias-primas de forma 
geral. Esse otimismo conduziu a estratégias de exploração devastadoras 
dos recursos naturais não renováveis, especialmente fontes de energias e 
à utilização dos recursos naturais renováveis sem critérios de reposição, 
trazendo consequências ao ambiente, que puseram em evidência a 
possibilidade de manutenção do padrão de produção e consumo atual.

Sendo assim, é possível afirmar que existe uma relação direta 
entre o padrão de produção e consumo e o meio ambiente, que estabelece 
a seguinte relação: quanto maior o consumo, maior o nível de atividade, 
o uso dos recursos naturais e a emissão de externalidades. Adiciona-se a 
isso o fato de que as mudanças na maneira de pensar e agir das pessoas, 
em direção da predominância dos valores e virtudes da instantaneidade 
e da descartabilidade, tem orientado o sistema produtivo a não otimizar 
o uso dos recursos naturais e nem minimizar a geração de rejeitos.

Tal fato indica que a possibilidade ou não de manutenção do 
atual padrão de consumo depende, basicamente, da capacidade do meio 
ambiente em fornecer recursos naturais e de assimilação dos resíduos. 
Neste sentido, está bastante evidente e há um relativo consenso que 
um desenvolvimento sustentável exigirá maior eficiência no processo 
produtivo e mudanças no padrão de consumo, especialmente a 
otimização do uso dos recursos e minimização da geração de rejeitos. 



Visto desta forma, é possível sustentar que, para a tecnologia conhecida 
e disponível, o padrão de produção e de consumo atual é insustentável 
a longo prazo.

Este é um paradoxo, em que o cenário de conscientização da 
necessidade de mudança se confunde com um modelo de produção 
altamente destruidor, sustentado pelos mesmos atores. Neste contexto, 
a busca por energias renováveis e a diversificação destas, assumem 
importância sempre maior, foco que qualifica a contribuição deste 
trabalho, pois em sua essência busca por alternativas de diversificação 
da matriz agro energética para o Estado de Mato Grosso.

Se por um lado, existe um relativo consenso de que os limites 
do meio ambiente indicam para a insustentabilidade do atual padrão 
de produção e consumo; por outro lado, o aumento da consciência da 
sociedade tem se mostrado uma arma poderosa, com fortes efeitos sobre 
empresas que insistem em não se adequar à realidade do desenvolvimento 
sustentável. Não é raro que produtos que não se adequem a estas 
exigências sejam rejeitados pelos consumidores, tornando-se um fator 
competitivo ou condição necessária de competitividade e permanência 
no mercado. Neste contexto, o agronegócio brasileiro precisa se adequar 
às novas exigências e quem sabe estar à frente, de forma a utilizar esta 
estratégia como um cartão de visita, que poderia ser apresentado como 
um diferencial competitivo importante em relação aos seus concorrentes. 

Cabe destacar que os avanços que o Estado de Mato Grosso 
obteve no setor são inquestionáveis, contudo, é necessário aprofundar 
outros aspectos, que apesar de não serem objetos deste estudo, estão 
relacionados ao desenvolvimento econômico e sua sustentabilidade, no 
seu sentido mais amplo. No caso do desenvolvimento econômico, o 
Estado precisa de estudos e ações mais efetivas voltadas à industrialização, 
com o propósito de agregar valor e diversificação de suas atividades. 



Quanto a sua sustentabilidade, também é necessário avançarmos 
nos estudos e nas ações efetivas na direção de sustentabilidade social 
e ambiental, dois gargalos históricos do nosso sistema de produção e 
consumo, temas igualmente amplos e complexos, que se apresentam 
como campos promissores para os pesquisadores regionais. 

Aprecie a Leitura!

Dirceu Grasel
Professor Doutor e Diretor da Faculdade de Economia da  

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
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APresentAção

A temática dos biocombustíveis, em especial o biodiesel, não é 
nova no Brasil. Também é indiscutível que o Brasil possui uma matriz 
agroenergética gigantesca, com diversas opções de culturas que podem 
ser utilizadas na produção deste tipo de combustível em todo o país. No 
entanto, a novidade desta obra está na proposta de uma possível inserção 
do girassol como uma alternativa viável do ponto de vista econômico, 
social e ambiental para a produção de biodiesel em Mato Grosso. É 
pensando nisto que escolhemos estudar a cidade de Campo Novo do 
Parecis, que dista aproximadamente 391 km da capital Cuiabá, onde 
atualmente se concentra a maior produção de girassol do Brasil. 

Assim, o estudo que norteou esta obra buscou primeiramente 
levantar os principais dados pertinentes a produção de biodiesel e de 
girassol a níveis mundial, nacional e regional e esboçar o cenário da atual 
produção vislumbrando a importância destes para a economia de Mato 
Grosso. Como a produção de milho em Campo Novo do Parecis é uma 
das que competem de forma direta com a produção de girassol na cidade, 
optou-se por realizar também um breve levantamento da produção de 
milho safrinha em Campo Novo do Parecis, para assim encontrar os 
motivos pelos quais os produtores agrícolas estão substituindo o plantio 
de milho safrinha por girassol na entre safra da soja no município. 

Depois se estudou a importância da diversificação no sistema 
produtivo agrícola, através da rotação e sucessão de culturas e seus reflexos 
no crescimento e desenvolvimento econômico de Campo Novo do Parecis. 
Por fim, esta obra contemplou a discussão dos principais direcionadores 
de competitividade comparando as culturas da soja e do girassol para 
identificar quais das culturas propostas está sendo mais vantajosa, 
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do ponto de vista econômico, social e ambiental para os produtores 
rurais da região. É na identificação destas vantagens que trabalhamos 
a possibilidade de inserção do girassol como uma alternativa viável, no 
que se refere aos aspectos socioeconômico e ambiental, para a produção 
de biodiesel em Mato Grosso. 

Desta forma, conseguimos verificar que existem diversas 
vantagens que leva o girassol à ser uma cultura bem mais viável que a soja 
para produção de biodiesel, e foi possível compreender os motivos pelos 
quais ainda não se produz biodiesel a base de girassol em Mato Grosso. 
Algo interessante, haja vista a produção de girassol estar trazendo um 
crescimento e desenvolvimento endógeno para o município de Campo 
Novo do Parecis.

Assim, desejamos a você uma ótima e prazerosa leitura!

Os autores.
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introdução

Desde os primórdios da humanidade a natureza está presente 
na existência da raça humana. Ao longo dos anos o homem explorou os 
recursos naturais e desenvolveu conhecimentos mais sofisticados acerca 
das formas de vida e dos diversos recursos à sua volta, tornando-se 
capaz de interagir de maneira eficiente com tais elementos para, destes 
extrair alimento, matéria-prima e energia. Assim, o denominado Homo 
sapiens – termo que deriva do latim “homem sábio, homem que sabe” 
– desenvolveu a exploração dos recursos naturais conseguindo adquirir 
conhecimento necessário para manipular as demais formas de vida e 
recursos naturais. Conforme Anderson (1991), a agricultura surgiu entre 
o período histórico da pedra lascada e o neolítico – aproximadamente 
12 mil anos atrás – tornando-se um dos trabalhos humano mais antigo 
e surgido em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Porém, para 
Anderson (1991), as terras férteis do rio Nilo no Antigo Império Egípcio 
e da Mesopotâmia (banhada pelos rios Tigre e Eufrates hoje no atual 
Iraque) podem ser consideradas o berço da agricultura.

De acordo com Mazoyer (2010), com o surgimento da sociedade 
o ser humano criou e desenvolveu a agricultura, passo importante para 
a sobrevivência e reprodução da espécie no planeta. Ainda conforme 
Mazoyer (2010), a agricultura – de subsistência, até então - favoreceu a 
aquisição da capacidade de gerar e armazenar excedentes, possibilitando o 
desenvolvimento da humanidade em diversas outras áreas. Concernente 
à exploração dos recursos naturais, Henz e Reifschneider et. al. (2010) 
comentam que a “exploração predatória” do meio ambiente no Brasil 
existe desde os primeiros anos da então recém colônia descoberta 
por volta de 1500. Os autores comentam que essa exploração foi tão 
devastadora que, em meados de 1530 o Pau-Brasil já experimentava 
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um processo de extinção em alguns locais litorâneos, apesar do Brasil 
ter mantido a exportação da madeira até o início do século XIX. O 
modo de extração era parvo, destruindo boa parte das florestas, um 
dos motivos pelos quais restam, atualmente, apenas 7% da Floresta 
Atlântica e convive-se até hoje com o desmatamento indiscriminado 
que coloca em perigo a biodiversidade, (MMA, 2014). 

Lira e Cândido (2013) argumentam que os seres humanos, ao 
longo de sua história, sempre necessitaram da natureza para geração de 
energia. Porém, nos últimos séculos – principalmente com a descoberta 
do petróleo – a degradação advinda da exploração para geração de 
energia excedente, cujo principal intuito é alimentar uma economia que 
utiliza tecnologias de produções em grande escala, visando atender ao 
consumismo, tornou-se mais intensa. Tal cenário, conforme demonstram 
os autores, trazem diversos danos ao meio ambiente, principalmente se 
analisado sob a ótica dos recursos exauríveis do planeta, bem como do 
desperdício ocasionado pela falta de conscientização de todos os agentes 
do sistema econômico (indivíduo, sociedade e instituições), o que gera 
assim conflitos entre questões relacionadas aos limites dos recursos 
naturais e a subsistência do mercado.

A energia é essencial para a existência e permanência da vida 
no planeta Terra. Entretanto, definir energia é algo deveras complexo 
no meio científico, pois sua definição está relacionada com diversas 
formas de conceito. De acordo com Itzhak (2005), no campo da física a 
energia (do grego έν dentro, εργον trabalho, obra dentro do trabalho) 
refere-se a uma das duas grandezas físicas necessárias à correta descrição 
do inter-relacionamento - sempre mútuo - entre dois entes ou sistemas 
físicos. 

No entanto, é interessante esclarecer que a energia se manifesta 
de diversas formas na natureza e uma das mais conhecidas é a matéria 
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comburente. Os combustíveis fósseis são considerados grandes fontes 
de energia e também os mais utilizados em todo mundo. Porém, 
mesmo advindo da natureza, o consumo de tais combustíveis, além de 
acarretar danos ambientais para o planeta, depende de fontes de energia 
que possuem reservas limitadas, cuja escassez, num futuro não muito 
distante, poderá ocasionar problemas de ordem econômica e social. 
É sabido que os combustíveis fósseis são um problema para o planeta 
do ponto de vista ambiental, mas as expectativas são pouco otimistas 
quanto à possibilidade de proposição e aprovação de um conjunto de 
medidas com prazos e cumprimento obrigatório, já que os governos, 
em âmbito mundial, estão mais preocupados em solucionar a crise 
financeira global e as turbulências no Oriente Médio. Por esse motivo, 
os bicombustíveis são estudados em diversos países do mundo a fim de 
sanar tais problemas. 

São muitos os motivos que tornam necessária a substituição 
dos combustíveis fósseis pelo bicombustível. Além do esgotamento do 
petróleo, que pode acontecer nos próximos 50 anos, as preocupações 
com o aquecimento global e o aumento das emissões de CO2 na 
atmosfera, existem, ainda preocupações quanto à elevação dos custos 
nas explorações de novas reservas de petróleo, os conflitos geopolíticos 
causados como consequências das explorações dos combustíveis fósseis 
e até mesmo o comprometimento do desenvolvimento econômico 
baseado em um conceito de desenvolvimento sustentável, (IEA, 2010). 

O Protocolo de Kyoto, um dos maiores incentivadores do 
uso dos bicombustíveis, foi implantado de forma efetiva em 1997, 
na cidade japonesa de Kyoto, nome que deu origem ao protocolo. 
Ele prevê, por meio de acordo firmado entre os seus 165 países 
signatários, uma redução de 5,2% nas emissões de gases do efeito estufa 
entre 2008 e 2012, (BRASIL, 1999). Em 2012, ocorreu na cidade 
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do Rio de Janeiro um dos maiores congressos voltados para o tema, 
o Rio+20, momento em que foram aprovadas diversas Medidas de 
Desenvolvimento Sustentável (MDS), das quais algumas entraram em 
vigor em 2015. Tal congresso determinou que os países membros do 
Grupo dos 20 (G20)1 formassem alianças concretas de priorização de 
um crescimento econômico em conjunto com a preservação ambiental. 
Uma das principais MDS discutidas no Rio+20 foram os subsídios à 
produção de biocombustíveis e demais formas de energias alternativas 
aos combustíveis fósseis, inclusive a questão da possível substituição 
dos combustíveis à base de petróleo pelos biocombustíveis à base 
de oleaginosas e etanol – também chamados de agrocombustíveis 
– além do aumento gradativo da inserção do biodiesel no diesel a  
base de petróleo.

Para Knothe (2006), existe uma possibilidade real da substituição 
total do diesel convencional pelo biodiesel à base de oleaginosas. 
Segundo ele, a utilização na sua forma pura ou adicionado ao diesel do 
petróleo como é produzido atualmente sem necessidade de alterações 
no motor dos veículos, caminhões e tratores conservará o padrão de 
utilização dos consumidores fazendo com que essa possibilidade seja 
potencialmente aumentada. Além disso, o desenvolvimento da cadeia 
produtiva de biodiesel simplificaria os problemas de abastecimento de 
combustíveis em muitas localidades distantes e isoladas.

No Brasil, as fontes de energia renovável já representam em torno 
de 44,7% da matriz enérgica do país, sendo que 42,6% desse montante 
representam o biodiesel à base de oleaginosa e o etanol da cana-de-

1  O Grupo dos 20 é um grupo que reúne os presidentes dos bancos centrais e mi-
nistros de finanças das 19 maiores economias do mundo e mais a União Europeia. 
Criado em 1999, sua função é manter uma melhor política econômica entre os 
países prezando o crescimento econômico e a harmonia no mercado internacional.
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açúcar, (IEA, 2014)2. A vasta variedade de oleaginosas cultivadas no 
Brasil aumenta a diversificação de matérias-primas utilizadas para a 
produção de biodiesel, o que concede ao país um lugar de destaque no 
cenário mundial no que concerne à diversificação, conferindo a uma 
vantagem comparativa, (MEDINA, 2008). 

No aspecto comparativo, o Brasil possui vantagem em relação 
a outros países, os europeus, por exemplo, no tocante à quantidade de 
áreas agricultáveis que poderiam, em um futuro próximo, ser utilizadas 
para o plantio de monoculturas para a produção de bicombustíveis. 
Além de ser também um dos maiores produtores de grãos do mundo, 
é um dos poucos países com reais possibilidades de se beneficiar com 
os créditos de carbono, (IBGE, 2013). Esse benefício é notório ao se 
considerar que dificilmente as nações com maior desenvolvimento 
industrial cumprirão as metas de redução de CO2 propostas no Protocolo 
de Kyoto. As restrições relacionadas à área de plantio disponível e os 
custos elevados para que esses países se reestruturem, adequando-se 
às exigências do protocolo, farão com que eles alcancem as reduções 
certificadas de emissões de outros países, (CONEJERO, 2006).

Outro fator a se considerar é o aumento do consumo de biodiesel 
em âmbito mundial. O biodiesel na União Europeia (UE) é quase 
exclusivamente extraído da colza3 e, conforme estudos realizados por 
Wörgetter et al. (2006), a produção atual não será suficiente para suprir 
a demanda futura, sendo, portanto, inevitável a importação de biodiesel 
ou biomassa para a sua produção e abastecimento do mercado interno. 
Ele ainda salienta a necessidade de se manter um equilíbrio sustentável 
2  Os outros 55,3% da produção energética do Brasil advêm dos combustíveis fosseis 

e das hidroelétricas.
3   Colza ou couve-nabiça (Brassica napus) é uma planta de cujas sementes se extraem 

o azeite de colza, utilizado também na produção de biodiesel. As folhas da planta 
servem também de forragem para o gado (pelo que é cultivada em muitos países) 
por seu alto conteúdo em lipídios e conteúdo médio em proteínas. (ROSSI, 1998).
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e econômico para a solução do problema da demanda crescente que 
surgirá no continente nos próximos anos. A produção agroenergética 
brasileira, segundo Gonçalves e Nogueira (2007), permite, além de 
um baixo impacto ambiental através do ciclo fechado do carbono e 
de uma energia renovável, um melhor crescimento e desenvolvimento 
econômico, social e sustentado.

No entanto, para os pesquisadores da Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), Regina Campos Leite e César de 
Castro, o girassol é uma opção de diversificação nos sistemas de rotação 
e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos. As perspectivas 
do crescimento da área cultivada com o girassol no Brasil são bastante 
favoráveis, visando atender ao mercado de óleos comestíveis nobres, 
confeitaria, alimentação de pássaros, produção de silagem, farelo e 
torta para alimentação animal, produção ornamental, bem como a 
possibilidade de exportação de grãos e estímulos à agricultura familiar 
através da apicultura. Além disso, em decorrência de seu alto teor 
oleaginoso (38% a 50%), o girassol desponta como uma nova opção 
para a produção de bicombustíveis, em especial o biodiesel (LEITE et. 
al., 2005).

Como se verificou ao longo dessa obra, a cidade de Campo Novo 
do Parecis está experimentando um crescimento e desenvolvimento 
econômico notável baseado na produção de girassol, que vem sendo 
intensificada desde 2005. Tal crescimento produtivo fez com que a 
cidade melhorasse seus índices sociais e econômicos, demonstrando 
assim que o cultivo do girassol tem proporcionado um crescimento 
econômico endógeno para a região. Tendo por base o girassol, que 
atualmente é a monocultura mais cultivada no município substituindo 
parcial ou totalmente a soja e o milho, este estudo propõe, em sua 
essência, demonstrar a importância de diversificar a produção de 
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biodiesel em Mato Grosso com a utilização do girassol como uma 
alternativa socioeconômica e ambiental à soja, que é a matéria-prima 
mais utilizada atualmente.  Culmina em uma proposta de ampliação da 
atual matriz agroenergética do estado.

Isto se deve ao notório crescimento produtivo das lavouras 
de girassol no estado de Mato Grosso, motivado principalmente 
pelo sucesso obtido pelos agricultores com o processo de rotação 
e sucessão de cultura na cidade de Campo Novo do Parecis nos 
períodos de entressafra da soja, especialmente em substituição ao 
milho safrinha. Assim, a presente obra, além de descrever o atual 
cenário da produção de girassol e biodiesel no estado, tem por escopo 
demonstrar também as principais causas que dificultam a produção 
de biodiesel à base de girassol em Mato Grosso, embora a planta 
possua um forte potencial socioeconômico e ambiental para essa 
produção. Demonstrado essas causas, intentou-se levantar os principais 
entraves e gargalos, que precisam ser amenizados e/ou superados 
pelos setores produtivos e identificar quais políticas público-privadas 
pode oferecer medidas eficazes e eficientes para o desenvolvimento do  
biodiesel à base de girassol.

Com os diversos problemas de ordem ambiental que ocasionados 
pela emissão de gases poluentes provenientes da queima do combustível 
fóssil, esta pesquisa se mostra relevante ao propor o girassol como uma 
fonte agroenergética ambientalmente sustentável (frente à soja) para a 
produção de biodiesel, como também uma alternativa para a produção 
de commodities no estado de Mato Grosso. Para realizar tal análise, 
recorreu-se aos números e estatísticas divulgadas pelos principais 
órgãos de pesquisa competentes, tais como Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), EMBRAPA, IBGE, entre outros.
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Por sua notável diversidade no campo da agricultura e também 
pela abundância de seus recursos naturais, biomassa e energia renovável, 
o Brasil é possivelmente uma das maiores e mais diversificadas matrizes 
energéticas da atualidade. De acordo com dados da ANP (2016), o 
país consome atualmente mais de 40 bilhões de litros de óleo diesel por 
ano, sendo que, deste montante, 6 bilhões de litros são importados. 
Conforme o Ministério de Minas e Energias (MME, 2015) [2], 
grande parte da energia consumida no país é proveniente da queima de 
combustíveis fósseis e de hidrelétricas para a geração de energia elétrica.

Nesse tocante, para Romeiro (2011), o diesel vegetal – como é 
conhecido o biodiesel – surge como uma alternativa para o combustível 
fóssil que, além de suprir a demanda de importação de diesel, também 
será capaz de substituir o diesel convencional, diminuindo os impactos 
ambientais e promovendo o desenvolvimento econômico e a inclusão 
social através da geração de emprego e do aumento da renda na cidade e no 
campo. Ainda no olhar de Romeiro (2009), existem diversos problemas de 
ordem econômica, social e ambiental causados pelo consumo excessivo de 
diesel e que podem ser superados pela substituição parcial e até mesmo total 
destes pelos bicombustíveis em geral, em especial, o biodiesel.

Na visão de Leite et. al. (2005), o girassol vem se tornando uma 
excelente opção para o Centro-Oeste brasileiro, pois é uma planta que, 
além de resistente à escassez de água, possibilita seu cultivo antecipando-
se ou sucedendo a cultura principal – em muitas propriedades, a soja, 
o milho ou o sorgo – ou até mesmo uma rotação de cultura. Para eles, 
o girassol tem um grande potencial não só nutricional, mas também 
energético.  O aumento da demanda mundial por diesel e os estímulos 
para oferta de biodiesel amparado pelas regulamentações das Medidas de 
Desenvolvimento Sustentável aprovadas no Rio+20, servem de fomento 
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tanto na produção de biodiesel quanto para a busca de alternativas de 
novas fontes de biomassa.

Por isso, sabendo-se que Mato Grosso é o estado que mais 
possui empresas ligadas à produção de biodiesel – 24 empresas em 
operação atualmente, (ANP, 2016) – além de ser o maior produtor de 
girassol do Brasil, detentor de 76% do mercado nacional (CONAB, 
2016) [1], faz-se necessária uma pesquisa que se proponha a investigar 
as reais potencialidades do girassol como opção à atual matriz 
energética na produção de biodiesel, principalmente por ser uma 
planta ambientalmente sustentável. Esta pesquisa se justifica também 
pelo fato de que os números relativos à cidade de Campo Novo do 
Parecis demonstraram nos últimos anos, um interessante progresso 
econômico e social ocasionado pela produtividade do girassol, porém, 
este crescimento endógeno verificado na região ainda não conseguiu 
inserir o girassol como matéria-prima na produção de biodiesel em 
Mato Grosso.

Atualmente, o diesel é o combustível mais consumido 
para queima em motores diesel de combustão interna e quatro 
ciclos em todo o mundo. Sua utilização para locomoção de ônibus, 
caminhões, tratores e navios gera diversos danos ao meio ambiente e, 
consequentemente, a saúde humana. Segundo números do Conselho 
Nacional de Transporte (CNT, 2009), nas cidades metropolitanas, os 
índices de emissão de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 
(CO2) e dióxido de enxofre (SO2) chegaram a patamares de 500 mg/
kg, enquanto que o admissível para uma boa qualidade de vida não  
deve ultrapassar os 90 mg/kg.

A queima do óleo diesel na visão de Leite et. al. (2005) é o maior 
responsável pela poluição atmosférica, gases do efeito estufa e chuvas 
ácidas, tanto nas regiões metropolitanas quanto em áreas rurais, gerando 
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problemas de ordem ambiental, econômico e social. Para solucionar 
ou amenizar tais problemas, Leite et. al. (2005) argumentam que a 
produção de biodiesel é uma alternativa energética tangível ao Brasil, 
e que estudos desenvolvidos pela EMBRAPA (2015) [2] comprovam 
que a produção de biodiesel à base de plantas economicamente viáveis 
e ecologicamente sustentáveis – como é o caso do girassol – amenizaria 
tais problemas, pois a planta de girassol é de fácil cultivo, impactando 
na redução dos custos de produção, além de ser ambientalmente 
sustentável frente outras monoculturas como a soja e o milho.

Verificou-se ao longo do estudo que o girassol ainda não se 
fortaleceu e nem se desenvolveu na produção de biodiesel em Mato 
Grosso, mesmo a cidade de Campo Novo do Parecis sendo a maior 
produtora de girassol do Brasil. Com isso, o presente livro propõe-se a 
responder à seguinte pergunta: Quais as vantagens socioeconômicas e 
ambientais que o girassol possui, em relação à soja, que pode torná-lo 
uma alternativa para a produção de biodiesel e, consequentemente, para 
a matriz agroenergética de Mato Grosso? Desta forma, o Objetivo Geral 
deste estudo foi demonstrar a importância de diversificar a produção 
de biodiesel em Mato Grosso com a utilização do girassol como uma 
alternativa socioeconômica e ambiental à soja, que é a matéria-prima 
mais utilizada atualmente.  Tal problemática e objetivo culminam na 
compreensão dos motivos pelos quais a cultura não se expande para 
a produção de biodiesel em Mato Grosso. Assim, foram traçados os 
seguintes Objetivos Específicos:

Compreender os motivos e fatores que levaram os produtores 
rurais de Campo Novo do Parecis-MT a produzir girassol em 
substituição ao milho safrinha na entressafra da soja através da técnica 
agrícola de sucessão e rotação de culturas.
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Demonstrar a produção de biodiesel e de girassol em Mato 
Grosso e compreender o motivo pelo qual ainda não se produz biodiesel 
à base de girassol, identificando possíveis entraves e gargalos do setor, 
propondo medidas para superá-los e/ou amenizá-los.

Discutir a importância de diversificar a produção de biodiesel 
em Mato Grosso com a proposta de utilização do girassol como uma 
alternativa socioeconômica e ambiental à soja, que é a matéria-prima 
mais utilizada no estado, comparando a viabilidade de ambas culturas 
através de direcionadores de competitividade. 

Para tanto, este livro foi estruturado em cinco capítulos, 
iniciando-se com esta introdução. No capítulo um, foi abordado diversos 
aspectos preliminares sobre o biodiesel e o girassol. No capítulo dois, 
abordou-se os principais conceitos e teorias que nortearam esta pesquisa 
enquanto no capítulo três, tratou-se da metodologia e dos instrumentos 
metodológicos utilizados. No capítulo quatro, foi discorrido sobre as 
análises dos direcionadores de competitividade entre a soja e o girassol 
em suas diversas estruturas e fatores. No capítulo cinco, construiu-se 
um resumo das análises realizadas no capítulo quatro, versando-se sobre 
a possibilidade de produzir o biodiesel de girassol em Mato Grosso. 

Por fim, este livro pretende inserir o leitor em um debate 
concernente a reflexão de novas alternativas para a diversificação da 
atual matriz agroenergética de Mato Grosso, matriz esta, monopolizada 
pelo complexo da soja. 

Boa leitura!
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1

AsPectos PreliminAres sobre o biodiesel e o GirAssol

Neste capítulo, buscou-se apresentar informações preliminares 
referentes aos aspectos históricos, técnicos e da cadeia produtiva tanto 
do biodiesel quanto do girassol. Ao longo deste capítulo esboçou-se 
também o cenário da produção de girassol em Mato Grosso e sua 
destinação, bem como a atual situação em que se encontra a produção 
de biodiesel no estado. Além disso, foi apresentada a técnica de 
diversificação de culturas, que é aplicada por meio da rotação e/ou 
sucessão no plantio direto para grandes monoculturas, técnica utilizada 
pelos agricultores entrevistados e que foi de suma importância para o 
desenvolvimento da cultura do girassol em Campo Novo do Parecis.

O município de Campo Novo do Parecis obteve um notável 
crescimento e desenvolvimento econômico e social a partir da 
implantação das lavouras de girassol como cultura predominante, 
principalmente através da utilização da técnica supramencionada. 
Identificaram-se, ainda, mesmo que de forma primária, estímulos para 
a agricultura familiar através das externalidades positivas oriundas 
das lavouras de girassol no município o que, possivelmente, pode ser 
aplicado como um modelo de crescimento endógeno a ser seguido pelo 
Estado de Mato Grosso. 

1.1 Biodiesel como fonte de Energia Renovável

O biodiesel é um combustível produzido a partir de vegetais 
oleaginosos como a soja, amendoim, canola, dendê, mamona, babaçu, 
girassol etc. Na visão de Freitas e Penteado (2006), o biodiesel é 
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considerado um combustível biodegradável pelo fato de ser obtido 
da transformação orgânica da biomassa de plantas oleaginosas, o que 
confere ao biodiesel o status de combustível renovável. Fontana (2011) 
sintetiza tecnicamente o biodiesel:

O termo “biodiesel” traduz um interesse da 
sociedade moderna dos anos 2000-2005 na busca 
de uma matriz energética combustível menos 
poluente do que o diesel de petróleo, obtida a 
partir de fontes vegetais ou animais renováveis, para 
substituir, em parte ou no todo, o diesel derivado de 
petróleo fóssil. Desta forma, biodiesel e diesel não 
guardam qualquer semelhança do ponto de vista 
estritamente químico. O prefixo “bio” da novidade 
tecnológica tem a ver então com os ácidos graxos 
presentes em todos os seres vivos (vegetais, animais 
e microorganismos) que são liberados da glicerina 
(glicerol; um trialcool) com a qual estão química e 
covalentemente emparceirados nos óleos (vegetais) 
e gorduras (animais) e então quimicamente 
recombinados, para produzir o biodiesel, em reação 
com monoálcoois simples como o etanol (derivado 
da fermentação da sacarose de cana ou amido de 
milho, mandioca e batata) ou metanol (derivado 
do petróleo ou de gás de síntese). (FONTANA, 
2011, p. 35).

Dessa forma, percebe-se a importância que o biodiesel vem 
exercendo ao longo dos anos como uma alternativa à atual matriz 
energética em todo o mundo. Conforme Freitas e Penteado (2006), a 
utilização do biodiesel, em parte ou no todo, como combustível pode 
trazer vantagens como:

• Independência econômica frente ao petróleo, em especial ao 
óleo diesel, e sua possível escassez futura;
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• Por ser considerado um biocombustível de característica 
biodegradável, ou seja, por sua origem ser de procedência 
orgânica de biomassa das plantas, a sua decomposição tanto 
no solo, quanto no ar é mais rápida em relação ao combustível 
fóssil, conferindo ao biodiesel a característica de menos poluente 
evitando assim o aumento da emissão de CO2 na atmosfera 
(principal responsável pelo efeito estufa, poluição atmosférica e 
a redução da Camada de Ozônio);

• Estímulos à renda e geração de empregos no campo com 
o aumento do plantio de oleaginosas para a produção do 
combustível, amenizando o chamado “êxodo rural”. Esse plantio 
pode ter custo reduzido, haja vista que, geralmente, é realizado 
em terras menos férteis, diminuindo os custos de produção para 
os produtores rurais que destinarem parte de sua produção para 
o biodiesel;

• Possui uma explosão baixa em relação ao diesel convencional 
(em 150º C), o que permite uma vida útil maior aos motores 
diminuindo os desgastes das peças e aumentando a lubrificação, 
bem como também a diminuição dos riscos de explosões 
acidentais, o que torna o biodiesel um combustível de fácil 
transporte se comparado ao seu concorrente direto;

• É um combustível sustentável, pois os gases poluentes 
originados da queima do biodiesel podem ser absorvidos pela 
própria planta utilizada em sua produção, ou seja, a realização 
do ciclo completo do carbono. 

Os pontos favoráveis ao biodiesel levantados por Freitas e 
Penteado (2006) são considerados relevantes tanto para o mercado 
de combustíveis quanto para setores econômicos e ambientais dos 
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principais países do mundo. No entanto, devido às diversas críticas 
quanto à utilização deste tipo de combustível, o autor também destaca 
algumas desvantagens, dentre as quais:

• No Brasil e na Ásia, lavouras de soja e dendê, cujos óleos são 
fontes potencialmente importantes de biodiesel, estão invadindo 
florestas tropicais, importantes bolsões de biodiversidade. 
Embora, aqui no Brasil, essas lavouras não tenham o objetivo 
de serem utilizada para biodiesel, essa preocupação deve ser 
considerada;

• A geração de energia por quantidade de litro é relativamente 
mais baixa se comparada ao diesel fóssil;

• Pode ser mais caro que o diesel, dependendo da região e da 
matéria-prima usada em sua industrialização, além de possuir 
poucos pontos de abastecimentos. No período de entressafra 
e na ocorrência de problemas climáticos como estiagens o seu 
preço pode subir substancialmente;

• As lavouras de algumas oleaginosas para a produção de biodiesel 
competem diretamente com a produção para alimentação 
humana e animal.

Assim, os pontos desfavoráveis, embora não inviabilizem 
a produção de biodiesel, são reais, mas podem ser amenizados por 
políticas públicas ou por uma melhor estrutura tecnológica, em  
alguns casos.
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1.1.1 Breve história e políticas relacionadas ao biodiesel no Brasil

Por volta de 1860, Nicolaus August Otto (1832 – 1891) – 
um engenheiro mecânico alemão – desenvolveu o primeiro motor à 
combustão interna1 , que foi considerado o marco inicial para a indústria 
automobilística e o desenvolvimento da segunda etapa do refino 
de petróleo em combustíveis mais voláteis à base de benzeno como a 
gasolina. Nesse período, o querosene perdia espaço para a energia elétrica 
nas residências como matéria-prima para a geração de energia luminosa 
e, com isso, existia a necessidade de utilização do combustível que era 
obtido na primeira etapa do refino de petróleo, que era o óleo diesel. 

O óleo diesel é um produto obtido da primeira etapa de refino 
do petróleo bruto, sendo composto de hidrocarbonetos (compostos 
orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio), enxofre, 
nitrogênio e oxigênio, (CNT, 2012). Recebe esse nome em homenagem 
ao então engenheiro mecânico alemão Rudolf Diesel (1858 – 1913) que, 
em 1897, criou o primeiro motor diesel alimentado basicamente de óleo 
diesel in natura extraído do amendoim (KNOTHE, 2006).

O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos 
vegetais ou de gorduras animais. Diversas espécies vegetais presentes no 
Brasil podem ser usadas na produção do biodiesel, entre elas a soja, o 
dendê, a mamona, o babaçu, o amendoim, o pinhão-manso e o girassol. 
Entretanto, o óleo vegetal in natura é bem diferente do biodiesel, que 
deve atender à especificação estabelecida pela Resolução ANP n° 7/20082. 
A invenção do processo de extração do biodiesel de plantas oleaginosas foi 

1 O motor de combustão interna funcionava basicamente convertendo energia quími-
ca – com a queima do benzeno – em energia mecânica, em uma espécie alternada de 
quatro ciclos (1. compressão, 2. combustão, 3. expansão e 4. exaustão). (BRUNETTI, 
F. 2012, p. 79).

2 O texto completo da Resolução ANP nº 7/2008 está disponível nos anexos. 
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atribuída ao biólogo belga e pesquisador G. Chavanne da Universidade de 
Bruxelas em 1937. No Brasil, um dos pioneiros foi o engenheiro químico 
Expedito José de Sá Parente (1940 – 2011), que também é tido como o 
inventor do biodiesel, o que conferiu ao combustível o status de invenção 
genuinamente brasileira. 

Rathmann (2005) comenta que a importância da utilização do 
biodiesel, tanto no mundo quanto no Brasil, só ganhou notoriedade com 
o surgimento da crise internacional do petróleo – década de 1970 – que 
forçou diversos países do mundo a buscarem alternativas ao combustível 
fóssil. Neste período os países que se destacaram na produção mundial 
de biodiesel foram Áustria, França e Alemanha – este último o maior 
produtor na atualidade (MME, 2016) [4] – que em 1980 já possuía 
programas sólidos que definiam o percentual de mistura do biodiesel ao 
diesel de petróleo. No Brasil e nos Estados Unidos o biodiesel passou a ser 
produzido de forma comercial apenas na década de 1990.

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi um programa 
instituído pelo governo brasileiro por meio do Decreto nº 76.593 
datado de 14 de novembro de 1975. Tinha por finalidade estabelecer 
o álcool etílico como uma alternativa à matriz energética da época, em 
substituição à gasolina nos veículos automotores no Brasil. Isso se deveu 
principalmente às crises do petróleo de 1973 e 1979, quando o preço do 
barril do petróleo chegou a custar em torno de US$ 80,00. Vargas (2004) 
retrata a situação nesse período:

O mundo viveu, nos últimos trinta anos do século 
passado, dois choques no preço do petróleo: O 
primeiro em 1973, desencadeado pela Guerra do 
Yom Kippur quando os produtores árabes resolveram 
suspender as exportações aos EUA como punição 
pelo apoio do Ocidente a Israel naquela guerra.  O 
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segundo choque foi resultado de uma ação, liderada 
pela Arábia Saudita, visando elevar o preço alvo do 
petróleo que se somou ao agravamento da conjuntura 
internacional pela ocorrência concomitante da 
revolução fundamentalista no Irã naquele ano. O 
preço do barril de petróleo, expresso em dólar de 
2003, atingiu a 42 US$ em 1973 e chegou a 80 US$ 
o barril em 1979, expressos em dólares de 2003. Em 
outubro de 2004 o petróleo atingira 48 US$/barril, 
retomando níveis próximos aos do primeiro choque. 
(VARGAS, 2004, p. 15).

Após a implantação do Pró-Álcool a produção de cana-de-açúcar 
para se extrair o álcool etílico cresceu substancialmente. De acordo com 
estatísticas da BIODIESELBR (2014) [3], a produção de álcool no 
Brasil no período de 1975-76 foi de 600 milhões de litros; no período 
de 1979-80 foi de 3,4 bilhões e de 1986-87 chegou ao auge, com 12,3 
bilhões de litros. Para Rathmann (2005) esse programa foi de grande 
importância para o desenvolvimento de outros programas relacionados aos 
biocombustíveis no Brasil, como é o caso do biodiesel e do bioquerosene. 

 Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) é 
um programa do Governo Federal para estímulos à produção e consumo 
de biodiesel. O Decreto que criou o programa foi estabelecido em 23 
de dezembro de 2003, mas a Lei nº 11.0973, que inseriu o biodiesel na 
matriz energética brasileira, foi publicada em 13 de janeiro de 2005. De 
acordo com o texto da Lei, o programa tem por finalidade principal a 
inserção do biodiesel no mercado brasileiro de combustíveis tornando-o 
um aditivo obrigatório ao diesel de petróleo. Além disso, a redação da 
Lei prevê que essa inserção deve ocorrer de forma sustentável através de 
recursos técnicos, tornando-o economicamente viável e ambientalmente 
sustentável, sendo um fomentador do desenvolvimento endógeno e 

3 A Lei e sua redação completa se encontram nos anexos.
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da inclusão social através da geração de postos de trabalho e aumento  
da renda.

Para Mattei (2010), é possível elencar os principais fatos relativos 
ao desenvolvimento do biodiesel ao longo da história:RENOVÁVEL

• 1960/70: Registros de estudos sobre produção de biodiesel no 
mundo;

• 1970/80: Lançamento do Proálcool no Brasil;

• 1980: Primeira patente do biodiesel no Brasil pelo Dr. Expedito 
Parente;

• 1988: Início da produção de biodiesel em larga escala na Áustria 
e na França;

• 1997: Nos Estados Unidos da América é aprovado o biodiesel 
como combustível alternativo;

• 1998: Setores de P&D no Brasil retomam os projetos para uso 
do biodiesel;

• 2002: Alemanha ultrapassa a marca de 1 milhão de ton./ano de 
produção;

• 2003: Criação do Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel;

• 2005: Criação da Lei nº 11.097 que determina os marcos 
regulatório e as metas fiscais, bem como questões tributárias 
relativas ao biodiesel no Brasil.

Ainda de acordo com Mattei (2010), a criação do PNPB foi 
de suma importância para o setor energético brasileiro. Segundo ele, o 
programa demonstrou que o biodiesel é uma alternativa viável para o 
diesel e ao longo do tempo tornou-se competitivo devido à qualidade 
obtida no refino do óleo e à diversidade de matéria-prima oleaginosa 
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encontrada nas diversas regiões do país.  O amparo do PNPB à produção 
de biodiesel no Brasil estimulou a inclusão social – principalmente no 
campo – e ampliou a contribuição do agronegócio na economia brasileira, 
bem como a participação da agricultura familiar nesse processo4. 

No entanto, segundo Castro et. al. (2011), o maior ingrediente 
para o sucesso do PNPB no Brasil, que permitiu a alavancada da produção 
do biodiesel, foi a criação de marcos regulatórios como a definição do 
percentual de adição ao diesel, as formas de utilização do produto e os 
incentivos fiscais através de desoneração de impostos. 

Sobre o percentual da mistura do diesel, o Governo Federal 
estipulou ao longo dos anos os seguintes percentuais obrigatórios: de 
janeiro 2005 a junho 2008 o B2, de julho 2008 a junho 2009 o B3, de 
julho a dezembro de 2009 o B4, de janeiro 2010 a junho 2014 o B5, de 
julho a novembro de 2014 o B6, de dezembro de 2014 a maio de 2015 o 
B7, de junho de 2015 a maio de 2017 o B8, de junho de 2017 a fevereiro 
de 2018 o B9 e desde 1 de março de 2018 entrou em vigor o B105, 
(BIODIESELBR, 2018) [2]. 

4 A Agricultura Familiar tem se beneficiado com a produção de biodiesel em algumas 
regiões brasileiras. Programas de incentivo à produção de babaçu e dendê (Região 
Norte), palma e mamona (Região Nordeste) são exemplos de fomento à agricultu-
ra familiar proporcionado pela produção de biodiesel. As regiões Centro Oeste, Sul 
e Sudeste, ainda não possuem programas de incentivos consolidados. Isso pode ser 
justificado desde a ausência de políticas públicas para o cultivo de oleaginosas para a 
produção de biodiesel até o monopólio produtivo dos grandes produtores rurais, com 
o cultivo de commodities como soja, milho, algodão, girassol etc. Tal monopólio in-
viabiliza a produção destas e de outras oleaginosas para o mercado agroenergético por 
parte da agricultura familiar, haja vista também o monopólio na produção de biodiesel 
por estas commodities nestas regiões.

5 A experiência de utilização do biodiesel no mercado de combustíveis tem se dado em 
quatro níveis de concentração atualmente: Puro (B100), Misturas (B20 – B30), Adi-
tivo (B10) e Aditivo de lubricidade (B2).



34

O marco regulatório de adição ao óleo diesel é de grande 
importância para o crescimento e desenvolvimento de toda cadeia 
produtiva ligada ao biodiesel. No Brasil, já são mais de 83 mil agricultores 
familiares e 77 cooperativas participando da produção do principal insumo 
do biodiesel (MME, 2016) [3]. A cada 1% de biodiesel adicionado ao 
combustível convencional, há uma redução de 0,7% na emissão de gases 
nocivos e, segundo ANP (2016), a meta do Brasil é uma redução de 23 
milhões de toneladas de CO2 até 2020.   

Outro fator que contribuiu para o crescimento 
do PNPB são os incentivos fiscais aos produtores 
ligados ao setor de biodiesel. Para melhor esclarecer, 
segue o texto que regulamenta os tributos do setor:                   
Ao regulamentar a Lei, o Decreto nº 5.297, de 
6 de dezembro de 2004, alterado pelo Decreto 
nº 5.457, de 6 de junho de 2005, estabeleceu 
um percentual geral de redução de 67,63% em 
relação à alíquota definida na Lei. Isso determina, 
portanto, que a alíquota máxima de PIS/PASEP e 
COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida 
pelo produtor ou importador, na venda de biodiesel, 
fica reduzida para R$ 217,96 por metro cúbico, 
equivalente a carga tributária federal para o seu 
concorrente direto, o diesel de petróleo. Estabeleceu 
também três níveis distintos de desoneração 
tributária para reduzir a alíquota máxima de R$ 
217,96 / m3, com a introdução de coeficientes de 
redução diferenciados de acordo com os critérios 
dispostos na Lei: Para o biodiesel fabricado a partir 
de mamona ou a palma produzida nas regiões Norte, 
Nordeste e no Semiárido pela agricultura familiar, a 
desoneração de PIS/PASEP e COFINS é total, ou 
seja, a alíquota efetiva é nula (100% de redução em 
relação à alíquota geral de R$ 217,96 / m3); Para 
o biodiesel fabricado a partir de qualquer matéria-
prima que seja produzida pela agricultura familiar, 
independentemente da região, a alíquota efetiva é R$ 
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70,02 / m3 (67,9% de redução em relação à alíquota 
geral); Para o biodiesel fabricado a partir de mamona 
ou a palma produzida nas regiões Norte, Nordeste 
e no Semiárido pelo agronegócio, a alíquota efetiva 
é R$ 151,50 / m3 (30,5% de redução em relação à 
alíquota geral). (MME, 2005) [5].

Por meio desses estímulos fiscais dados ao setor, principalmente ao 
produto advindo de oleaginosas provenientes de programas de incentivo à 
agricultura familiar, o governo vem catalisando todo o setor bioenergético. 
Assim como feito na gasolina – onde se adiciona o etanol – o biodiesel 
vem ganhando terreno com o passar dos anos e, de acordo com estudos 
da EMBRAPA, o país precisará de uma oferta de produtos oleaginosos 
considerável para almejar a possível comercialização em grande escala do 
B100 em todo o país (EMBRAPA, 2014) [3].

O Selo Combustível Social, também chamado de Selo Verde, é 
fornecido pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) como 
forma de certificação do produto no Brasil. Tem por finalidade a inclusão 
social através do fortalecimento da agricultura familiar, concedendo 
incentivos aos produtores de biodiesel que adquirirem matérias-primas 
da Agricultura Familiar proveniente das diversas regiões do país.   

Para ter direito ao selo, os produtores precisam obedecer a um 
cronograma de aquisição da matéria-prima da agricultura familiar nas 
seguintes proporções: Nordeste e região do Semiárido (50%); Centro-
Oeste e Norte (10%); e Sudeste e Sul (30%) (MDA, 2012). Além disso, 
os produtores de biodiesel assumem algumas responsabilidades, dentre 
as quais se destacam: a aquisição de produtos da agricultura familiar 
em quantidades definidas pelo MDA; a realização de contratos com 
os agricultores familiares em que se especificam prazos e preços pelos 
produtos; e fornecimento de assistência técnica aos agricultores.
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Considerado um conjunto de medidas que está inserido na Lei 
nº 11.097 e que dão origem aos marcos regulatórios implantados no 
segmento, o selo é requisito para o produtor de biodiesel participar dos 
leilões realizados pela ANP, incentivando, assim, a produção e o consumo 
do biodiesel em detrimento do diesel fóssil; trazendo mais benefícios do 
ponto de vista ambiental, social e econômico. Quércia (2007) explana 
esses benefícios do Selo Combustível Social da seguinte forma:

Além das vantagens ambientais, podemos imaginar 
facilmente as vantagens econômicas advindas 
pela implantação de um programa deste porte. A 
produção em larga escala deste combustível de fonte 
inesgotável certamente será fator de geração de divisas 
para o país, tanto na fabricação e venda do produto, 
com a consequente geração de empregos numa área 
nova até então inexistente, quanto na economia que 
se fará em médio prazo, uma vez que hoje o Brasil 
é comprador de óleo diesel comum no mercado 
internacional, já que o óleo diesel aqui produzido 
ainda não consegue suprir a demanda interna. Isso 
sem contar os desdobramentos futuros advindos 
da questão do crédito de carbono gerados pela 
fabricação e uso contínuo do biodiesel. (QUÉRCIA, 
2007, p. 32).

Conforme descrito por Quércia (2007), o Selo Combustível 
Social é uma medida política que estimula diversos outros programas, 
como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), proporcionando o crescimento e o desenvolvimento do 
plantio de oleaginosas para alimentar a cadeia produtiva do biodiesel 
através de culturas como dendê, mamona, palma, babaçu, macaúba, 
canola, etc. Essas lavouras são cultivadas em várias regiões do país, 
com créditos subsidiados por bancos como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco da Amazônia 
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S/A (BASA), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco do Brasil (BB), 
os quais possuem linhas de crédito exclusivas aos produtores agrícolas que 
destinam suas lavouras ao abastecimento de matéria-prima para indústria 
de biodiesel.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) é o órgão responsável 
pela fiscalização, comercialização e distribuição do biodiesel em todo 
o território nacional. Para manter a credibilidade e a viabilidade do 
mercado de biodiesel no Brasil, a agência realiza periodicamente leilões 
de compra do combustível. Podem participar do leilão os produtores e 
fornecedores de biodiesel, bem como produtores e importadores de óleo 
diesel que estejam em conformidade com a Resolução ANP nº 41, de 
24 de novembro de 2004, sendo detentor do Selo Combustível Social 
emitido pelo MDA e com registro na Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (SRFB).

Com o papel de agência reguladora, a ANP realiza os leilões desde 
2005. Até o final de 2014 já tinham sido realizados 40 leilões de aquisição 
do biodiesel. De acordo com Flexor (2007), em 2005 – seu primeiro 
leilão público – a agência adquiriu somente 70.000 m3, provenientes 
54% da mamona, 39% da soja e 7% do dendê. Em 2014 a ANP adquiriu 
3.314.804 m3 do combustível, sendo provenientes 67% da soja, 12% de 
gordura animal, 8% de caroço de algodão, 7% da mamona, 3% do dendê, 
2% do girassol e 1% das demais oleaginosas, (ANP, 2016)6. Flexor (2007) 
ainda comenta que os leilões iniciais esbarraram em diversos problemas, 
o que demonstrou a necessidade de ajustes institucional e organizacional 
a serem realizados pelo PNPB. 

6 Os dados de entregas de biodiesel das unidades produtoras em dezembro contemplam 
o 39º Leilão (L39) e o 39º Leilão Complementar (L39C).
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A compra de biodiesel pela ANP através dos leilões também tem o 
objetivo de assegurar a demanda pelo produto, garantindo a sobrevivência 
do mercado e o cumprimento das metas de adição de biodiesel conforme 
a legislação vigente. No entanto, segundo Flexor (2007) as empresas 
produtoras estão com sua produção abaixo do esperado pela agência. Além 
disso, parte do montante produzido não está em conformidade com as 
normas de qualidade estabelecidas pela ANP, obrigando a devolução do 
produto por parte das distribuidoras.

No que diz respeito ao campo, a participação da agricultura 
familiar nesse processo vem diminuindo ao longo dos anos. Para Fontana 
(2011), isso se deve ao aumento gradativo da participação dos grandes 
agricultores no mercado de biodiesel no Brasil. A soja, por ser a oleaginosa 
mais produzida no Brasil, tem facilidade em sua migração para o setor 
agroenergético, principalmente a produção considerada menos fértil para 
extração de óleo comestível e para modelo de exportação. Dessa forma, 
a produção de soja reflete nas expectativas dos agricultores familiares, 
que preferem, ao longo do tempo, migrar para lavouras de produtos que 
compõem a cesta básica do brasileiro.

1.1.2 Aspectos técnicos e processos de produção do biodiesel

É interessante ressaltar que para se tornar compatível com os 
motores a diesel, o óleo vegetal precisa passar por um processo químico 
chamado transesterificação, realizado nas instalações produtoras de 
biodiesel autorizadas pela ANP. A venda de diesel BX – nome da mistura 
de óleo diesel derivado do petróleo e um percentual (7% atualmente) de 
biodiesel – é obrigatória em todos os postos que revendem óleo diesel 
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(conforme o PNPB B10 do Governo Federal que entrou em vigor em 
março de 2018), sujeitos à fiscalização da ANP, (MCT, 2018). 

A adição de 10% de biodiesel ao diesel de petróleo foi amplamente 
testada, dentro do Programa de Testes coordenado pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia (MCT), que contou com a participação da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Os 
resultados demonstraram, até o momento, não haver necessidade 
de qualquer ajuste ou alteração nos motores que utilizam a mistura,  
(MCT, 2018).

Conforme Meneghetti et. al. (2013), o processo de transesterificação 
consiste basicamente na mistura de um álcool – que pode ser o metanol 
ou etanol – com um óleo vegetal qualquer e na presença de um catalisador 
(que pode ser um ácido, básico ou enzimático) realiza-se a reação 
química que dá origem ao biodiesel. Este processo é o mais utilizado para 
reduzir a viscosidade dos triglicerídeos, melhorando o desempenho do 
biodiesel nos motores movidos a óleo diesel. Meneghetti et. al. (2013)  
explana esse processo:

A reação química que efetivamente está relacionada à 
transformação de óleos ou gorduras de origem vegetal 
ou animal, com alcoóis de cadeia curta em biodiesel 
é conhecida como reação de transesterificação. A 
transesterificação, também conhecida como alcoólise, 
consiste na reação entre um éster e um álcool, com 
formação de outro éster e outro álcool. Devido a sua 
versatilidade, ela é utilizada em muitos processos 
industriais conhecidos e explorados há muitos 
anos. Podemos citar como exemplos os processos 
de obtenção do tereftalato de polietileno (PET), as 
resinas alquídicas e o biodiesel. (Meneghetti et. al., 
2013, p. 65).
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Por isso, o termo transesterificação é o mais empregado para 
explicar as diversas reações químicas nas quais um éster é transformado 
em outro através da troca de grupos alcóxidos. Na figura 1, é possível 
observar a transesterificação de um óleo vegetal (triacilglicerol com três 
moléculas de ácidos graxos – (R) = C55H98O6) que é adicionado a 
um álcool (etanol = C2H6O) e ambos reagem com a presença de um 
catalisador, produzindo uma mistura de ésteres de glicerina poliálcool 
(glicerina = C3H8O3) e monoalquílicos de ácidos graxos (biodiesel = 
RCOOCH3).

Figura 1 – Processo de transesterificação para obtenção de biodiesel

Nota: Construção dos autores com base em Fontana, (2011, p. 75).

A figura 1 mostra o resultado desse processo que, após a decantação, 
dá origem ao biodiesel e, como subproduto, à glicerina. Fontana (2011) 
retrata quimicamente o que é biodiesel:

Mistura de ésteres etílicos ou metílicos obtidos pela 
transesterificação (TE) de óleos de vegetais superiores 
ou microrganismos (algas) ou gorduras animais 
catalisadas por uma base (Hidróxido de Sódio – 
NaOH – na forma ativa de metóxido ou etóxido 
sódico ou potássico) ou por um ácido (Ác. Sulfúrico 
– H2SO4) quando então o glicerol dos triacilgliceróis 
ou diglicerídeos (DAGs) e os monoacilgliceróis ou 
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monoglicerídeos (MAGs). Subprodutos menores e 
inevitáveis são os sabões na TE alcalina ou ácidos 
graxos livres (AGLs) na TE ácida. Sumariamente o 
biodiesel é uma mescla de monoésteres de ácidos 
graxos de cadeia longa derivados de triésteres (TAGs) 
naturais. Um subproduto de valor da reação de TE é 
a glicerina. (FONTANA, 2011, p. 37).

O biodiesel é um produto que não possui enxofre em sua 
composição. No entanto, Fontana (2011) alerta que uma verdadeira 
ruptura com a atual dependência dos combustíveis fósseis passa pelo uso 
combinado de hidrogênio com oxigênio do ar, gerando-se energia para 
mover motores, cuja única emissão seria vapor de água. Este é um processo 
custoso e ainda dependente de pesquisas em inovações tecnológicas, mas 
que poderá ser o “combustível do futuro”. Para esse autor, é justamente 
no intervalo de tempo para o desenvolvimento desta nova tecnologia que 
os biocombustíveis terão seu espaço na matriz energética atual. 

Na figura 2, é possível verificar o processo empírico de 
transesterificação do biodiesel e de seu subproduto, a glicerina, onde se 
visualizam todas as etapas do processo físico-químico pelo qual a matéria-
prima passa antes de se tornar um combustível com teor inflamável e 
pronto para ser distribuído no mercado para aquisição pelo consumidor.
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Figura 2 – Fluxograma do processo físico-químico de produção do biodiesel

De acordo com a figura 2, na Preparação da Matéria-Prima 
ocorre a desumidificação das sementes pelo processo de neutralização 
com solução alcalina. Na Transesterificação acontece a reação química 
da mistura de óleo vegetal e álcool etílico na presença de um catalisador. 
A Separação de Fases é a parte do processo onde ocorre a decantação e/
ou centrifugação (onde se separa a glicerina do biodiesel). Na Fase de 
Recuperação do Álcool da Glicerina, ocorre a evaporação de substâncias 
voláteis e liquefeitas para se obter a glicerina pura. Na Recuperação do 
Álcool dos Ésteres é realizado o mesmo processo da Fase de Recuperação 
do Álcool da Glicerina, porém, para se extrair o biodiesel puro.  A 
Desidratação do Álcool é responsável pela destilação da água presente 
no álcool resultante dos processos de recuperação. Na Purificação dos 
Ésteres é a centrifugação e desumidificação do biodiesel para que este 
possa atender às especificações de qualidade da ANP. E, por fim, a 
Destilação da Glicerina é o processo de destilação da água e impurezas 

Nota: Construção dos autores com base em informações da EMBRAPA, (2016).
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presente na glicerina, para que assim, esta possa se tornar um subproduto 
vendável, inclusive com cadeia produtiva própria. (PARENTE, 2003).

1.1.3 Características da cadeia produtiva do biodiesel e produção em 
agregados

Depois de realizado o apanhado sobre a história, as principais 
políticas, as especificidades técnicas e as formas de produção do biodiesel, 
fez-se necessário descrever a cadeia produtiva do combustível e retratar 
o atual cenário de sua produção nos âmbitos mundial, nacional e 
regional. Dessa forma, o maior objetivo deste subcapítulo é demonstrar 
a funcionalidade dessa cadeia. Depois, descrever o atual mercado de 
biodiesel – em especial do Mato Grosso – para, assim, ter-se um suporte 
consistente e em conformidade com a realidade encontrada, elaborando-
se uma análise mais precisa posteriormente.

A princípio, é importante definir o que é Cadeira Produtiva. 
Conforme Batalha (1995), Cadeia Produtiva é uma representação 
sistêmica que interrelaciona os diversos agentes produtivos de determinado 
produto em comum, em que existe um fluxo de materiais, de capital 
e de informação, que tem por finalidade maior abastecer um mercado 
consumidor final com produtos originados neste sistema. Para ele, esse 
conceito ultrapassa as barreiras da agricultura, podendo assim retratar 
uma gama enorme de processos produtivos. Já para Zylberstajn e Farina 
(1999), a Cadeia Produtiva seria um conjunto de processos e etapas 
sucessivas de determinado produto que é transformado por diversos 
insumos ao longo da cadeia. Esses insumos vão atribuindo a tal produto 
valor e características peculiares e que serão transformados em um produto 
consumível e disponível para empresas e consumidores finais.
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1.1.4 Cadeia produtiva e o ciclo do biodiesel

A Cadeia Agrícola que antecede a produção do combustível 
é o primeiro elo da cadeia produtiva do biodiesel. É no campo que o 
agricultor – seja ele grande ou pequeno – começa o processo de cultivo 
da oleaginosa que irá servir de matéria-prima para produção de biodiesel. 
Para o agricultor familiar, o PNPB possui políticas de incentivo e estímulos 
à produção de oleaginosas para o mercado de biodiesel. No que concerne 
aos grandes produtores rurais, fatores como a superprodução no campo e 
técnicas de diversificação de cultura podem fazer com que estes revertam 
suas produções para o mercado de biodiesel, (ALTIERI, 2012).

Outro elo dentro da Cadeia Agrícola do biodiesel é o 
Esmagamento.  O Esmagamento dos grãos é realizado através das 
agroindústrias para se extrair o óleo bruto. É nela também que se realiza 
a separação dos primeiros subprodutos do biodiesel, que são a torta e a 
polpa. A torta é muito utilizada para a produção de fertilizantes e adubos, 
enquanto a polpa é mais aplicada no mercado de ração animal. Após o 
esmagamento, o óleo vegetal bruto tem duas destinações principais: os 
mercados de óleo comestível e o de biodiesel. O Produto de Biodiesel, 
através das bioindústrias, é responsável por todo o processo químico de 
transesterificação – vide figura 1 – e é nesta etapa que se utiliza o maior 
insumo da cadeia, o álcool, e também se extrai o maior subproduto, a 
glicerina. Enquanto a glicerina é utilizada na produção de cosméticos e 
produtos de limpeza, o biodiesel é separado, armazenado e posteriormente 
comercializado através dos leilões da ANP, (FONTANA, 2011).

Após a venda nos leilões da ANP, o produto é encaminhado 
para as Refinarias para que seja adicionado ao diesel fóssil. Das 
Refinarias, o biodiesel, que agora é um combustível vendável, é entregue 
aos Distribuidores (que podem ser empresas públicas ou privadas) 
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credenciados pela ANP, e estes, por fim, revendem o produto – que já 
está apto para o consumo – aos Revendedores (postos de combustíveis), 
onde serão adquiridos pelo Consumidor. Vale ressaltar que, de acordo 
com a legislação ANP Nº 7/2008, de 19 de março de 2008, é vedado 
comercializar biodiesel diretamente ao revendedor ou ao consumidor 
final. No Brasil, o biodiesel desempenha papel semelhante ao do etanol 
na gasolina, ou seja, serve apenas de aditivo ao óleo fóssil 7.

Por outro lado, no ciclo do biodiesel são estudadas as etapas que 
conferem ao produto o título de combustível ambientalmente sustentável. 
Fontana (2011) define o biodiesel como ator principal nesse ciclo da 
seguinte maneira: 

São novas matrizes energéticas combustíveis 
que proporcionam queima mais limpa, ou seja, 
emissões veiculares menos poluentes e que podem 
ser mescladas ao diesel de petróleo ou substituí-lo 
integralmente. Esta propriedade de combustibilidade 
ambientalmente mais amiga decorre do fato de 
o biodiesel conter monoésteres e daí um teor na 
faixa de 10% de oxigênio, situação que inexiste no 
petrodiesel. Este oxigênio facilita a combustão dos 
hidrocarbonetos recalcitrantes do diesel quando se 
utiliza uma mistura (e.g., B20) 8 de biodiesel 20: 
diesel 80. (FONTANA, 2011, p. 37).

Assim, a figura 3 retrata o ciclo do biodiesel na natureza e o retorno 
deste que faz do produto um combustível renovável e ambientalmente 
sustentável.

7 Existem estudos realizados por pesquisadores da EMBRAPA onde debate-se a possi-
bilidade de uma substituição total do óleo diesel pelo biodiesel, o chamado B100. No 
entanto, de acordo com Fontana (2011), o biodiesel ainda está longe de ocupar sozi-
nho o tanque de veículos de todo o país. Para melhor aprofundamento na discussão, 
consultar a obra do autor elencada nas referências deste trabalho.

8 e.g. – (do latim), exempli gratia = por exemplo.
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Figura 3 – Esquema do ciclo do biodiesel no meio ambiente

Nota: Construção dos autores, (2017).

Conforme visto na figura 3, é possível verificar o ciclo completo do 
carbono (CO2), que é o resultado da queima do biodiesel sendo um gás 
necessário para o metabolismo e fotossíntese das plantas. A concentração 
de CO2 nas grandes cidades é um problema de saúde pública, 
independentemente de qual combustível está sendo queimado. Porém, 
como ressalta Fontana (2011), o teor de 10% de oxigênio presente na 
queima do biodiesel é um fator relevante para amenização dos problemas 
relacionados à poluição atmosférica, conferindo uma vantagem atrativa 
ao biodiesel, em particular, os de procedência agrícola.

1.1.5 Cenário da produção de biodiesel no mundo

Cada vez mais o mundo está aumentando sua demanda por 
energia. Diversos fatores são responsáveis por este aumento energético 
dos quais se podem destacar as inovações tecnológicas, o crescimento 
populacional em alguns países, o incremento da renda e o aumento do 
consumo e do consumismo.
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Conforme projeções da IEA (2016), as reservas de petróleo 
poderão sofrer, até 2050 uma redução substancial de suas capacidades 
energéticas. Para tanto, o desenvolvimento de energias alternativas se faz 
necessário de forma substancial, para que a economia e a sociedade futura 
não sofram com problemas de desabastecimento energético. De acordo 
com dados da agência, o mundo ainda é extremamente dependente da 
energia fóssil: 

Gráfico 1 – Matriz energética mundial (%) em 2016

Fonte: IEA, (2016).

Como é possível analisar no gráfico 1, a dependência energética do 
petróleo ainda é visivelmente considerável se comparada à de combustíveis 
provenientes de biomassa. No entanto, o uso do biodiesel, vêm se 
intensificando ao longo dos anos nos maiores países do mundo e sua 
produção e consumo vêm se desenvolvendo rapidamente, principalmente 
em alguns países da Europa, conforme pode se verificar no gráfico 2:
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Gráfico 2 – Maiores produtores de biodiesel na Europa em mil toneladas de 
2003 a 2012

Dentre os países europeus, a Alemanha vem se destacando como 
o maior produtor de biodiesel e lidera o ranking mundial com uma 
produção que superou as 5 mil toneladas/ano em 2008 e 2009 (EBB, 
2013). No período analisado pelo gráfico 2, a UE obteve um crescimento 
expressivo na produção do combustível, chegando a produzir, em 2012, 
uma quantia dez vezes maior em comparação a 2003. 

Conforme dados da BIODIESELBR (2016) [1], os investimentos 
feitos na União Europeia chegam a aproximadamente € 100 milhões em 
programas como o Projeto de Demonstração de Biodiesel (PDB) e o 
Programa de Biodiesel da Comunidade Europeia (PBCE). Este último 
almeja realizar uma adição da mistura vegetal de 8% até 2020. Na análise 
da Directive (2003/30/EC), existe uma perspectiva de aumento da 
demanda por biodiesel em toda a Europa e, com isso, investimentos em 
programas de incentivos são essenciais. Na tabela 1 é possível averiguar as 
metas do PBCE até 2020:

Fonte: Adaptada de European Biofuel Board (2003 – 2012).
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Tabela 1 – Metas para a produção de biodiesel, demanda de diesel e biodiesel e 
demanda de área plantada de colza na EU, nos anos de 2010, 2015 e  

previsões para 2020

Contudo, há de se ressaltar que o biodiesel na UE é quase 
exclusivamente extraído da colza e conforme estudos realizados por 
Wörgetter et al. (2006), a produção de biodiesel na Europa não será 
suficiente para suprir a demanda que, atualmente gira em torno de 1 bilhão 
de litros por ano, sendo, portanto inevitável a importação de biodiesel 
ou biomassa para a sua produção e abastecimento do mercado interno. 
Ele ainda salienta a necessidade de se manter um equilíbrio sustentável e 
econômico para a solução do problema da demanda crescente que surgirá 
no continente nos próximos anos.

De acordo com dados da IEA (2016), os Estados Unidos da 
América (EUA) – que atualmente é o quinto maior produtor mundial, com 
produção de 280 milhões de litros/ano – atrás de Alemanha, França, Itália 
e Malásia, também pode se tornar um grande importador do produto no 
futuro. Isso se deve a fatores climáticos prejudiciais às lavouras no período 
do inverno, pois 95% do biodiesel norte-americano são provenientes de 
soja, bem como a denominada “conta de defesa”, que resulta da proteção 

Anos de Imple-
mentação 2010 2015 2020

Meta 2% 5,75% 8%

Consumo de 
diesel 158,6 M t 165,0 M t 172,0 M t

Demanda por 
biodiesel 3,7 M t 11,0 M t 13,8 M t

Demanda de 
área (colza) 2,6 M ha. 7,9 M ha. 9,9 M ha.

Fonte: Directive, (2003/30/EC).
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norte-americana ao petróleo do Oriente Médio e Venezuela, garantindo 
certa independência econômica dos preços praticados pela Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Para Wörgetter et al. (2006), 
esse cenário sinaliza a crescente alta no consumo de biodiesel no mundo, 
podendo chegar, até 2035, ao montante de 182 milhões de barris/ano 
contra os 109 milhões levantados em 2006.

1.1.6 Cenário da produção de biodiesel no Brasil

O Brasil possui uma matriz energética muito variada. Segundo 
estatísticas do MME (2016) [2] a matriz energética brasileira apresenta-se 
da seguinte forma:

Gráfico 3 – Matriz energética brasileira em 2016

Fonte: MME, (2016 [2]).

Dos agregados verificados no gráfico 3, 27% da produção 
brasileira de energia advém da biomassa. Segundo o órgão essa produção é 
composta por 12,6% de cana-de-açúcar para geração de etanol, 11,9% de 
lenha e carvão vegetal, 1,5% de biodiesel e 1% de outras fontes, (MME, 
2016) [2]. 

O Brasil atualmente é o país que possui a maior variedade de 
matérias-primas para a produção de biodiesel no mundo. Hoje, a maior 
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parte do biodiesel produzido no Brasil é de origem vegetal, com notável 
predominância da soja. A porcentagem de biodiesel brasileiro derivado da 
soja vem variando mês a mês e em média oscila entre 70% e 85% do total 
da produção nacional. Para reduzir a dependência de um só produto, o 
governo vem incentivando também o uso de outras matérias-primas, em 
especial as oleaginosas, (MME, 2016) [2].

A produção de biodiesel no Brasil ainda é quase que exclusivamente 
oriunda da soja. O óleo de soja é consequência da demanda - sempre 
crescente - por mais farelo proteico, a matéria-prima da ração animal. 
A segunda maior matéria-prima na produção de biodiesel no Brasil é 
a gordura animal que, na maioria das vezes, é proveniente de animais 
alimentados com este grão, o que acaba retroalimentando a cadeia 
produtiva do complexo da soja. Conforme levantamento da ANP (2016), 
a produção de biodiesel, por biomassa, encontra-se distribuída conforme 
o gráfico 4:

Gráfico 4 – Matérias-Primas utilizadas para a produção de biodiesel no Brasil 
em 2016

Fonte: ANP, (2016).

De acordo com dados publicados pela (ANP, 2016) o Brasil conta 
com o funcionamento de 67 indústrias produtoras de biodiesel em todo 
o país sendo: 4 na Bahia, 1 no Ceará, 6 em Goiás, 1 no Maranhão, 4 em 
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Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul, 24 em Mato Grosso, 1 no Pará, 3 
no Paraná, 7 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro, 2 em Rondônia, 
1 em Santa Catarina, 07 em São Paulo e 2 em Tocantins. A soma da 
capacidade de produção destas indústrias resulta em, aproximadamente, 
7.182.987,80 m3/ano de biodiesel9.

Gráfico 5 – Produção nacional de biodiesel puro – B100 entre 2000 e 2016

Fonte: ANP, conforme Resolução ANP n° 07/2008, (2016).

É possível verificar, por meio dos dados apresentados no gráfico 5, 
que a produção brasileira de biodiesel vem aumentando ao longo dos anos. 
Isso se deve as expectativas positivas que as políticas de implantação do 
B20 ao diesel fóssil, discutidas na Conferência Rio+20, proporcionaram 
ao setor. Porém, na visão de Romeiro (2009), o Brasil ainda possui alguns 
entraves que podem comprometer este crescimento como: a oferta por 
parte das indústrias, os marcos regulatórios, a falta de incentivos ao setor 
industrial e refinarias e outras questões ligadas à agricultura familiar. 

9 Capacidade anual considerando 360 dias de operação, já incluindo as restrições im-
postas pelos órgãos ambientais competentes.
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Já na análise de Fontana (2011), os investimentos nas áreas de 
produção e distribuição de biodiesel podem gerar oportunidades que 
terão reflexos em todos os segmentos de sua cadeia produtiva. Com base 
em seus estudos, estima-se que a produção de biodiesel já tenha gerado 
aproximadamente 600 mil postos de trabalho no campo em todo o Brasil. 

1.1.7 Cenário da produção de biodiesel em Mato Grosso

Operam atualmente em Mato Grosso 24 empresas ligadas à 
produção de biodiesel, distribuída nos municípios da seguinte forma: 1 em 
Alto Araguaia, 1 em Barra do Bugres, 1 em Barra do Garças, 1 em Campo 
Novo do Parecis, 1 em Campo Verde, 1 em Colíder, 1 em Feliz Natal, 1 
em Lucas do Rio Verde, 1 em Nova Marilândia, 1 em Nova Mutum, 1 em 
Porto Alegre do Norte, 1 em Sapezal, 2 em Sinop, 1 em Sorriso, 1 em Terra 
Nova do Norte, 1 em Várzea Grande, 3 em Cuiabá e 4 em Rondonópolis. 
Somadas, estas indústrias podem produzir aproximadamente 1.772.082 
m3/ano de biodiesel, ou seja, aproximadamente 25% da capacidade da 
produção brasileira. No município de Rondonópolis está localizada a 
maior produtora do Brasil com capacidade para produção de 486.720 
m3/ano de biodiesel, (BIODIESELBR, 2016) [2].
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Gráfico 6 – Produção mato-grossense de biodiesel puro – B100 entre  
2006 e 2016

Fonte: ANP, conforme Resolução ANP n° 07/2008, (2016).

A curva visualizada no gráfico 6 demonstra que o estado de Mato 
Grosso vem, ao longo dos anos, investindo na produção de biodiesel, com 
a implantação de indústrias e esmagadoras de óleo vegetal distribuídas em 
todo o estado. A produção de biodiesel é crescente no estado, porém 
conforme dados do Sindicato das Indústrias de Biodiesel de Mato Grosso 
(SINDIBIO-MT, 2017), das 24 empresas cadastradas na ANP – e que 
também são filiadas ao sindicato – apenas 13 ainda estão em operação. De 
acordo com o Sindicato, destas 13 empresas que ainda estão em operação, 
somente 7 participaram das vendas de biodiesel praticadas no último 
leilão da ANP e 6 no penúltimo 10. Mato Grosso representava em 2015, 
aproximadamente 28% das vendas realizadas nos leilões da ANP e em 
2016 caiu para menos da metade, com apenas 12%. Para o SINDIBIO-
MT, esta expressiva redução é devida à suspensão de algumas empresas 

10  51º e 52º Leilões da ANP respectivamente.
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beneficiárias de incentivos fiscais por parte do governo do estado, como 
o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso 
(PRODEIC), (SINDIBIO-MT, 2017).

Este cenário trouxe aos empresários de biodiesel expectativas 
negativas quanto às vendas do produto nos leilões da ANP. Para eles, 
seria de grande importância que o governo criasse marcos regulatórios 
para o setor, além de estabelecer uma concorrência mais “justa” para o 
segmento e a inserção das empresas menos competitivas em programas 
de incentivos fiscais, como o PRODEIC. Grandes empresas ligadas ao 
segmento, como é o caso da ADM, da Bunge, da Cargill, da Maggi, 
da Monsanto e da Bom Futuro, provocam grandes variações nos preços 
do biodiesel praticados nos leilões da ANP. Essas variações prejudicam 
os pequenos e médios produtores, que acabam tendo que vender sua 
produção a um preço que, em suma, não cobre os custos de produção.  
Uma das alternativas propostas pelo SINDIBIO-MT seria a diversificação 
de matérias-primas para a produção de biodiesel, o que poderia alavancar 
o setor que atualmente passa por um momento de instabilidade. Tal 
medida, seria de suma importância para que o segmento não instaure um 
processo severo de recessão.

1.2 Girassol como uma alternativa para atual Matriz Agroenergética

Este tópico foi dedicado às particularidades do girassol. 
Inicialmente, discorreu-se sobre o seu contexto histórico e os aspectos 
técnicos de seu sistema de cultivo. Posteriormente, foi realizada uma 
abordagem relativa à idiossincrasia do método produtivo de diversificação 
de cultura através da rotação e sucessão no plantio direto para grandes 
monoculturas (com um olhar especial para a inserção do girassol como 
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uma das principais culturas de Mato Grosso). Por fim, o tópico encerra 
com um esboço atual de sua cadeia produtiva e a situação de sua produção 
em agregados mundiais, nacionais e regionais. 

1.2.1 Origem e História do Girassol

Por muito tempo acreditava-se que o girassol era uma planta 
de origem peruana, chegando até mesmo a ganhar o nome de Flor de 
Ouro do Peru. No entanto, de acordo Selmeczi-Koavacs, (1975) e Putt 
(1997), evidências arqueológicas comprovaram que o girassol já vinha 
sendo cultivado por índios, na região do atual Novo México, por volta 
de 3.000 a.C. e que sua domesticação pode ter ocorrido antes mesmo da 
do milho. Selmeczi-Koavacs (1975) e Putt (1997) ainda comentam que 
achados arqueológicos no Sítio de San Andrés – Região de Tabasco, no 
México – comprovam que, por volta de 2.875 – 2.575 a.C. o girassol já 
fazia parte da ornamentação e das culturas de plantio direto das tribos dos 
Maias.  Assim, o México pode ser considerado o berço da domesticação 
do girassol. 

O girassol tradicional – utilizado nas lavouras atualmente – 
teve sua origem a partir do girassol silvestre, que por muito tempo, foi 
considerado como planta daninha nas plantações de milho, abóbora e 
mandioca. Com o tempo, os Maias passaram a utilizar suas sementes para 
fabricação de tinta púrpura para colorir seus corpos, cabelos e também 
para ornamentar cestos e tecidos. A farinha que se extraía das sementes 
era utilizada para a fabricação de pães, bem como para fins medicinais, 
(SELMECZI-KOAVACS 1975; PUTT, 1997).

Segundo Rossi (1998), o girassol foi levado para o continente 
europeu por volta de 1510. A planta foi cultivada, inicialmente, em 
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Madri, na Espanha, pelo então fazendeiro Dodonaeus. No final do século 
XVI, a planta já tinha se difundido por todo o continente, principalmente 
na Itália, na França, na Bélgica, na Holanda, na Suíça, na Alemanha e na 
Inglaterra. Até então, a utilização do girassol pelos europeus, era para 
fabricação de mel e ornamentação. Somente em 1769 – na Holanda – 
é que o girassol começava a ser utilizado pelos europeus como planta 
oleaginosa para fins de extração de óleo vegetal.

O sucesso no plantio do girassol se espalhou por todo o mundo. 
Em 1875, na Ásia, países como Índia, China e Filipinas começavam a 
utilizar a cultura para extração de óleo e silagem. Já na Rússia, por volta de 
1879, o girassol transformou-se numa planta comercial, onde o mesmo era 
cultivado em 150.000 hectares e tornando-se uma das principais culturas 
para os russos naquele período. Na África, começou a ser cultivado no 
início do século XX e foi muito utilizado para produção de silagem, 
principalmente no Zimbábue, África do Sul, Quênia e República do 
Congo, (SELMECZI-KOAVACS, 1975 apud PUTT, 1997).

Os primeiros indícios de cultivo do girassol na América do Sul 
datam de aproximadamente 1568, no Peru, onde a cultura servia de 
ornamentação e principalmente para alimentação de aves e animais. 
Por volta de 1877, a Argentina se tornou o maior produtor de girassol, 
para fins de extração de óleo vegetal, do continente. Consecutivamente, 
em 1923 é instalada a primeira indústria esmagadora de semente de 
girassol da Argentina, país que inaugurou esse tipo de técnica industrial 
no continente sul-americano. Não obstante, a Argentina é atualmente, 
o terceiro maior país produtor de girassol do mundo.  Em países como 
Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia a cultura em grande escala 
teve início em meados dos anos 1960, porém, com números tímidos 
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se comparados, à produção argentina, (SELMECZI-KOAVACS, 1975 
apud PUTT, 1997 e ROSSI, 1998).

No Brasil, o girassol inicia sua história no final do século XIX, 
onde foi introduzido como ornamentação. Tempos mais tarde, foi usado 
na fabricação de chá – que inclusive é fonte riquíssima de cafeína – 
substituindo o café no desjejum nas regiões mais ao sul do país.  A primeira 
indicação de cultivo comercial aconteceu em 1902, em São Paulo, mas a 
cultura só se desenvolveu de forma expressiva a partir de 1960. Os estados 
pioneiros na produção do girassol neste período foram Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná. No 
período de 1964-65 o país produziu em torno de 4 milhões de toneladas 
do grão em uma área de 3.000 hectares, (CATI, 1998). De acordo com 
Dall’Agnol et. al. (1994) “O insucesso ocorreu pela falta de tecnologia de 
produção para as condições brasileiras e a falta de estímulos de mercado, 
com o encerramento das atividades da indústria Aguapeí, já em 1964”.

Em Mato Grosso, o girassol aparece no começo dos anos 
1980, porém era uma produção tímida, apenas para abastecimento do 
mercado de aves no interior do estado. Já na cidade de Campo Novo 
do Parecis o girassol começou a ser plantado no início dos anos 1990. 
Neste período, não havia estímulos à produção da oleaginosa, porém os 
produtores da cidade plantavam objetivando o mercado de alimentação 
de aves. De acordo com Rossi (1998), por mais de 10 anos – de 1993 
até 2004 – existiu apenas um produtor de girassol na cidade, que já 
produzia aproximadamente 2.000 ha. Somente a partir de 2005 é que a 
cultura desponta como grande monocultura na cidade interiorana. Isso 
se deve, principalmente, à chegada da primeira indústria beneficiadora 
do produto, o que transformou a cidade na maior produtora nacional 
de girassol. Ainda conforme Rossi (1998), além da chegada da indústria 
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beneficiadora, outros fatores contribuíram para o sucesso do girassol em 
Campo Novo do Parecis, como a união e a persistência dos produtores 
rurais, a crescente demanda por alternativas de óleo comestível e as 
expectativas quanto à inserção da oleaginosa na matriz agroenergética 
brasileira para produção de biodiesel.

Atualmente, de acordo Dall’Agnol et. al. (1994), o girassol possui 
os seguintes desafios no mercado agrícola brasileiro:

Os desafios que o girassol enfrenta no Brasil são 
basicamente três: primeiro, oferecer aos produtores 
uma cultura alternativa que, em caráter complementar, 
possibilite uma segunda colheita, sobre a mesma 
área e no mesmo ano agrícola; segundo, oferecer 
mais uma matéria-prima oleaginosa às indústrias 
de processamento de outros grãos, reduzindo sua 
ociosidade; e, finalmente, oferecer ao mercado um 
óleo comestível de alto valor nutritivo (Pelegrini, 
1985). Junta-se a esses desafios a alternativa atual da 
produção de energia, já que o óleo de girassol pode 
ser utilizado como matéria-prima para produção de 
biocombustíveis. (DALL’AGNOL et. al., 1994, p. 
9).

Por isso, para a indústria, fica a vantagem de receber mais uma 
matéria-prima, evitando a ociosidade no período de entressafra das 
culturas de verão. Para o consumidor, aumenta a oferta de um óleo 
comestível de excelente qualidade. E para o segmento energético, fica a 
expectativa positiva de mais uma oleaginosa para produção de biodiesel.

1.2.2 Aspectos técnicos e especificidades no sistema de  
produção do girassol

Desde 1980, com a implantação do Programa de Mobilização 
Energética (PME), o Governo Federal vem incentivando a pesquisa 
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energética com utilização do girassol como matéria-prima. A EMBRAPA, 
através do Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPS), estabeleceu 
diversas diretrizes para o melhoramento genético da planta, o que resultou 
na elevação da qualidade do óleo extraído e da eficácia no combate a 
pragas. Posteriormente, com a criação do Sub-Programa de Pesquisa 
do Girassol (SPPG) – vinculado ao Programa Nacional de Pesquisa em 
Energia (PNPE) – a EMBRAPA conseguiu desenvolver, em parceria com 
outras 16 instituições, 68 projetos de pesquisa em todo o Brasil. Estes 
projetos têm por finalidade pesquisar e divulgar informações referentes a 
novos cultivares de girassol, definir melhorias no sistema de produção e 
reprodução da planta, estabelecer épocas de semeadura mais adequadas 
para as diferentes regiões do país e recomendar o manejo mais adequado 
para a cultura e para o solo, etc. (Dall’Agnol et. al. 1994).

1.2.3 Aspectos técnicos da planta de girassol

A planta de girassol (Helianthus Annuus L.) é uma planta anual 
11 da família das Asteraceae. As plantas com finalidade comercial chegam 
a medir de 2 a 3 metros de altura por 50 a 60 centímetros de largura 
(capítulo da flor) enquanto a espécie ornamental chega a medir 40 
centímetros de altura por 18 centímetros de largura (capítulo da flor)12. 
É uma planta pertencente ao gênero (Helianthus) que se caracteriza pela 
peculiaridade de realizar o heliotropismo 13. Por possuir essa destreza – 
de acompanhar o movimento do Sol – o girassol consegue, ao longo de 
11 Anual é o tipo de planta que possui seu ciclo vegetativo completo (nasce, cresce, 

floresce, reproduz e morre) dentro de um ano.
12 De acordo com Rossi (1998) o Recorde mundial foi de uma planta de girassol en-

contrada na Holanda em 1993 que media 7,6 metros de altura por 81 centímetros de 
largura (capítulo da flor).

13 Heliotropismo é uma característica das plantas de gênero Helianthus de se movimen-
tar sempre em direção ao sol.
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sua florada (que pode durar de 10 a 15 dias dependendo da espécie da 
planta), acumular energia magnética advinda do Sol, fazendo com que 
suas sementes possuam um elevado teor oleaginoso, (ROSSI, 1998).

O girassol possui um notório valor econômico, ambiental e 
nutricional. Rossi (1998) sintetiza a importância da planta:

É um cultivo econômico, rústico e que não requer 
maquinário especializado. Tem um ciclo vegetativo 
curto e se adapta perfeitamente a condições de solo 
e clima pouco favoráveis. O girassol não empobrece 
ao solo, pois, apesar de absorver mais água do que 
outros cultivos estivais, e por isso, resistir melhor 
aos efeitos da umidade insuficiente, não extrai 
mais nutrientes do que qualquer um deles. Para 
seu cultivo correto são necessários os mesmos 
conhecimentos e maquinários utilizados na cultura 
do milho, sorgo ou soja. (…) O valor nutritivo do 
óleo de girassol é importante devido à presença de 
vitaminas lipossolúveis A, D, e E, sendo esta última 
o mais importante auto-oxidante dos óleos vegetais 
e também um importante conservante de vitamina 
A. As sementes de girassol têm 68% de complexos 
fosforados, em misturas complexas de lecitina, 
cefalina, fosfoglucídios, assim como vitaminas B4 e 
B8, contribuindo para diminuição do colesterol no 
sangue e a regularização dos processos metabólicos. 
(ROSSI, 1998, p.13, 52).

A estrutura da planta de girassol é composta por: raiz, caule, 
folhas e flor. A extração de nutrientes somada ao processo de fotossíntese 
faz com que a planta produza seu fruto, que é a semente. A semente, 
que é um fruto seco, é composta de casca (25%) e polpa (75%). Da 
casca se obtém as tortas e farelos que serão utilizados na produção de 
farinhas e ração para alimentação animal e adubação. Da polpa extrai-se 
o óleo – que possui um teor oleaginoso em torno de 52% da polpa – esse 
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óleo é utilizado para alimentação humana, cosméticos e para a produção 
de biodiesel. Mais de 90% da produção mundial de girassol se destina 
à fabricação de óleo comestível enquanto os 10% restantes se dividem 
em consumo humano, produção de cosméticos, alimentação de aves e 
produção de biodiesel, (ROSSI, 1998). Basicamente, a planta de girassol 
é composta pelas cinco partes conforme se vê na figura 4:

Figura 4 – Partes da planta de girassol

Cabe salientar que a raiz pivotante radiculada – que possui em 
torno de 14 a 18 centímetros de comprimento e de 6 a 10 raízes secundárias 
– proporciona melhor extração de nutrientes e menos agressão ao solo. O 
caule é cilíndrico, vigoroso e interiormente esponjoso e aquoso. Podendo 
medir de 60 a 220 centímetros por 1,8 a 5 centímetros de diâmetro, é 
o responsável pelo transporte de nutrientes e água para as folhas e a flor, 
e sua característica de longitudinalmente fistulado e oco faz com que o 
girassol retenha mais água no período de seca (ROSSI, 1998).

Nota: Construção dos autores com base em Rossi, (1998, 
p. 77).
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As folhas geralmente são trinervadas, longamente pecioladas e de 
forma oval. É dividida em quatro pares, sendo os três primeiros grupos de 
folhas opostas, ou seja, uma folha de cada lado do calcule e, a partir do 
quarto par, tornam-se um grupo de folhas alternadas. As últimas folhas 
da planta dão origem às brácteas e sépalas, que servirão de invólucro da 
flor. Geralmente cada planta pode possuir de 12 a 40 folhas. A flor do 
girassol é a responsável pela reprodução da planta. Nela estão contidos 
os estames androceu (órgão masculino) e gineceu (órgão feminino). É 
do pólen produzido pelo androceu que se produz o mel, enquanto as 
sementes são extraídas do gineceu fecundado. Normalmente, cada planta 
de girassol produz apenas um capítulo de flor. As sementes produzidas 
dentro do capítulo são protegidas pelas pétalas e cada semente pode medir 
de 8 a 13 milímetros de comprimento, pesando 0,5 gramas. Os melhores 
híbridos de girassol podem produzir em torno de 350 a 400 gramas de 
sementes, ou seja, algo em torno de 175 a 200 caroços de semente por 
flor, (ROSSI, 1998).

1.2.4 Especificidades no sistema de produção do girassol

O girassol é uma planta que possui boa adaptação em regiões com 
clima temperado e tropical. É um vegetal que está apto para a colheita 
120 dias após a germinação. A germinação – dependendo de cada espécie 
e condições produtivas – ocorre entre 5 e 10 dias após o plantio. Sua 
floração – que pode durar de 10 a 15 dias – geralmente acontece entre o 
80 º a 85º dias após a germinação. O pH 14 do solo ideal para o plantio 

14 pH: potencial Hidrogeniônico é uma escala logarítmica que mede a concentração de 
acidez, neutralidade e alcalinidade de uma solução ou solo. Ela vai de 0 a 14, sendo 7 
o valor neutro. Abaixo de 7 indica índices de contração ácida, sendo o 0 acidez máxi-
ma; e acima de 7 índices de alcalinidade, sendo o 14 a alcalinidade máxima, (ROSSI, 
1998).
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se concentra entre 5,2 a 6,5, (ROSSI, 1998). Na tabela 2 segue-se um 
resumo das exigências de temperatura e água nas principais fases de 
desenvolvimento da planta de girassol:

Tabela 2 – Principais exigências no desenvolvimento da planta de girassol

Etapas/Fases Duração da 
fase

Temperatura 
ótima

Consumo de 
água Requisitos

Germinação
De 4 a 15 dias 20º C 0,5 a 0,7 mm/

dia
Solo com boa 

umidade (10 
a 15 cm)

Crescimento De 45 a 70 dias 25 a 27º C 1,8 a 6,2 mm/
dia

-

Florescimento De 10 a 15 dias 27 a 35º C 6 a 8 mm/dia Insetos polini-
zadores

Maturação De 20 a 30 dias 20 a 25º C 4 a 6 mm/dia Tempo seco
Colheita De 20 a 30 dias 25 a 30º C 1 a 4 mm/dia Tempo seco

Nota: Construção dos autores com dados de Rossi, (1998, p. 49).

Como foi observado, o girassol é uma cultura que exige menos 
consumo de água na fase final de seu plantio, sendo requisito básico a 
existência de tempo seco para maturação e colheita. Tal requisito, de 
acordo com Rossi (1998), irá determinar a qualidade do teor oleaginoso 
dos grãos da planta. Assim, as principais especificidades no sistema de 
produção do girassol se dividem da seguinte maneira: Solo, Adubação 
e fertilização, Controle de pragas e doenças, Semeadura, Polinização, 
Irrigação, Colheita e Armazenamento.

Solo: Para um plantio bem-sucedido do girassol é necessário que 
o solo esteja com uma concentração de pH entre 5,2 a 6,5. Os solos 
mais adequados para a cultura são os profundos argilo-arenosos, com boa 
fertilidade, capa freática e pequena profundidade, permeáveis e com boa 
incidência de matéria orgânica. O melhor é que, quando o solo tenha 
menos do que 2,5% de matéria orgânica, o pH seja maior que 5,2. Terras 
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planas, sem riscos de encharcamento são as melhores para essa cultura, 
(ROSSI, 1998).

Adubação e fertilização: O girassol é uma planta que necessita de 
pouca adubação do solo quando o pH está em torno de 5,2 com matéria 
orgânica de 2,5%. Dentre os nutrientes necessários para uma adubação 
correta da planta estão o nitrogênio (20.000 ppm), o potássio (15.000 
ppm), o cálcio (15.000 ppm), o magnésio (3.000 ppm), o fósforo (2.500 
ppm), o enxofre (2.000 ppm), o ferro (100 ppm), o boro (40 ppm), o 
manganês (40 ppm), o zinco (40 ppm), o cobre (25 ppm), o molibdênio 
(1 ppm), e o cloro (menos de 0,5 ppm). Caso o plantio se proceda em 
resteva de gramínea (trigo, milho, aveia, etc), é necessário acrescentar 
mais 20 kg/ha de nitrogênio, que será utilizado por microrganismos 
na decomposição da resteva. As aplicações, tanto de calcário e gesso 
como de adubos na linha de semeadura, favorecem a concentração dos 
materiais perto das raízes, permitindo uma maior e mais rápida absorção 
e diminuindo substancialmente o custo da fertilização, entre 2 e 3 vezes, 
dependendo da distância entre as linhas de semeadura (ROSSI, 1998).

Controle de pragas e doenças: De acordo com Rossi (1998), as 
principais pragas do girassol são: Saúvas e Quenquéns (formigas cortadeiras), 
Espinhosa, Medidora, Peluda e Rosca (lagartas), Vaquinha, Zebrado e 
Pardo (besouros), Dípteros (larvas de mosca) e Hemípteros (percevejos). 
O controle químico para as pragas mencionadas pode ser realizado por 
meio da utilização dos seguintes nematicidas, respectivamente: EDB 
(dibromuro de etileno 60 kg/ha), DBCP (dibromo cloropropano 20 kg/
ha), Aldicarb (13 kg/ha), Carbofuran (2 kg/ha) e Brometo de metila (50 
cm3 de gás por m2 de cautério). No período de maturação até a colheita 
a plantação pode sofrer ataques de pássaros (pombas e periquitos), que 
podem ser evitados com repelentes aviários como o Methiocarb (uso de 
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3 kg/ha). As principais doenças são: Esclerotina, Tombamento (fungos) 
e Alternaria (excesso de água). As doenças ocorrerão se houver condições 
favoráveis para estas, com uma boa condução da lavoura, com adubação 
equilibrada, plantio em época adequada, fugindo de condições favoráveis 
para a ocorrência destas, a lavoura se desenvolverá sem grandes problemas. 
Para o combate às doenças é recomendado o monitoramento da lavoura. 
Controle preventivo é melhor e mais barato. Assim, recomenda-
se fazer aplicação de bordadura em todo o talhão em fases iniciais de 
desenvolvimento da cultura, principalmente em áreas próximas a matas 
e capoeiras.

Semeadura: Ainda conforme Rossi (1998), a escolha da variedade 
ou híbrido é muito importante para o resultado final. O genótipo com 
mais potencial genético de rendimento produzirá um resultado melhor 
com o mesmo custo de produção. É justamente nessa fase da cultura que 
o agricultor deverá levar em consideração a eleição do híbrido adequado 
para o mercado, a qualidade da semente, o tratamento químico correto, a 
época de semeadura mais propícia para a variedade escolhida, a densidade 
do solo, a uniformidade e profundidade da semeadura e o tipo de 
maquinário adequado ao sistema de semeadura selecionado. Os híbridos 
AG 960, AG 962, AG 967, AG 972 devem ser plantados em torno de 
55.000 sem/ha, objetivando colher de 40.000 a 43.000 capítulos por 
hectare. Os espaçamentos devem ser efetuados de acordo com a boca de 
colheita adaptada. Se utilizar a boca de soja adaptada, pode-se plantar 
com 50, 60, 70, 80 e 90 cm (sendo recomendados 50 cm com 2,7 sem/m 
ou 27 sem/m). À medida que aumentar o espaçamento, aumenta-se o 
número de semente por metro, devendo ficar em um estande de 56 mil 
sem/ha e 43 a 45 mil plantas/ha, (ROSSI, 1998).
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Polinização: Outra etapa muito importante, segundo Rossi 
(1998), para o sucesso no plantio do girassol é a polinização. Por ser 
uma planta de fecundação cruzada 15, o girassol necessita de um número 
adequado de agentes polinizadores durante os dias de floração. Existe a 
predileção por parte dos produtores rurais pelas abelhas como agentes 
polinizadores, onde são instaladas 100 colmeias por hectares ao longo da 
plantação. Esta prática, além de contribuir para a fecundação das flores do 
girassol, serve também de estímulos para o mercado da apicultura, pois 
o mel produzido das lavouras de girassol é considerado pelos apicultores 
como de ótima qualidade. A frequência de 10 colmeias (800 mil abelhas) 
por hectare é o suficiente para garantir a fecundação de aproximadamente 
100% das plantas, o que também geraria algo em torno 200 kg de mel.

Irrigação: O girassol é um vegetal considerado muito resistente 
à seca e isso se deve ao seu grande e profundo sistema radicular e seu 
alto poder de sucção. A água extraída na fase de crescimento da planta 
fica armazenada em seu interior por aproximadamente 60 dias antes da 
colheita e a irrigação em excesso nestes períodos pode prejudicar todo o 
plantio. Para que essa economia de água se concretize é necessário que 
o girassol seja plantado da mesma forma que a soja: 3 centímetros de 
profundidade e com boa umidade para germinação. Deve-se comprimir 
bem a terra ao redor das sementes para favorecer a transferência de 
umidade do solo para as sementes e, assim, proporcionar uma germinação 
mais uniforme. É interessante suspender qualquer tipo de irrigação cerca 
de 20 dias depois da floração para se evitar a proliferação de fungos. A 
cultura pode chegar a consumir aproximadamente 38 mil litros de águas 
por hectare/dia, um consumo relativamente baixo se comprado aos 50 e 

15 Tipo de fecundação vegetal onde a planta necessita de agentes externos para ser 
fecundada (vento, insetos ou ação humana), onde o pólen de uma flor fecunda o es-
tigma de outra flor, (ROSSI, 1998).
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60 mil litros de água por hectare/dia gastos com o cultivo da soja e do 
milho respectivamente (ROSSI, 1998).

Colheita: A colheita é considerada a fase mais crítica de todo o 
processo de cultivo. Isso porque, se realizada precocemente, a semente 
poderá ser colhida com um alto teor de umidade (acima de 22%), o que 
prejudicaria a qualidade oleaginosa do óleo a ser extraído. Outro agravante 
é o fato de os capítulos da flor ainda estar com umidade em torno de 
40 a 60% o que traria danos às estruturas metálicas das colheitadeiras, 
ocasionando ferrugem e acelerando o processo de corrosão, além de 
dificultar a limpeza. Uma colheita tardia ocasiona o quebrantamento de 
plantas ou o desgrane dos capítulos, fazendo com que o teor oleaginoso 
das sementes seja drasticamente reduzido. Assim, a colheita deve ser 
realizada quando a planta, as folhas e o capítulo estiverem secos e as 
sementes apresentarem umidade entre 10 a 14%. É proveitoso frisar que 
o maquinário utilizado na semeadura e na colheita da soja e do milho 
também pode ser aproveitado – com pequenas adaptações – no processo 
de semeadura e colheita do girassol (ROSSI, 1998).

Armazenamento: Rossi (1998) ainda destaca que a qualidade dos 
óleos comestíveis, bem como dos destinados à produção de biodiesel, está 
estritamente relacionada com a qualidade das sementes utilizadas para 
sua obtenção. Por isso, o armazenamento adequado do grão é uma fase 
laboral muito importante para a qualidade do produto final. Para um bom 
armazenamento é necessário que seja dada a devida atenção à temperatura 
das sementes no local de armazenagem; a umidade ambiente; a umidade 
e temperatura intergranular do ar; a integridade física das sementes; e as 
impurezas armazenadas junto com as sementes. A secagem do grão, antes 
de seu envio às indústrias de beneficiamento, é outra fase importante 
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no processo de armazenamento. Assim que as sementes passam pelo 
processo de secagem e limpeza, elas podem, ainda, ficar estocadas por um 
período máximo de 90 dias com temperatura controlada entre 4 e 20º C 
e umidade abaixo de 20%.

Outras etapas do cultivo do girassol – que não foram abordadas, 
haja vista a limitação deste trabalho – podem ser mais bem estudadas na 
obra de Rossi (1998), como é o caso da escolha das espécies, melhoramento 
genético, transporte e o controle de ervas daninha etc. Por fazer parte 
do escopo que dará suporte à posterior análise deste estudo, elaborou-
se um subtópico específico para tratar da diversificação de culturas,  
conforme segue:

1.2.5 Características da cadeia produtiva do girassol e produção em 
agregados

O girassol é uma oleaginosa que possui um mercado em 
expansão e notoriamente diversificado. Além do mel adquirido na fase 
de florescência da planta, tem-se também, após a extração do óleo vegetal 
bruto, a torta ou o farelo que também podem ser usados em cadeias 
produtivas distintas. No que tange ao mercado agroenergético, o girassol 
ainda compõe uma parcela consideravelmente pequena em sua matriz 
energética. Isso ocorre pela pouca oferta do produto – se considerado 
outras oleaginosas como soja, algodão e mamona – e, principalmente, 
pela falta de experiência no plantio por parte dos agricultores brasileiros 
(LEITE et. al., 2005). Por isso, faz-se necessário o estudo de sua cadeira 
produtiva e de seus subprodutos. 
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1.2.6 Cadeia produtiva do girassol

A cadeia produtiva do girassol é considerada bem diversificada. 
Ela passa por quatro estágios principais, sendo: Plantio da cultura no 
campo (semeadura, florescência e colheita), armazenamento e secagem 
da semente, transporte das sementes para a indústria beneficiadora 
(esmagação e extração do óleo bruto) e, por fim, as sobras (torta e farelo). 
Na figura 5 é possível observar os principais elos desta cadeia, bem como 
a origem e a destinação dos produtos à base de girassol.

Figura 5 – Esquema básico da cadeia produtiva do biodiesel

Nota: Construção dos autores com base na pesquisa de campo, (2017).

Analisando cada um dos principais elos da cadeia produtiva do 
girassol foi possível averiguar:

Campo – Lavoura (Florescência e Colheita): O girassol é 
plantado no campo e sua cultura demora em torno de 120 dias para 
estar apta para colheita. No entanto, na fase de florescência, é preciso a 
presença de agentes polinizadores (abelhas) que fertilizarão a lavoura e, 
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consequentemente, darão origem ao mel, principal produto da apicultura. 
Em um hectare de girassol são instaladas 10 colmeias que produzem, em 
média, 200 kg de mel que são vendidos a R$ 10,00 o quilo. O mel é 
um produto regionalizado. Os pequenos produtores retiram as colmeias 
das Áreas de Preservação Permanente (APP) e colocam na cultura de 
girassol. Existe um fortalecimento e uma parceria entre o grande e o 
pequeno produtor. De acordo com números da Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), a extração de mel 
das lavouras de girassol pode render em torno de R$ 60 milhões por 
plantio somente na cidade de Campo Novo do Parecis. Isso porque o 
município tem mais de 30 mil hectares reservados para a cultura, a maior 
área plantada do país. Cada hectare produzindo 200 quilos resultaria 6 
mil toneladas de mel. O quilo do produto é vendido a R$10, (EMPAER, 
2012). Ainda no campo, o girassol dá origem a outro produto, que é 
chamado de bagaço. O bagaço, que seriam os restos orgânicos da planta 
após a colheita, é muito utilizado para produção de silagem para o gado e 
ração animal. Muitas das vezes também é utilizado como adubo orgânico 
para preparar o solo para receber a semeadura do milho ou da soja.

Semente de Girassol: As sementes são o maior produto do 
girassol. De acordo com estatísticas da CONAB (2017) [2], mais de 7% 
das sementes são destinadas para o mercado de alimentação de pássaros. 
Porém, nos últimos anos, o consumo de óleo comestível e os estudos 
voltados à produção de biodiesel têm diminuído essa percentagem. As 
sementes de girassol são as mais utilizadas pelo mercado de pássaros 
por ser considerada rica em nutrientes como proteínas, carboidratos, 
aminoácidos, minerais e vitaminas. 

Indústria Esmagadora (Óleo comestível): O óleo comestível é 
o produto do girassol mais consumido pelo ser humano. É considerado 



72

o mais saudável entre os óleos comestíveis (canola, soja e milho), pois 
se destaca por sua melhor viscosidade, maior concentração de ácidos 
graxos poli-insaturados e pelo seu elevado teor de ácido linoléico (ácido 
responsável pela diminuição do LDL - colesterol maléfico). Dentre todos 
os óleos, também o que possui o menor custo para extração, pois é possível 
realizar seu esmagamento a frio (sem condicionamento térmico prévio). 
Porém, por sua oferta ser muito inferior às das demais culturas, seu óleo 
possui um preço elevado no mercado, algo que pode ser contornado com 
aumento da expansão da cultura em larga escala (ROSSI, 1998; LEITE 
et. al., 2005).

Indústria Esmagadora (Cosméticos): O óleo vegetal de girassol 
também vem sendo utilizado pela indústria de cosmético. O óleo em 
si é muito utilizado para fabricação de amaciantes para a pele, xampus, 
condicionadores e cremes diversos. O glicerol, extraído do óleo de 
girassol, é aplicado na fabricação de sabonetes, aromatizantes e, quando 
combinado com suas sementes, pode dar origem aos esfoliantes. Na 
indústria farmacêutica é muito empregado na composição de produtos 
para cicatrização de feridas e hematomas de uso medicinal.

Indústria Esmagadora (Biodiesel): O biodiesel vem ampliando 
seu leque de matérias-primas oleaginosas para produção. O óleo de 
girassol já faz parte das oleaginosas que compõem a matriz energética 
para produção de biodiesel, porém, de forma diminuta. Essa menor 
expressividade da utilização do girassol para indústria de biodiesel se deve 
a diversos fatores, porém, para Leite et. al. (2005) um fator que pesa 
muito em desfavor do girassol é o preço elevado do óleo, justamente por 
sua oferta ainda ser insuficiente em relação às demais culturas. Eles listam 
alguns aspectos que consideram pontos favoráveis para o girassol em sua 
empreitada como matéria-prima energética:
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Oleaginosas com elevado teor de óleo (próximo 
ou acima de 40%) são desejáveis, pois permitem 
a extração de óleo com maior facilidade e menor 
custo, inclusive com uso de prensas, dispensando o 
condicionamento térmico prévio; Oleaginosas com 
elevada produção de óleo por hectare (acima de 3 
t/ha-1) serão mais competitivas, como é caso do 
girassol e das palmáceas; (…) Culturas que possam 
adequar-se em “janelas” do sistema de produção, não 
competindo com a cultura principal, especialmente 
se permitirem o cultivo com menor exigência 
hídrica, terão importância estratégica na agricultura 
de energia; Progressivamente, os agricultores, 
individualmente ou em forma de cooperativas 
e associações, tenderão a produzir seu próprio 
biocombustível, como forma de agregar valor à 
produção agrícola, abrir novas oportunidades de uso 
de produtos agropecuários e para reduzir custos de 
produção. (LEITE et. al., 2005, p. 157, 159).

Torta e farelo: A torta e o farelo de girassol são usados pelo 
mercado de adubos e ração animal. No mercado de adubo, a torta é 
utilizada como composto orgânico para composição de matéria-prima 
fibrosa de procedência orgânica para aumento da fermentação no solo e, 
consequentemente, aumento da presença de microrganismos essenciais 
para a oxigenação e fertilidade da terra. O farelo é componente do mercado 
de ração animal e muito utilizado na fabricação de ração com destino à 
alimentação de gado leiteiro. Seu elevado valor nutricional aumenta a 
produtividade do gado leiteiro e a qualidade do leite adquirido, como 
pode ser constatado na tabela 3:
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Tabela 3 – Consumo e desempenho de vacas leiteiras alimentadas com farelo 
de girassol em substituição ao farelo de soja (78% p/p)

0 TG 12% TG 24% TG 36% TG

CMS (kg/dia) 15,1 15,2 14,4 14,6
CMS (% PV) 3,05 3,07 2,98 2,91
Leite (kg/dia) 13,62 13,51 13,61 13,08
Gordura (%) 3,14 3,13 3,07 3,08
Proteína (%) 3,08 3,13 3,17 3,12

Fonte: Santos (2009. p. 101).

Para Santos (2009), a suplementação lipídica presente na torta 
e no farelo de girassol beneficia os aspectos de qualidade da lactose 
produzida, diminuindo a acetil-CoA carboxilase na glândula mamária e a 
quantidade de gordura ruim (CLA e monoinsaturados) presente no leite.

A cadeia produtiva do girassol, de modo geral, é uma cadeia em 
constante crescimento. E este crescimento poderia ser mais expressivo 
caso os produtores rurais ousassem produzir o girassol como uma cultura 
de verão na entressafra da soja. (LEITE et. al., 2005).

1.2.7 A produção mundial de girassol

Originada no norte do México e, posteriormente, no sudoeste 
dos Estados Unidos, o girassol ganhou destaque como monocultura em 
grande escala após a Segunda Guerra Mundial, sendo a União Soviética, 
através da Rússia e da Ucrânia, a maior produtora nesse período. A 
produção de girassol, conforme dados da (USDA e CONAB, 2016) [2], 
está entre as cinco maiores culturas oleaginosas produtoras de óleo vegetal 
comestível do mundo com 7,7% da produção mundial, ficando atrás 
da soja com 57,8%, do milho com 17,3% do algodão com 10,4%, da 
colza e do amendoim que juntos somaram 2,1%. Ainda de acordo com 
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dados das agências, em 2016 sua produção estava distribuída da seguinte 
maneira: 28,12% na Rússia, 13,33% na Argentina, 14,10% na União 
Europeia, 9,94% na China, 7,10% na Índia, 6,77% nos Estados Unidos, 
1,77% no Brasil e 18,87% no restante do mundo.

Tabela 4 – Girassol: Produção mundial de alguns países nas safras de 
2013 a 2016 (em 1.000 toneladas)

PRODUÇÃO MUNDIAL

GRÃO FARELO ÓLEO
PAÍS/

ANO 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16

Argenti-
na 2.875 4.585 6.295 1.528 1.481 1.433 1.686 1.838 1.990

Rússia 8.035 6.685 5.335 2.884 2.858 2.831 3.319 3.677 4.035

Turquia 1.000 1.250 1500 680 720 761 763 809 855

Ucrânia 9.500 10.500 11.500 3.953 4.285 4.618 3.982 4.315 4.649

EU - 27 8.640 8.650 8.660 3.902 4.105 4.308 3.018 3.181 3.345

Outros 10.205 9.815 17.425 2.339 2.277 2.214 2.062 2.014 1.965

Total 
Mun-
dial

40.255 41.485 50.715 15.286 15.726 16.165 14.829 15.834 16.838

CONSUMO MUNDIAL

GRÃO FARELO ÓLEO
PAÍS/

ANO 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16

Argenti-
na 4.043 4.385 4.727 810 847 885 508 532 555

Rússia 8.832 9.772 10.712 1.796 1.936 2.075 2.190 2.252 2.314

Turquia 1.790 1.895 2.000 1.355 1.480 1.604 936 982 1.027

Ucrânia 9.602 10.417 11.232 431 439 447 487 494 502

EU - 27 8.022 8.421 8.819 6.437 6.791 7.146 4.156 4.416 4.676

Outros 7.482 7.316 7.149 3.551 3.626 3.701 5.062 5.389 5.715

Total 
Mun-
dial

39.771 42.205 44.639 14.380 15.119 15.858 13.339 14.064 14.789

Fonte: Construção dos autores com base nos dados da USDA e CONAB 2016.
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Atualmente Ucrânia, Rússia, Argentina e Turquia lideram a 
produção mundial, conforme visualizado na tabela 4. De 2013 a 2016 
houve um acréscimo de quase 27% na produção mundial de girassol/grão 
bem como também o consumo que passou de 44 milhões de toneladas 
em 2016. O farelo de girassol, que é outro produto consumido da planta, 
está distribuído mundialmente conforme os gráficos 7 e 8:

Gráfico 7 – Girassol em grãos: estoque mundial na safra 2016-2017

Gráfico 8 – Girassol em farelo – estoque mundial na safra 2016-2017

Fonte: USDA, (abril/2018).

Verificando os dados apresentados no gráfico 7, é notória 
a hegemonia da Rússia e da Ucrânia no estoque de grãos na safra de 
2016/2017 enquanto a Argentina justamente com a União Europeia 

Fonte: USDA, (abril/2018).
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liderou o estoque de farelo de girassol na mesma safra, conforme gráfico 
8. De acordo com Rossi (1998), o girassol é o produto mais utilizado 
na alimentação animal nesses países, porém Argentina e Turquia vêm 
ao longo dos anos produzindo quantidades de forma expressivas. Isso se 
deve, segundo o autor, à facilidade encontrada pelos produtores rurais no 
cultivo do girassol nesses países. Esta facilidade ocorre principalmente 
pela positiva adaptabilidade da cultura com o solo, clima e revelo  
nestes países. 

1.2.8 A produção de girassol no Brasil

O cultivo de girassol no Brasil ainda é muito tímido em relação 
à produção mundial. O país ainda é muito dependente das importações 
do girassol, principalmente de seus derivados (farelo e óleo), sendo que, 
em 2017, o Brasil importou 63% do óleo vegetal de girassol e farelo 
consumido (CONAB, 2018) [2].  

Atualmente, de acordo com pesquisas da (CONAB, 2018) [2], 
existem produtores que estão conseguindo produtividade em torno de 
2.500 kg/ha, levando-se em consideração que atualmente o Brasil possui 
aproximadamente 97 mil hectares de área plantada. 
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Gráfico 9 – Área plantada de girassol no brasil entre as safras 1997/98 a 2017/1816

No entanto, no que concerna a produtividade, a oleaginosa vem 
crescendo ao longo dos anos, com picos nas safras de 1999/2000 e de 
2016/2017, conforme pode ser observado no gráfico 10:

Gráfico 10 – Produtividade do girassol no brasil entre as safras 1997/98 a 2017/1817

16 Safra 2017/18 são estimativas da CONAB para o período.
17 Safra 2017/18 são estimativas da CONAB para o período.

Nota: Construção dos autores com dados fornecidos pela CONAB, (2018).

Nota: Construção dos autores com dados fornecidos pela CONAB, (2018).
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O gráfico 11, demonstra o total da produção nos últimos 20 anos, 
sendo que o previsto para ser produzido em 2018 poderá ser nove vezes 
maior que o produzido em 1997/98, no início da série histórica.

Gráfico 11 – Produção do girassol no brasil entre as safras 1997/98 a 2017/1818

É possível verificar também que na safra 2013/2014 o Brasil 
atingiu a maior área plantada de girassol (vide gráfico 9). Este aumento, 
conforme Borsuk et al. (2011), ocorreu devido à implementação de 
programas governamentais, tais como o Programa Nacional de Produção 
e Uso do Biodiesel (PNPB), que prevê um conjunto de políticas, como 
linhas específicas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) aos produtores, com garantia de venda 
da produção e assistência técnica.

1.2.9 A produção de girassol em Mato Grosso

O girassol em Mato Grosso vem ganhando destaque ao longo dos 
anos. Ainda de acordo com números da CONAB (2018) [2], o estado 
já é o líder nacional na produção de girassol, com aproximadamente 57 

18 Safra 2017/18 são estimativas da CONAB para o período.

Nota: Construção dos autores com dados fornecidos pela CONAB, (2018).
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mil toneladas produzidas desde 2011, o que garante uma participação de 
76% do total produzido no Brasil, que foi de aproximadamente 75 mil 
toneladas naquele ano. 

A cidade de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, é o 
maior produtor nacional, com mais de 47 mil hectares de área plantada. 
Um ponto a favor dos produtores da região é que a planta se adapta 
bem ao cerrado e é tolerante a escassez de água. Na visão dos produtores 
locais, o girassol precisa de pouco tempo para florir e produzir, algo que 
beneficia a safra e, consequentemente, a produção de outras culturas ao 
longo do ano. Outro fator estimulante é a existência de uma indústria 
que beneficia o grão, que se instalou na cidade em 2005, que passou a 
operar a partir de 2009, e tem capacidade de processar 200 toneladas 
de sementes por dia com a produção de 70 mil toneladas de óleo e  
120 toneladas de farelo.

Tabela 5 – Números da área plantada de girassol nos municípios produtores de Mato 
Grosso (em hectares)

Anos/ 
Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mato Grosso 43.659 44.745 45.832 46.919 48.005 49.092 50.179 51.265

Campo Novo 
Parecis 33.206 34.582 38.436 41.050 43.665 43.280 42.895 41.510

Campos de 
Júlio 1.067 1.025 2.035 3.044 4.054 3.964 3.083 2.073

Diamantino 800 - 1.400 1.400 800 - 1.400 1.400

Lucas do Rio 
Verde - 316 941 1.566 - 2.191 2.816 3.441

Nova Mutum - 775 - - - 775 800 889

Sapezal 1.550 890 230 430 1.090 1.750 2.410 3.070

Sinop 2.800 3.800 - - 4800 5800 - -

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 2010 – 2017.
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Como se pode verificar nos dados levantados pelo IBGE na 
tabela 5, em relação à área plantada de girassol, Campo Novo do Parecis e 
Campos de Júlio lideram isoladamente, embora ambos venham reduzindo 
sua área plantada desde 2014 justamente pela implementação da cultura 
alternativa do girassol nas entressafras, técnica que não necessita de 
aumento de área plantada.

Tabela 6. Números da produção de girassol nos municípios produtores de Mato 
Grosso (em toneladas)

Pode-se verificar que, na tabela 6, a produção do girassol vem, a 
cada ano, agregando números em suas safras. Mato Grosso experimentou 
uma produção de quase 80 mil toneladas em 2017 quantidade superada 
apenas em 2013 quando o montante foi de 81.556 toneladas, porém é 
quase quatro vezes maior que o verificado pelo IBGE em 2010. Alguns 
produtores justificam a liderança de Campo Novo do Parecis e de Campos 
de Júlio na produção de girassol em Mato Grosso devido à percepção 

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mato Grosso 22.207 29.370 32.202 81.556 54.725 41.514 43.922 79.368

Campo Novo 
do Parecis 5.600 8.500 8.000 25.420 34.056 23.628 27.856 57.960

Campos de 
Júlio 4.500 5.561 6.888 6.415 5.060 3.540 3.780 1.126

Diamantino 94 270 1.850 12.065 900 - 1.932 2.352

Lucas do Rio 
Verde 324 1.530 750 1.320 - 1.238 1.560 225

Nova Mutum 216 2.565 1.620 1.800 - 698 - -

Sapezal 2.160 129 800 1.950 7.150 2.550 3.900 5.040

Sinop 120 - - 1.479 960 1.440 - -

Sorriso - 200 2.700 3.084 300 2.070 324 -

Tapurah 205 1.980 3.000 1.080 - - 96 151

Fonte: IBGE– Produção Agrícola Municipal 2010 – 2017.
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dos produtores aos fatores já mencionados (adaptabilidade da cultura ao 
solo, relevo e clima do estado), sendo que alguns chegaram a substituir 
100% da plantação de soja e milho pelo girassol, inserindo a oleaginosa 
no ranking das maiores monoculturas do estado. 

A instalação da indústria processadora de sementes em 2005 
também justifica esse aumento de 8 para mais de 34 mil toneladas entre 
2012 a 2013. Sapezal vem em terceiro lugar, seguido por Diamantino, mas 
com produções consideradas tímidas frente aos dois maiores produtores, 
sendo que, nos demais municípios, a produção é exclusivamente advinda 
da agricultura familiar.

O girassol possui um campo vasto para ampliação de sua cultura 
em Mato Grosso, principalmente no período de entressafra. Conforme 
dados analisados pela Fundação Rio Verdes (FRV) do município de 
Lucas do Rio Verde – o girassol pode ser produzido com baixa tecnologia, 
gerando produtividade de (10-20 sacas/ha), média tecnologia (18 – 32 
sacas/ha) e alta tecnologia (25-45 sacas/ha). É uma cultura atraente 
tanto para grandes produtores de monoculturas como também para a 
agricultura familiar, que tem um mercado de alimentação de pássaros e 
aves (sementes), óleo vegetal e biodiesel (óleo e gorduras) e para nutrição 
animal e de solo (torta vegetal e subprodutos). A grande adaptabilidade 
ao cerrado, a diversidades de finalidades da produção, a otimização da 
estrutura da propriedade e o bom potencial econômico faz com que o 
girassol venha a ganhar cenários mais expressivos nos próximos anos.
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1.3 O Sistema de sucessão e Rotação de Cultura: os motivos que 
levaram os produtores rurais de Campo Novo do Parecis a substituir 
o milho safrinha pelo girassol 

Em relação ao milho, basicamente, não há diferença entre as 
cultivares de milho utilizadas na primeira safra e na segunda safra (também 
chamada de safrinha). Assim, não há uma característica específica que 
diferencie as plantas empregas em lavouras de milho safrinha. Entretanto, 
dependendo da época de plantio dentro do período recomendado para 
a safrinha, o ciclo é uma característica importante a ser considerada na 
escolha das cultivares. Aliadas ao ciclo, características fundamentais a 
serem consideradas são: estabilidade produtiva, resistência às principais 
doenças prevalecentes na região, elevada tolerância ao acamamento e 
ao quebramento de plantas, bom empalhamento, sincronismo entre o 
florescimento masculino e o feminino e baixo índice de grãos ardidos.

Aparentemente, todas as espécies de milho podem ser cultivadas 
em condições de verão. Mas, apenas parte das cultivares presentes no 
mercado é adaptada às condições ambientais de outono-inverno, sem 
irrigação. Até a década de 1980, milho safrinha era sinônimo de ciclo 
precoce até o florescimento das plantas, visando ao escape das condições 
adversas de clima com a proximidade do inverno. Porém, com o 
aprimoramento do sistema de produção da sucessão de culturas como 
um todo, tem sido possível antecipar a colheita da soja e a semeadura 
do milho safrinha, maximizando o aproveitamento do seu potencial 
produtivo. Acrescenta-se que os avanços contínuos do melhoramento 
genético viabilizaram o lançamento de novos híbridos mais tolerantes 
aos estresses – deficiência de água e baixas temperaturas - e diferentes 
quanto à duração do subperíodo florescimento-maturidade fisiológica  
(ROSSI, 1998).
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No caso de Campo Novo do Parecis, de acordo com a pesquisa 
realizada em campo, uma parte relevante dos produtores entrevistados 
afirmaram ter substituído o milho safrinha pelo girassol na entressafra 
da soja. Segundo eles, dentre os principais motivos para a substituição 
do milho pelo girassol, estão o aumento de lucratividade, a redução dos 
custos de produção, a tendência do mercado local, os fatores ambientais, 
a preferência pela cultura e a facilidade no cultivo em relação ao milho. 
O total da área destinada ao plantio de girassol no município em 2014 
foi de aproximadamente 48 mil hectares (CONAB, 2018) [2], sendo que 
o total da área plantada dos entrevistados representa 22,70% deste total.  

Enquanto nos Estados Unidos existe o agravante da neve que 
prejudica a produção no campo no período do inverno, no Brasil 
os sojicultores conseguem elaborar uma rotação de cultura com a 
implementação de um manejo mais eficiente no plantio, gerando mais 
alternativas de renda. A prática de se elaborar uma rotação de cultura ao 
longo da entressafra da soja está estritamente relacionada com o tempo 
de maturação do solo e com a diversificação do plantio, o que gera um 
leque maior de opções para o produtor rural no que concerne ao mercado 
de commodities. 

Nas fazendas com capacidade de produzir três safras/ano 
geralmente planta-se a soja em meados de setembro a começo de fevereiro 
(período de chuvas no Brasil), depois a terra recebe o plantio do milho 
juntamente com o pasto e o milho é colhido no início de junho – o 
chamado milho safrinha – dando lugar ao pasto com silagem. No entanto, 
o girassol vem sendo uma alternativa de plantio na chamada safrinha, 
uma vez que muitos produtores de soja estão substituindo o plantio do 
milho pelo de girassol. Eles relatam que o girassol possui uma adaptação 
melhor ao período de seca do que o milho, e também, possui um bom 



85

mercado para a apicultura. Conforme a coleta de informações realizada, 
nos últimos 3 anos de plantio, 85% dos produtores entrevistados 
substituíram o milho, 14% substituíram o sorgo e 28% substituíram a 
soja pelo girassol. Atualmente, dos entrevistados, em média 86% de toda 
a sua produção agrícola advêm da planta de girassol, sendo que em 57% 
dos casos o girassol substituiu totalmente a cultura anterior, tornando-se 
a monocultura efetivamente predominante.

Segundo Leite et. al. (2005), um dos maiores motivos para 
essa substituição pode ser descrito nas palavras da agrônoma Regina 
Vilas Boas Campos Leite no Livro “O Girassol no Brasil, editado pela  
EMBRAPA (soja)”:

O girassol é uma cultura de ampla capacidade 
de adaptação às diversas condições de latitude, 
longitude e foto período. Nos últimos anos, vem se 
apresentando como opção de rotação e sucessão de 
culturas nas regiões produtoras de grãos. A melhor 
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 subsequentes 
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. O girassol vem sendo 
utilizado, principalmente, para extração de óleo 
e são considerados, dentre os óleos vegetais, como 
um dos óleos de melhor qualidade nutricional e 
organoléptica (aroma e sabor). Além disso, a massa 
resultante da extração do óleo rende uma torta 
altamente proteica, usada na produção de ração. O 
girassol ainda é utilizado na silagem para alimentação 
animal e seu cultivo também pode estar associado à 
apicultura. (LEITE et. al., 2005, p. 74).
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Outro fator que vem provocando a mudança de cultura – da soja, 
do milho e até do algodão pelo girassol – é o fator preço por produtividade. 
O preço de compra 19 da saca está na média de R$ 59,80 para a soja, R$ 
18,50 para o milho, R$ 17,00 para o sorgo, R$ 54,56 para arroba do 
algodão (pluma), R$ 26,00 para arroba do algodão (caroço) e R$ 58,20 
para saca do girassol. No entanto o girassol é a única monocultura, dentre 
as citadas na qual em decorrência da sua boa resistência à seca, é possível 
realizar três safras ao ano.

O modelo de crescimento endógeno para Barquero (2002) é 
constituído principalmente, ainda que não exclusivamente, sobre os 
recursos localmente disponíveis, tais como as potencialidades da ecologia 
local, das forças de trabalho, dos conhecimentos e dos modelos locais para 
articular a produção, o consumo, etc. Seria o desenvolvimento fomentado 
com recursos oriundos da própria região. Através desse olhar, pode-se 
dizer que a cidade de Campo Novo do Parecis vem experimentando, com 
a produção de girassol, um crescimento endógeno em pleno processo de 
expansão, haja vista que alguns produtores de cidades vizinhas – como 
Campos de Júlio – já estão seguindo o mesmo processo de rotação e 
sucessão de cultura visto desde 2005 em Campo Novo do Parecis.

O desenvolvimento da cidade é notório. Um estudo inédito 
encomendado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e recém-concluído pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), liderado pelos pesquisadores 
Ignez Lopes, Mauro Lopes e Daniela Rocha, analisou 5.489 municípios 
a partir do cruzamento de dados do Censo Agropecuário 2006 e do 
Censo demográfico 2010, realizados pelo IBGE. O estudo revelou que 

19 Dados coletados no portal da Rural BR Cotações sendo a média dos preços de com-
pra negociados em 01/12/2017 na cidade de Rondonópolis-MT, preços suscetíveis a 
variação. Saca de 60 kg e @ = 14,69 kg.
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Campo Novo do Parecis ocupa a 7ª posição no índice que mapeia o 
desenvolvimento rural no Brasil e a 3ª posição no desenvolvimento rural 
em Mato Grosso, (CNA, 2013/2013). A cidade ocupa a 954ª posição 
dentre os 5.570 municípios brasileiros e a 6ª posição em Mato Grosso 
com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 20, sendo que, 
no município, a expectativa de vida é de 69 anos e a taxa de alfabetização 
dos adultos de 91%, ou seja, acima da média nacional, (IBGE, 2010).  

O ranking dos municípios brasileiros avaliados no Índice Firjan 
de Desenvolvimento Municipal (IFDM, 2005-2011)21, aponta Campo 
Novo do Parecis como a 8ª cidade mais desenvolvida do estado de  
Mato Grosso.

Gráfico 12 – IFDM e indicadores

Fonte: IFDM Consolidado – Evolução anual, (2011).

20 O índice de desenvolvimento humano da cidade de Campo Novo do Parecis-MT é 
de 0,809 – considerado alto. O IDH varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) 
até 1 (desenvolvimento humano total).

21 O levantamento dos dados é feito, anualmente, pela Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro, avaliando o desenvolvimento socioeconômico nos setores de Educação, 
Saúde, Emprego e Renda de todos os municípios brasileiros. O índice varia de 0 (mí-
nimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada cidade em quatro categorias: 
baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 
a 1) desenvolvimento. O levantamento foi realizado com base nos indicadores do ano 
de 2011.
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Campo Novo do Parecis aparece em 8º lugar no estado e 354º no 
país, apresentando índice consolidado de 0.7976. O município teve 
como, pior área, a educação, alcançando 0.7350, considerado moderado. 
Já a área de saúde obteve o maior índice, com 0.8833, considerado  
alto desenvolvimento.

Gráfico 13 – IFDM – Evolução anual de 2005 – 2011

É notório, no gráfico 13, que os valores do IFDM vêm 
apresentando uma tendência de aumento desde 2005, justamente o 
período em que se intensificou a produção de girassol no município. As 
projeções indicam que a tendência é de alta, haja vista que, somente a 
partir 2009, é que se iniciaram as atividades de recebimento, limpeza, 
secagem, esmagamento e armazenamento de grãos de girassol na única 
unidade industrial processadora de sementes de girassol do município. 
Porém, é interessante destacar que, antes desse período, os produtores 
rurais de Campo Novo do Parecis, assim como na maioria das regiões 
do estado, tinham na cultura da soja a sua principal fonte de renda e no 
milho segunda safra uma forma de renda alternativa. Na tabela 7 têm-se 

Fonte: IFDM Consolidado – Evolução anual, (2005 – 2011).
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as principais variáveis que compõem os lucros e custos da produção de 
ambas as culturas:22

Tabela 7 – Principais variáveis que compõe os lucros e custos de produção das culturas 
de girassol e milho safrinha produzidos em Mato Grosso na safra 2016/201723

Nota: Construção dos autores com base nos dados coletados no IMEA e CONAB 
(2018) [1] [2] tendo a safra 2016/17 como referência.

22 Safra considerando a utilização de alta tecnologia para a preparação do solo, plantio 
e colheita.

23 Dados coletados no portal da Rural BR Cotações sendo a média dos preços de com-
pra das sacas de 60 kg negociados em 16/01/2018.

Direcionadores de Competi-
tividade

Girassol Milho Safrinha

INSUMOS

Sementes (R$/ha) 2.725,14 3.758,63

Outros insumos (R$/ha) 788,22 1.073,43

TECNOLOGIA

Fertilização (R$/ha) 3.902,04 4.890,00

Mecanização (R$/ha) 51,30 176,18

Irrigação (R$/ha) 1.079,21 4.914,14

Defensivos (R$/ha) 1.390,17 2.363,17

GESTÃO

Mão-de-obra (R$/ha) 1.199,94 1.175,03

Assistência Técnica (R$/ha) 139,74 109,54

Custos Financeiros (R$/ha) 1.019,41 962,28

Custos Administrativos (R$/
ha)

264,70 255,56

ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

Tamanho das propriedades 
(ha)

3.466,20 4.920,30

Armazenagem 1.991,74 2.063,91

RELAÇÕES DE MERCADO

Produtividade (saca/ha) 42,10 63,25

Preço de Venda (R$/saca)23 52,00 26,82

Receitas (R$/ha) 1.669,20 2.576,00

Lucro Operacional (R$/ha) 164,04 297,18
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Visualizando-se os dados da tabela 7 é possível comparar os 
valores das principais variáveis que compõem os custos de produção 
(Insumos, tecnologia, gestão e estrutura de produção), além dos lucros 
de produção (relações de mercado). Apesar da breve análise – pois não 
é objeto principal deste livro comparar as culturas de girassol e milho 
safrinha – é possível verificar, em vermelho, as variáveis que possuem 
maior viabilidade em cada um dos fatores propostos para cada cultura em 
específico. 

Os dados demonstrados na tabela 7 sinalizam que, em relação aos 
custos de produção, o girassol possui relativa vantagem produtiva, exceto 
na variável gestão, onde o milho safrinha obteve uma discreta vantagem. 
Em relação aos lucros de produção, apesar do preço da saca de girassol 
ser quase o dobro da saca do milho, este último leva vantagem produtiva 
sobre o girassol no quesito relações de mercado.   

Se somada essa análise à pesquisa realizada em campo com 
os produtores rurais, conclui-se que os motivos que estimularam os 
produtores rurais de Campo Novo do Parecis a produzir girassol em 
substituição ao milho safrinha e posteriormente à soja através da técnica 
de rotação e sucessão de cultura foram: 

• A persistência dos primeiros produtores rurais em apostar em 
uma cultura diferenciada e inovadora; 

• As expectativas positivas geradas pela implantação da esmagadora 
de sementes de girassol, que entrou em operação no ano de 2009; 

• A redução de custos de produção através da economia de água, 
fertilizantes, defensivos, etc. que a cultura proporciona; 
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• As externalidades positivas que a cultura gera através da produção 
de mel e mercado de ornamentação e; 

• O crescimento econômico e social experimentado pela cidade ao 
longo dos últimos 10 anos, o que foi demonstrado nas pesquisas 
realizadas pelo IFDM. 

Além de todos os fatores elencados, alguns dos produtores 
entrevistados mencionaram, ainda, que a beleza da cultura do girassol 
é mais um atrativo. Segundo eles, o simples fato de se tratar de uma 
bela flor, vistosa e perfumada, é um motivo especial para que optem por  
tal cultura.

1.4 Ferramentas aplicadas ao agronegócio 

Para elaboração desta obra foram usadas as seguintes estruturas 
metodológicas: a) abordagem da pesquisa; b) procedimentos 
metodológicos; c) técnicas e instrumentos da pesquisa; d) análise de dados 
e; e) delimitação do espaço de análise e a escolha dos casos. Assim, esta 
parte do livro ir discorrer sobre a metodologia empregada para chegar-se 
aos resultados encontrados.

1.4.1 Abordagem da Pesquisa

Utilizou-se, nessa pesquisa, o ferramental da abordagem qualitativa 
e descritiva. A pesquisa qualitativa se fez pertinente em decorrência das 
evidências encontradas no estudo de campo. Esta abordagem deve ser 
aplicada quando “o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para 
permitir a proposição de questões causais e quando um fenômeno não 
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pode ser estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre”, 
(BONOMA, 1985, p. 207).

Para Gil (2008) a pesquisa descritiva tem por objetivo estudar e 
demonstrar assuntos pouco conhecido ou pouco observado. Geralmente 
é feita de forma específica e, por esse motivo, está intimamente ligada à 
meticulosidade do pesquisador, que ao seu final estará apto para construir 
hipóteses testáveis. Outro fator importante a se considerar na pesquisa 
de cunho descritivo é que a mesma admite pressupostos empíricos como 
válidos para formulação de hipóteses e construção de cenários que podem 
ser analisados pela ótica exógena ou endógena, tendo como suporte os 
modelos hipotético-dedutivo e indutivo.

O método lógico utilizado para descrever o cenário da produção 
de biodiesel e sua cadeia produtiva foi o modelo hipotético-dedutivo. A 
aplicação deste modelo, parte “das generalizações aceitas, do todo, de leis 
abrangentes, para casos concretos, partes da classe que já se encontram 
na generalização”, (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 71). Tem por 
objetivo demonstrar implicações teóricas e empíricas gerais que podem 
ser aplicadas em casos particulares. Assim, na visão de Popper (1977), 
com a criação das conjecturas levantadas, é possível submetê-las aos 
testes para verificação da veracidade das hipóteses anteriormente pré-
estabelecidas, acatando-as ou refutando-as de forma inquestionável. Para 
estudar o cenário da produção de girassol e sua cadeia produtiva utilizou-
se o modelo indutivo. “O método indutivo procede inversamente ao 
dedutivo: parte do particular e coloca a generalização como um produto 
posterior ao trabalho de coleta de dados particulares”, (GIL, 2008, p. 10). 
Este modelo possui a característica de ser frágil quanto às exceções que 
podem invalidar a regra geral. Porém, quando constatada a veracidade 
da hipótese elementar, as conclusões se tornam prováveis e por isso é 
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considerado o mais apropriado para novas descobertas e investigações 
inovadoras, (LAKATOS e MARCONI, 2003).

1.4.2 Procedimentos Metodológicos

De acordo com Fontana (2011), a soja é a oleaginosa mais 
utilizada para produção de biodiesel, chegando a ocupar mais de 85% 
do mercado de matéria-prima para este combustível. No entanto, de 
acordo com pesquisas realizadas pela CONAB (2018) [1], o girassol vem 
se consolidado como a 4ª cultura mais cultivada em Mato Grosso, atrás 
apenas da soja, do milho e do algodão, respectivamente.  Assim, pretende-
se realizar uma comparação entre a cultura da soja e do girassol utilizando-
se do método competitivo através de um instrumento comparativo. 
Essa comparação se faz necessária para responder à questão principal  
deste estudo.

Assim, para esta pesquisa, utilizou-se como procedimento 
metodológico a análise de competitividade desenvolvido por Van Duren 
et al. (1991) e aperfeiçoado por Silva e Batalha (1999). Cabe ressaltar, 
que mesmo utilizando-se do método de análise de competitividade e 
do ferramental dos direcionadores de competitividade. A finalidade 
foi identificar os pontos positivos e negativos de cada uma das culturas 
em análise, para, desta forma, entender os fenômenos encontrados na 
pesquisa de campo e descrever um cenário produtivo de ambas as culturas. 
Dessa forma, foi possível elaborar um cenário de viabilidade onde cada 
cultura se adapta melhor, tendo como base cada um dos direcionadores 
de competitividades empregado e analisados.
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1.4.3 Método da pesquisa e método de pesquisa rápida

Aplicou-se neste estudo o método de pesquisa denominado 
estudo de multicasos. De acordo com Yin (1994) o estudo de caso é 
considerado um método de pesquisa especialmente adequado quando se 
procura compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 
complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 
fatores. Na visão de André (2005) esse método é muito utilizado em 
pesquisas onde se quer valorizar casos particulares ou fenômenos que se  
demonstrem específicos. 

Ainda de acordo com Yin (1994) o estudo de caso pode abordar 
multicasos, ou seja, a pesquisa pode se maximizar de tal forma que seja 
necessário expandir o horizonte do estudo para diversos casos que a 
tornam abrangente. Fidel (1992) argumenta que esse tipo de método de 
pesquisa é o mais apropriado para estudos de campo, onde a investigação 
e os fenômenos dos agentes atores ocorrem sem qualquer interferência 
significativa do pesquisador.

Pode-se sintetizar dessa forma o estudo de caso nas palavras de 
Ponte (2006):

É uma investigação que se assume como 
particularística, isto é, que se debruça 
deliberadamente sobre uma situação específica que 
se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 
aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais 
essencial e característico e, desse modo, contribuir 
para a compreensão global de certo fenômeno de 
interesse. (PONTE, 2006, p. 112).
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Torna-se relevante a utilização do estudo de caso neste livro pelo 
fato do mesmo estudar o caso particular da crescente produção de girassol 
que vem ocorrendo no estado de Mato Grosso, especificamente na cidade 
de Campo Novo do Parecis desde o ano de 2005 (IBGE, 2014). Tal 
crescimento vem ganhando destaque e conquistando a preferência dos 
produtores rurais de municípios circunvizinhos à região em estudo, como 
é o caso do município de Campos de Júlio.

Por se tratar de um estudo que demanda considerável compreensão 
do processo produtivo do girassol, foi utilizada a pesquisa de campo 
como suporte ao método de pesquisa rápida. Na pesquisa de campo, 
desenvolvida principalmente nas ciências onde a economia enquadra-se 
como Ciência Sociais Aplicadas, em que a Economia está inserida, o estudo 
experimental não reproduz em sua totalidade os fenômenos estudados, 
embora seja possível em determinadas situações, realizar tal pesquisa de 
campo experimental. Isso se deve ao fato de tais ciências retratarem a 
inter-relação do ser humano (com atos racionais e irracionais) e com o 
meio onde vive, não sendo passíveis, portanto de mensurações exatas e 
de análises estatísticas e probabilísticas que retratem de forma sublime as 
ações dos atores e agentes econômicos (ANDRADE, 1997, p. 107). De 
acordo com Marconi (1990) a pesquisa de campo pode ser definida da 
forma como se segue:

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo 
de conseguir informações e/ou conhecimentos 
acerca de um problema, para o qual se procura 
uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 
comprovar ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou 
as relações entre eles. (MARCONI, 1990, p. 75).
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Para tanto, adotou-se no levantamento de campo a pesquisa rápida 
(rapid assessment ou quick appraisal) elaborada pela Food and Agriculture 
Organization of the United Nations FAO (1997), a qual consiste na aplicação 
de questionários personalizados através de entrevistas semiestruturadas24, 
presenciais e multiprofissionais. Dessa forma, foi possível o levantamento 
de dados primários para serem analisados de forma a retratar o cenário da 
maneira mais fiel possível.

A entrevista semiestruturada consiste em dialogar com o 
entrevistado realizando um levantamento de dados assim como 
também interagindo com suas reais necessidades do entrevistado. Para 
Triviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como característica 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 
relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a 
novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes.

1.4.4 Método de análise de competitividade

Neste estudo foi empregado o método de análise de 
competitividade elaborado por Van Duren et al. (1991) que desenvolveu 
tal método para estudar o ambiente econômico da agroindústria no 
Canadá. Foi aprimorado por Silva e Batalha (1999) e aplicado por eles 
em estudos concernentes às cadeias agroindustriais, tendo como exemplo 
sua utilização na cadeia de produção de biodiesel à base de mamona na 
região nordeste brasileira. 

Como ferramental da análise de competitividade, aplicou-
se a estrutura de direcionadores de competitividade proposta pela 

24 O Questionário em sua parte completa encontra-se disponível para consulta nos 
apêndices.
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FAO (1997), adaptado para grandes monoculturas por Silva e Batalha 
(1999), onde se avaliou os oito principais direcionadores, sendo eles: 
fatores tecnológicos, gestão, fatores macroeconômicos, estrutura de 
produção, ambiente institucional, relações de mercado, fatores de 
produção e condições ambientais e ecológicas, com seus respectivos 
fatores ou segmentos, conforme demonstrado no quadro 1. Para tanto, 
volta-se a frisar que o ferramental foi utilizado com o intuito de descrever 
um cenário comparativo entre as culturas. Apesar de esta ferramenta ser 
utilizada para construção de um cenário competitivo entre culturas, julga-
se proveitosa a utilização dos direcionadores de competitividade, por ela 
denominados, para se esboçar um modelo comparativo. 

Leite et. al. (2005) dissertam que a cultura do girassol não tem 
por objetivo suplantar e nem substituir a cultura principal. Embora 
isso ocorra, como presenciado na pesquisa de campo. O real objetivo 
é ser uma opção de plantio para culturas de verão – nos períodos de 
entressafra – o que contribui para a riqueza do solo, controle de pragas e, 
consequentemente, para a economia agrícola, como se verificará ao longo 
da pesquisa.   
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Quadro 1 – Direcionadores de competitividade para monoculturas em grande escala

Fonte: Guidelines for rapid appraisals of agrifood chain performance 
in developing countries – Silva e Souza, (2007, p. 471).

O quadro 1 permite, de acordo com Batalha (2001), retratar 
de forma mais abrangente e, ao mesmo tempo, específica, questões 
relacionadas aos agregados agrícolas, permitindo, assim, elaborar um 
plano de ação mais estruturado que venha a fomentar o desenvolvimento 
econômico, a fim de superar entraves em cada setor analisado. Ainda 
conforme Batalha (2001), esse método estabelece direcionadores de 
competitividade que podem ser analisados de forma generalizada e seus 
indicadores de desempenho podem ser mensurados com base nos dados 
levantados na pesquisa de campo, bem como em dados secundários de 
cunho qualitativo e/ou quantitativo.

Direcionadores de Competitividade  
 

Fatores 
Tecnológicos  

 

1. Tecnologia utilizada 
2. Pesquisa e desenvolvimento 
3. Melhoramento genético e disponibilidade de cultivares 

Gestão 
1. Custos Financeiros 
2. Assistência Técnica 
3. Gestão de Qualidade 

Fatores Macroeconômicos  

1. Importação e exportação 
2. Crédito e investimentos 
3. Câmbio e juros 
4. Endividamento 

Estrutura de Produção 
1. Tamanho das propriedades 
2. Armazenagem 
3. Máquinas e equipamentos 

Ambiente Institucional  
1. Fiscalização 
2. Políticas públicas para o setor 

Relações de Mercado  
1. Produção e produtividade 
2. Lucro, custos de produção e preço de venda 
3. Concentração de mercado 

 
 

Fatores de Produção  
 
 

1. Sementes 
2. Mão-de-obra 
3. Fertilização 
4. Irrigação 
5. Defensivos 

Condições Ambientais e 
Ecológicas  

1. Impactos ambientais 
2. Fatores fitossanitários 
3. Fatores edafoclimáticos 
4. Dejetos e rejeitos 

Quadro 1 – Direcionadores de competitividade para monoculturas em grande escala 
Fonte: Guidelines for rapid appraisals of agrifood chain performance in developing countries – Silva 
e Souza, (2007, p. 471). 

 
O quadro 1 permite, de acordo com Batalha (2001), retratar de forma mais abrangente 

e, ao mesmo tempo, específica, questões relacionadas aos agregados agrícolas, permitindo, 

assim, elaborar um plano de ação mais estruturado que venha a fomentar o desenvolvimento 

econômico, a fim de superar entraves em cada setor analisado. Ainda conforme Batalha (2001), 

esse método estabelece direcionadores de competitividade que podem ser analisados de forma 

generalizada e seus indicadores de desempenho podem ser mensurados com base nos dados 

levantados na pesquisa de campo, bem como em dados secundários de cunho qualitativo e/ou 

quantitativo. 
 

1.4.5  Técnicas e instrumento de pesquisa 
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1.4.5  Técnicas e instrumento de pesquisa

A adoção de questionário semiestruturado como forma de 
levantamento de dados primários e instrumento de pesquisa é, de acordo 
com Marconi e Lakatos (1990), a forma mais eficiente de averiguar os 
fatos. Na visão de Triviños (1987), o questionário semiestruturado pode 
ser fenomenológico ou histórico-estrutural (dialético). No questionário 
fenomenológico o objetivo é descrever os fenômenos sociais com a maior 
clareza possível, sendo flexível, por meio de perguntas descritivas que 
podem ser moldadas de acordo com cada entrevistado. No histórico-
estrutural, prezam-se as razões imediatas do fenômeno social através de 
perguntas explicativas ou causais.

O questionário semiestruturado utilizado foi o proposto por 
Triviños (1987) – questionário semiestruturado fenomenológico. O 
questionário aplicado na coleta de dados realizada em campo é composto 
por 61 questões divididas da seguinte forma:

• I) Identificação e caracterização da empresa (será mantido 
em sigilo);

• II) Aspecto do cultivo (composto por 16 perguntas);

• III) Aspecto da comercialização (composto por 11 
perguntas);

• IV) Aspectos logísticos (composto por 21 perguntas);

• V) Aspectos socioambientais (composto por 13 
perguntas);

O questionário foi aplicado de forma presencial, sendo dois 
deles aplicados diretamente na propriedade rural do entrevistado. Vale 
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ressaltar que as propriedades cujos representantes e/ou responsáveis 
foram entrevistados têm dimensões físicas, maquinário, mão-de-obra 
empregada, recursos e outros fatores diferentes entre si, ou seja, não há 
uma homogeneidade (do ponto de vista estrutural) entre os produtores 
de girassol entrevistados.

As entrevistas foram realizadas com os principais responsáveis pela 
propriedade, levantando-se em consideração a opinião dos entrevistados 
acerca dos direcionadores de competitividade e suas expectativas 
futuras em relação à cultura, à rentabilidade, à satisfação, aos custos e 
fatores relacionados com o retorno econômico, à participação social e à 
preservação ambiental.

1.4.6 Análise dos Dados

Na análise dos dados foi adotada a metodologia descritiva 
e qualitativa para a elaboração do estudo dos direcionadores de 
competitividade (para aplicação comparativa) anteriormente demonstrado 
no quadro 1. Assim, mediante essa análise, foi possível verificar os pontos 
fortes e fracos de ambas as culturas em cada um dos direcionadores de 
competitividade e assim se estabeleceram as seguintes notas: favorável (F) 
para os que afetam a viabilidade positivamente; neutro (N) para os que não 
influenciam a viabilidade da cultura nem positiva e nem negativamente; 
e desfavorável (D) para aqueles que afetam negativamente a viabilidade 
da cultura em determinado direcionador, conforme mostra a tabela 8 a 
seguir.
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Tabela 8 – Notas e pesos dos direcionadores da metodologia descritiva e qualitativa

Índice Notas Peso
Favorável F +1
Neutro N 0

Desfavorável D -1

Fonte: PEREZ, Ronaldo. Tese Doutorado - Unicamp, Campinas – SP, (2003, p. 44).

Também foram atribuídos pesos a cada uma das notas para, 
desta forma, quantificar o resultado final da análise comparativa. Esta 
quantificação se deu pela somatória de todos os pesos das notas de 
todos os fatores que constituem os direcionadores de competitividade 
escolhidos e analisados para a cultura da soja e do girassol. Os pesos 
ficaram distribuídos da seguinte maneira: Nota favorável (F) = +1; Nota 
Neutra (N) = 0 e; Nota Desfavorável (D) = -1.

Na visão de Silva e Batalha (1999), essa forma de análise beneficia 
a melhor compreensão dos agregados que contribuem para descrever e 
esboçar a realidade apresentada pelo produtor rural e assim, elaborar, de 
forma sistemática e eficiente, os conglomerados dos direcionadores de 
competitividade que nortearão – através do levantamento qualitativo 
obtido de dados quantitativos – políticas e medidas para eliminação e/
ou amenização dos entraves e gargalos enfrentados no setor. Realizou-
se um levantamento das principais variáveis que afetam os custos de 
produção da cultura de girassol e soja e comparou-se assim a produção, 
a área plantada, a produtividade, a lucratividade, o custo/benefício e as 
relações de cada cultura com a sustentabilidade ambiental para descrever 
um cenário de viabilidade para as mesmas.

Com base na análise do grau de controle dos fatores de 
competitividade de César (2009) elaborou-se graus de controle dos 
fatores de competitividade para esta pesquisa, os quais foram classificados 
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da seguinte forma: CP = Controlável pelo Produtor; CG = Controlável 
pelo Governo; QC = Quase Controlável e NC = Não Controlável, 
conforme a tabela 9:

Tabela 9. Grau de controle dos fatores dos direcionadores de competividade
Índice Classificação

Controlável pelo Produtor CP
Controlável pelo Governo CG

Quase Controlável QC
Não Controlável NC

Fonte: Elaborado pelos autores com base de dados na Guidelines for rapid appraisals of 
agrifood chain performance in developing countries – César, (2009, p. 84).

O grau de controle dos fatores é assaz fundamental para se 
verificar quais medidas e/ou políticas público-privadas serão necessárias 
para amenizar e/ou eliminar os entraves encontrados dentro do escopo 
da pesquisa.

1.4.7 Delimitação do espaço de análise

Utilizou-se de artigos científicos, dados estatísticos divulgados por 
organismos oficiais, sites e revistas científicas especializadas no assunto e 
livros. Os principais dados utilizados para as abordagens e análises de 
cunho secundário foram os divulgados pela Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pelo Ministério 
de Minas e Energias (MME), pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCT) e por meio de consulta a diversos órgãos e empresas com dados 
adicionais e informações pertinentes à pesquisa, como a Associação 
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Mato-grossense dos Produtores de Soja (APROSOJA) e o Sindicato das 
Indústrias Produtoras de Biodiesel de Mato Grosso (SINDIBIO-MT).

Foram realizadas três visitas25, sendo a primeira na Sede do 
SINDIBIO-MT, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 
n° 4.193 – Centro Político Administrativo (CPA) – Cuiabá-MT, onde se 
realizou uma entrevista semiestruturada com o representante executivo 
do órgão, obtendo-se esclarecimentos sobre os procedimentos técnicos 
da produção de biodiesel, as expectativas dos produtores e empresários 
do setor e a visão desses segmentos concernentes a utilização do girassol 
como uma oleaginosa para a produção de biodiesel.

 A segunda visita26 foi realizada na Sede da APROSOJA situada 
na Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, nº 1.777 – Edifício Cloves 
Veltorato, CPA em Cuiabá-MT, para levantamento de dados através de 
uma entrevista semiestruturada com a analista técnica da APROSOJA. 
A terceira e última visita27 foi realizada na sede da única empresa 
beneficiadora de girassol localizada na cidade de Campo Novo do Parecis-
MT, na qual, acompanhado de um dos gerentes de produção, foi possível 
compreender a cadeia produtiva do girassol e o processo industrial 
adotado pela empresa, que é referência no setor em todo o Brasil, segundo 
o mesmo.

A entrevista na APROSOJA teve como meta o levantamento de 
dados secundários sobre a fiscalização da produção de soja e girassol (no 

25 A visita foi realizada em 29 de novembro de 2013 no período matutino. O Questio-
nário em sua parte completa se encontra nos apêndices.

26 A visita foi realizada em 29 de novembro de 2013 no período vespertino. O Ques-
tionário em sua parte completa se encontra nos apêndices.

27 A vista foi realizada em 10 de novembro de 2014 no período vespertino. Não se apli-
cou questionário, pois foi uma visita de cunho investigativa para fins de conhecimento 
do processo produtivo na prática. 
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que concerne à qualidade dos grãos produzidos) no estado enquanto, 
na entrevista realizada no SINDIBIO-MT, procurou-se retratar as 
expectativas das empresas produtoras de biodiesel em Mato Grosso 
que atualmente somam 24 empresas em atividade. As entrevistas com 
os produtores rurais de girassol foram realizadas na cidade de Campo 
Novo do Parecis-MT e tiveram como objetivo o levantamento de dados 
primários através da aplicação dos questionários.

Cabe informar que a entrevista realizada junto ao SINDIBIO-
MT se configura em uma pesquisa investigativa para verificar as 
expectativas de mercado dos produtores de biodiesel em Mato Grosso, 
bem como identificar os principais problemas enfrentados por tais 
produtores e os gargalos que os mesmos destacam como entrave a 
ser superado pela categoria. Da mesma forma, a visita realizada nas 
dependências da empresa beneficiadora de girassol em Campo Novo do 
Parecis também é de caráter investigativa, pois se achou pertinente para a 
pesquisa o conhecimento dos processos produtivos da oleaginosa. Porém, 
a entrevista realizada na APROSOJA, além do caráter investigativo teve 
como objetivo principal o levantamento de dados secundários que não 
foram encontrados nos demais órgãos elencados. 

Os dados secundários foram estruturados de acordo com as 
séries históricas disponíveis nos órgãos, com uma predominância que vai 
de 2005 até 201328. Os dados primários foram coletados por meio de 
entrevistas realizadas com 7 (sete) produtores rurais de um montante de 
121 (cento e vinte e um), o que dá uma amostra de 5,78%. As entrevistas 

28 Nem todos os órgãos oficiais possuem sua série histórica compreendida de 2005 até 
2013, porém a maioria dos dados coletados corresponde a esse período os quais serão 
salientados quando utilizados ao longo da pesquisa.
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foram realizadas na propriedade rural e/ou nos escritórios 29 – todos 
localizados na cidade de Campo Novo do Parecis-MT – entre os dias 08 
e 11 de novembro de 2016.

Vale ressaltar que dentre os produtores entrevistados está o 
segundo maior produtor de girassol na região – conforme informações 
obtidas junto aos demais produtores e na empresa beneficiadora de 
girassol – detentor de 8,62% da produção total da cidade em 2015. O 
referido produtor afirmou ter sido um dos pioneiros no cultivo do girassol 
na cidade, e, além de estar satisfeito com a cultura, tem boas expectativas 
para o futuro, inclusive de fomento a agricultura familiar através da 
produção de mel, realizada no período de florescência da lavoura, um 
procedimento fundamental para produção do girassol.

29 A empresa beneficiadora de girassol do município prestativamente forneceu uma 
relação contendo o nome e e-mail de todos os produtores fornecedores de matéria-pri-
ma a qual foi utilizada para envio dos questionários via internet a todos os produtores 
detentores de correio eletrônico. No entanto, dos 96 produtores que possuem e-mail 
apenas 3 responderam que não realizariam a pesquisa via internet e o restante não 
responderam ao e-mail.
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2

contexto econômico: o surGimento dA economiA 
AmbientAl e ecolóGicA

O período da fisiocracia – que no grego significa “governo da 
natureza” – foi o período em que mais importância se deu ao tratamento 
da riqueza econômica advindo do cultivo da terra. A França, que foi o 
berço dessa escola de pensamento, era quase que exclusivamente um país 
agrário naquele período, o que serviu de solo fértil para a propagação 
do pensamento fisiocrata. Os fisiocratas, que têm em François Quesnay 
(1694 – 1774.) maior expoente, teorizavam que o crescimento econômico 
das nações estava intimamente relacionado com o trabalho produtivo 
da terra e que os produtos agrícolas eram de suma importância para tal 
crescimento. 

Segundo Mueller (2007), por volta do século XVIII surge em 
Adam Smith (1723 – 1790) a Escola Clássica de pensamento econômico, 
onde a riqueza das nações estava teorizada em uma crescente mão-de-
obra especializada e cada vez mais produtiva, o que levaria a um processo 
de acúmulo de capital, resultando, assim, no crescimento econômico. 
Os clássicos não descartavam a presença do meio ambiente no processo 
produtivo, no entanto consideravam-no como passivo e benevolente, 
ou seja, uma “dádiva gratuita da natureza”. Não existia, nesse período, 
uma preocupação com a escassez dos recursos naturais, com os problemas 
relacionados ao consumo exacerbado e muito menos com a destinação 
correta de dejetos e resíduos e seus impactos ao meio ambiente.
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Ainda na Escola Clássica, os principais defensores da teoria 
do Estado Estacionário30 – David Ricardo (1772 -1823), Thomas R. 
Malthus (1766 – 1834) e John Stuart Mill (1806 – 1873) – já começavam 
a vislumbrar um cenário diferente ocasionado pela escassez de terras 
férteis para a agricultura (bases da teoria ricardiana) e pelo crescimento 
populacional e a possível carência de alimentos e recursos naturais 
(bases da teoria malthusiana). Tais teorias iam de encontro com a teoria 
utilitarista de Stuart Mill, que de certa forma, incentivava o consumo 
demasiado através da premissa: “Agir sempre de forma a produzir a maior 

quantidade de bem-estar” (Princípio do bem-estar máximo), (DEANE, 
1980).

Para os neoclássicos, o conceito de sustentabilidade ambiental era 
praticamente inexistente, haja vista que, para eles, os recursos naturais, 
além de não serem uma barreira ao crescimento econômico, também era 
considerado ilimitados. Acreditavam que o capital e os recursos naturais 
eram fatores interligados e substitutos entre si dentro de uma mesma 
função de produção. Karl Marx (1.818 – 1.883 d.C.) através do seu estudo 
sobre o capital e a teorização da mais valia, rompe com o pensamento 
neoclássico admitindo que o capitalista, em sua busca desenfreada por 
mais acúmulo de capital e apropriação da mais valia acaba se apropriando 
também dos recursos naturais considerados ilimitados e abundantes, 
(RIBEIRO e MARTA, 2012).

De acordo com Mueller 2007, algumas outras ideias – que mais 
tarde vieram a se tornar grandes teorias no campo das ciências econômicas 

30  A Teoria do Estado Estacionário que Ricardo e Malthus defendiam era baseada no 
crescimento populacional e a retração da oferta de alimentos, mesmo com o cresci-
mento do cultivo de alimentos em terras pouco férteis. Ricardo por ser mais liberal 
defendia a importação de alimentos enquanto Malthus acreditava em um controle de 
natalidade para resolver as questões pertinentes ao crescimento econômico daquele 
período.
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– foram surgindo ao longo dos anos, entretanto a abordagem dada às 
questões ambientais, ao desenvolvimento sustentável e aos recursos 
naturais se tornaram cada vez mais raras. Pode-se dizer que Joseph Alouis 
Schumpeter (1883 – 1950) inaugurou esse período com a formulação 
teórica da inovação tecnológica como fator principal para o crescimento 
econômico. Schumpeter acreditava que era possível produzir de maneira 
mais eficiente, incorporando novas técnicas de produção e organização 
industrial baseadas na inovação tecnológica e no empreendedorismo 
utilizando assim novas combinações dos recursos produtivos, onde se 
incluía implicitamente os recursos naturais.

Nesse período também surge John Maynard Keynes (1883 -1.46) 
que rompe com o pensamento neoclássico ao propor uma nova teoria 
baseada, principalmente, na demanda efetiva e no papel preponderante 
dos investimentos, segundo a qual seria possível, através de políticas 
públicas, mitigarem os efeitos malévolos dos ciclos econômicos que 
geravam a recessão e a depressão advindas da superprodução. Dessa 
forma, Keynes rompe com a Lei de Say ao afirmar que é justamente a 
demanda o fator determinante da oferta e não o oposto, porém, não se 
visualiza claramente em sua teoria abordagens concernentes às questões 
ambientais.

Logo após o advento da macroeconomia moderna, surgem diversas 
outras escolas de pensamento econômico como a monetarista, a austríaca, 
a institucionalista, a estruturalista e outras variantes do pensamento 
clássico e neoclássico. No entanto, em sua maioria, ainda predomina 
a falta de enfoque das questões relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável com ênfase no meio ambiente, à Economia Ecológica e ao 
Ecodesenvolvimento.
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2.1 Economia Ambiental, Ecológica e o Ecodesenvolvimento

A Economia Ambiental é o ramo da economia que estuda a 
alocação dos recursos naturais na produção voltada para a o bem-estar 
da sociedade. Tem como pilar a economia dos recursos naturais que 
se preocupa em estudar a natureza no seu papel de fornecedora de 
matéria-prima, (ROMEIRO, 2009). Sua base teórica se origina na escola 
neoclássica, apoiada no princípio da escassez, considerando a relação 
capital e recurso natural substitutos entre si, sendo os recursos naturais 
bens econômicos e abundantes, (RIBEIRO e MARTA, 2012).

William Stanley Jevons (1835 – 1882) foi um economista 
britânico que viveu no século XIX e percebeu que a maior eficiência das 
máquinas a vapor não diminuía, mas aumentava o consumo de carvão. 
O próprio Jevons disse: “É um completo engano supor que o uso mais 
eficiente dos combustíveis implicará numa redução de seu consumo. A 
verdade é precisamente o oposto”, (JEVONS, 2013). Anos mais tarde, 
o chamado Paradoxo de Jevons31, colocou em cheque os programas e 
ações de sustentabilidade por parte das empresas, principalmente as 
que defendiam um aumento do consumo sustentável através da melhor 
eficiência. Como a Economia Ambiental se apoiava na valoração 
ambiental como forma de mensurar os problemas ambientais causados 
pelos mercados, bem como a importância do meio ambiente para os 
mercados e a sociedade, as questões sobre o futuro do meio ambiente, 
a limitação dos recursos naturais e, consequentemente, o futuro dos 
mercados, ficavam sem respostas concretas e eficazes.

31  O Paradoxo de Jevons era na realidade uma teoria defendida por ele onde consistia 
basicamente em dizer que o uso mais econômico e eficiente do combustível (carvão) 
equivaleria a diminuir o seu consumo estava equivocado. Na realidade, o inverso é 
que se mostrava correto, (JEVONS, 2013, p. 124). Essa expressão passou a se referir 
a qualquer situação em que as melhorias de eficiência levassem a um aumento exacer-
bado do consumo.
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Diante desse cenário surge a economia ecológica que parte 
da premissa de que as relações entre capital e recurso natural são 
complementares:

Diferentemente da economia neoclássica, a economia 
ecológica considera que Capital (K) e Recurso Natural 
(R) são complementares. A partir desse pressuposto, 
o sistema econômico fica limitado ao detrimento 
dos limites dos recursos ambientais. O raciocínio 
dessa análise parte do princípio que a capacidade 
do planeta Terra em “fornecer” recursos naturais 
sem limites seja insustentável, dado a quantidade e 
a velocidade da utilização dos mesmos. Dessa forma, 
os impactos ambientais e as perdas irreversíveis nos 
ecossistemas seriam irreparáveis, cabendo então 
nessa análise, considerar o limite da capacidade de 
suporte dos recursos através do controle dos custos 
da produção e dos custos da poluição. (RIBEIRO e 
MARTA, 2012, p. 134). 

Assim, evidencia-se que a Economia Ecológica se preocupa, não 
só a produção e o consumo no universo econômico, mas também com 
a sustentabilidade entre economia e meio ambiente. Ela dá fundamental 
importância aos recursos ambientais e aos problemas decorrentes do 
esgotamento destes, como, também, às ações prejudiciais causadas pela 
ação humana, como o aumento de dejetos e a poluição, que trazem danos 
para a vida humana e para os diversos ecossistemas do planeta.

A economia ecológica pode ser sintetizada conforme Mueller 
(2007): 
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Figura 6 – Um esboço das relações do sistema econômico com o meio ambiente

Nota: Construção dos autores com base no conceito de Mueller, (2007, p. 174).

Nesse sentido, a abordagem realizada pela Economia Ecológica 
vai muito além do que é proposto pela Economia Ambiental. Ela propõe 
a união entre desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental 
(antes, durante e depois do processo produtivo e do consumo), como é 
visto na figura 6. Com o amadurecimento das ideias sobre a Economia 
Ecológica, surgem diversos conceitos para tentar abordar as propostas 
de desenvolvimento ecológico, com destaque para o conceito de 
Ecodesenvolvimento.

O termo Ecodesenvolvimento foi dito pela primeira vez em 1973, 
pelo ex-diplomata canadense Maurice F. Strong, que tentou caracterizar 
uma concepção alternativa de política e desenvolvimento. Porém, foi 
com Ignacy Sachs que o Ecodesenvolvimento ganhou uma estrutura 
conceitual, ampliando sua abordagem para questões relacionadas ao meio 
ambiente, à sociedade, à economia, à cultura, à gestão participativa e à 
ética. Mais tarde, Sachs derivaria deste conceito a ideia de desenvolvimento 
sustentável, que vem se tornando o cerne de todo o pensamento e debate 
sobre a economia ecológica. 
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2.2 O Desenvolvimento Sustentável de Forma Econômica,  
Social e Ecológica

O termo desenvolvimento é motivo de vários debates por 
diversos estudiosos da ciência econômica. Para sintetizar o termo  
desenvolvimento, tem-se:

A palavra desenvolvimento é um vocábulo complexo 
formado por quatro partes, assim composto: DES 
que significa oposição a; EM é um conectivo de 
movimento ou ação; VOLVER apresenta-se como 
um verbo latino que significa voltar, ficar em torno 
de, andar em volta; e MENTO, é um sufixo de ação 
continuada. Assim, o dicionário HOUAISS em seu 
verbete, informa que o mesmo surgiu no século XV32 
e se caracterizava como um substantivo masculino 
de ação ou de efeito de desenvolver; aumentar a 
capacidade ou dar possibilidades de algo. Interpreta 
o mesmo autor, que o desenvolvimento é sinônimo 
de crescimento, de progresso, de adiantamento. 
(MARTA e FILHA, 2012, p. 50).

Com isso, o desenvolvimento econômico é compreendido 
com sendo o resultado do crescimento positivo da economia que é 
revertido para toda sociedade. Já o desenvolvimento sustentável, de 
acordo com Sachs (2008), tem origem no termo Ecodesenvolvimento, 
que, basicamente, resume-se na busca pelo equilíbrio entre proteção 
ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Em Romeiro (2011), o 
desenvolvimento sustentável é explicado através do conceito de Economia 
Verde, onde se adota o parâmetro de sustentabilidade, tendo como 
principal foco o trade-off entre crescimento econômico e risco ambiental.

32  De acordo com o IVPM – Índice do Vocabulário do Português Medieval.
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De acordo com o relatório da Comissão Mundial do Meio-
Ambiente e Desenvolvimento (CMMD 1987) o desenvolvimento 
sustentável ficou definido da seguinte maneira:

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 
que garante o atendimento das necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de atender suas necessidades. Engloba dois 
conceitos-chaves: O conceito de necessidades, em 
particular as necessidades básicas dos pobres de 
todo o mundo, aos quais se devem dar absoluta 
prioridade; e, O conceito de limitações, impostas 
pelo estado da tecnologia e pela organização social, 
à capacidade do meio-ambiente de assegurar sejam 
atendidas as necessidades presentes e futuras.  
(CMMD, 1987, p. 74).

 No entanto, o desenvolvimento sustentável veio ao longo dos 
anos incluindo diversos outros conceitos de desenvolvimento para a 
formulação de uma teoria que englobasse uma forma de crescimento 
e desenvolvimento mais adequada à sociedade atual e que trouxesse 
benefícios para o indivíduo e para a sociedade sem agredir o meio 
ambiente. Nessa busca por uma “teoria mais completa”, destaca-se o olhar 
de Sachs (2008) e seus cinco pilares para o desenvolvimento sustentável:

a) Social: fundamental por motivos tanto intrínsecos 
quanto instrumentais, por causa da perspectiva de 
disrupção social que paira de forma ameaçadora 
sobre muitos lugares problemáticos do nosso 
planeta; b) Ambiental: com as suas duas dimensões 
(os sistemas de sustentação da vida como provedores 
de recursos e como “recipientes” para a disposição 
de resíduos); c) Territorial: relacionado à distribuição 
espacial dos recursos, das populações e das atividades; 
c) Econômico: sendo a viabilidade econômica a 
conditio sine qua non para que as coisas aconteçam; 
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d) Político: a governança democrática é um valor 
fundador e um instrumento necessário para fazer as 
coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença.33 
(SACHS, 2008, p. 15-16).

Para tanto, Sachs (2008) compila todo o conceito teórico de 
desenvolvimento sustentável o qual pode ser representado conforme a 
figura 7, distinguindo e inter-relacionando desenvolvimento econômico, 
social e ecológico:

Figura 7 – Inter-relação dos três campos do desenvolvimento sustentável

Nota: Construção dos autores com base em Pereira et. al., (2011, p. 59).

Na visão do autor e de acordo com o esquema apresentado, a 
sustentabilidade econômica está relacionada com uma melhor eficiência 
econômica e com melhores indicadores macroeconômicos por meio do 
fortalecimento das instituições. Ele inclui, sob essa ótica, a gestão mais 
eficiente e a otimização da alocação dos recursos, fazendo com que as 
empresas se tornem mais competitivas, evitando o desenvolvimento 

33  Amartya Sen, em artigo recente, afirma o seguinte: “Não é nem um pouco óbvio por 
que o fortalecimento das liberdades democráticas não deva fazer parte das demandas 
centrais do desenvolvimento sustentável”. (international Herald Tribune, 16 de agosto 
de 2002).
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econômico estimulado somente pela lucratividade e fazendo com que as 
empresas se tornem ambientalmente corretas (viável) e socialmente justas 
(equitativo). O desenvolvimento na visão social está intimamente ligado 
com o bem-estar social e a qualidade de vida. Nessa linha, o objetivo maior 
é a redução das desigualdades sociais (equitativo) e a conscientização 
ambiental dos indivíduos (suportável), o que possibilita melhorias para a 
sociedade como um todo. E por fim, no que se refere ao meio ambiente, 
Sachs (2008) defende que é necessária uma preocupação com os impactos 
ambientais advindos da atividade humana. Assim, torna-se imprescindível 
a aplicação de políticas reducionistas na utilização de combustíveis fósseis, 
substâncias poluentes e utilização de energia, substituindo produtos 
não renováveis por renováveis (viável), bem como adotar programas de 
reciclagem de resíduos, dejetos e rejeitos, aumentando a eficiências dos 
recursos utilizados (suportável). 

Diversas estratégias na visão de Sachs (2008) deveriam ser adotadas 
pelos países, a começar por medidas nacionais. Segundo ele, os países do 
Norte deveriam se dedicar à formulação de políticas que viessem a mudar 
o estilo de vida da população, objetivando uma redução no padrão de 
consumismo – principalmente no que se refere ao consumo da energia 
fóssil – e, assim, criar um estilo de vida mais próximo do que seria o 
ambientalmente correto. Às nações do Sul caberia criar estratégias de 
desenvolvimento endógeno e inclusivo – com matriz energética baseada 
na biomassa abundante nesses países em sua maioria tropicais – e, com 
isso, evitar os problemas ambientais e socioeconômicos que são vistos 
nesses países.

Sachs (2008) ainda salienta que as nações também deveriam se 
empenhar de forma unida para elaborar estratégias a fim de alcançar o 
desenvolvimento sustentável. Ele propõe medidas como o gerenciamento 
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de áreas globais de uso comum e acordos entre as nações para um melhor 
intercâmbio entre os recursos naturais, sempre objetivando a preservação 
ambiental. Mueller (2007) concorda com Sachs (2008) ao considerar que 
o desenvolvimento sustentável através dos pilares – econômico, social e 
ecológico – traria os seguintes resultados:

(...) Melhoria, ou pelo menos a manutenção, do 
bem-estar dos atuais habitantes dos países e regiões 
industrializados. Vigoroso combate à pobreza, com 
acentuada redução nas disparidades de renda e 
riqueza entre os países do Norte industrializado, e 
os do Sul, subdesenvolvidos, bem como dentro dos 
países. E, a garantia de que tudo isso ocorra sem 
prejudicar as oportunidades das gerações futuras. 
(MUELLER, 2007, p. 19).

Por fim, se torna cada vez mais evidente que o desenvolvimento 
sustentável é a melhor alternativa tanto para a geração atual quanto para 
futura. Este deve estar amparado pelo progresso econômico, utilizando-
se da responsabilidade social para gerar mudanças culturais, tanto em 
relação à preservação do meio ambiente quanto para o desenvolvimento 
de uma sociedade econômica e socialmente mais justa.

2.3 A Agroecologia e a Diversificação no Sistema de Rotação e 
Sucessão de Cultura

O conceito de agroecologia surgiu com a necessidade de se criar 
alternativas mais ecológicas sustentáveis para os atuais sistemas agrícolas, 
em especial as grandes monoculturas. De acordo com Altieri (2012), 
agroecologia é o estudo que visa o adequado manejo dos sistemas agrícolas 
para a produção consciente, ou seja, uma melhor produção agrícola 
que conserve os recursos naturais, sejam culturalmente adaptados além 
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de socioeconomicamente viáveis. Para Gliessman (1998), a criação de 
agroecossistemas pode melhorar a produção através de um manejo mais 
sustentável, diminuindo a quantidade de insumos externos e reduzindo 
os impactos ambientais e sociais negativos.

Para tanto, Altieri (2012) utiliza a visão de Reijntjes et al. (1992) 
para elencar os principais objetivos a serem seguido pela agroecologia:

Aumentar a ciclagem de biomassa e otimizar a 
disponibilidade e o fluxo equilibrado de nutrientes. 
Assegurar solo com condições favoráveis para o 
crescimento das plantas, particularmente por meio 
do manejo de matéria orgânica e do incremento 
de sua atividade biológica. Minimizar as perdas 
decorrentes dos fluxos de radiação solar, ar e água por 
meio do manejo do microclima, da captação de água 
e da cobertura do solo. Promover a diversificação 
inter e intraespécies no agroecossistema, no tempo 
e no espaço. Aumentar as interações biológicas e os 
sinergismos entre os componentes da biodiversidade 
promovendo processos e serviços ecológicos chaves. 
(ALTIERI, 2012, p. 106).

Tendo em vista os objetivos mencionados, Altieri (2012) 
frisa, ainda, pontos complementares para que os agroecossistemas 
possam surtir o real efeito sobre a agroecologia, como demonstrado no  
quadro 2:
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Quadro 2 – Processos ecológicos que devem ser otimizados nos agroecossistemas

•	 Fortalecer a imunidade do sistema (funcionamento apropriado do 
sistema natural de controle de pragas).

•	 Diminuir a toxicidade por meio da eliminação de agroquímicos. 
•	 Otimizar a função metabólica (decomposição da matéria orgânica e 

ciclagem de nutrientes).
•	 Equilibrar os sistemas regulatórios (ciclos de nutrientes, equilíbrio 

de água, fluxo de energia, regulação de populações etc.
•	 Aumentar a conservação e regeneração do solo, da água e da 

biodiversidade.
•	 Aumentar e manter a produtividade no longo prazo.

Nota: Construção dos autores com base em Altieri, (2012, p. 207).

Gliessman (1998) destaca que para se alcançar uma melhor 
adaptação dos agroecossistemas, é necessária a implantação de sistemas 
diversificados de cultura. Altieri (2012) complementa dizendo que a 
agroecologia com sistemas diversificados, além de proporcionar ambientes 
equilibrados no aspecto da agricultura, também mantém rendimentos 
sustentáveis resultando em uma fertilidade maior do solo através de 
processos biológicos naturais.

A diversificação34 de culturas na visão de Sumner (1982) pode 
ocorrer de duas maneiras: a) Rotação de cultura, que consiste na prática 
agrícola de permutar o plantio de duas ou mais culturas sempre na mesma 
área agrícola e no mesmo período de tempo, objetivando a diminuição 
da saturação do solo e contribuindo para melhorias como aumento de 
nutrientes e controle eficiente de pragas e; b) Sucessão de cultura, que 
constitui na técnica agrícola de plantio de diversas culturas, as quais se 

34  Vale ressaltar que a diversificação (rotação e sucessão) segue alguns padrões pré-defi-
nidos para melhor eficiência baseado em cada espécie de planta. É recomendável que 
oleaginosas e leguminosas alternem-se entre si, para melhor aproveitamento do solo, 
controle de pragas e fertilização orgânica. Para mais especificações vide (BRIGGS e 
COURTNEY, 1985).  
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sucedem no mesmo terreno agrícola em uma determinada ordem que se 
repete de forma cíclica ao longo do tempo.

Millington et al. (1990) alerta que, quanto menor o parentesco 
botânico entre as culturas numa rotação, melhor será o controle cultural 
de pragas. Ele descreve os princípios gerais que devem ser seguidos pela 
rotação e sucessão de cultura para melhor aproveitamento das variáveis 
agrícolas, como se segue:

Promover a manutenção equilibrada da fertilidade 
do solo e uma eficiente exploração agrícola; Sempre 
incluir uma leguminosa; incluir espécies agrícolas 
com sistemas radiculares diferentes; Evitar o plantio 
de espécies agrícolas com semelhantes suscetibilidades 
a pragas e doenças; Alternar culturas suscetíveis às 
invasoras com culturas supressoras; Utilizar adubação 
verde e cobertura de solo de inverno; e Aumentar o 
teor de matéria orgânica do solo. (MILLINGTON 
et al., 1990, p. 95).

Esse conjunto de medidas propostas por Millington et al. (1990) 
é de suma importância para se obter uma real eficácia na rotação e 
sucessão de cultura. Segundo ele, tais medidas podem aumentar tanto 
a fertilidade do solo como a resistência – de forma natural – às pragas. 
Cabe frisar, como diz Altieri (2012), que a rotação e sucessão de culturas 
possuem também um caráter amplificador da base econômica agrícola. 
Na visão dele, além de estabelecer os benefícios da agroecologia com a 
conservação dos recursos ambientais, essa prática agrícola deve, também, 
permitir uma melhor distribuição da demanda de mão-de-obra durante 
o ano além de uma produção de alimentos com elevado teor de mercado, 
aumentando, consequentemente a renda. As rotações e sucessões são 
particularidades de cada produtor e devem-se evitar generalizações no 
que se refere à aplicação desta técnica. 
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2.4 O conceito de Biomassa e Agroenergia

Para essa pesquisa fez-se necessária a apresentação dos conceitos de 
biomassa e agroenergia, uma vez que sua compreensão é necessária para 
a análise da importância energética que as plantas oleaginosas possuem, 
motivo pelo qual estas são muito utilizadas na geração de agroenergia. 
Faz-se necessária, ainda, a apresentação da evidência energética do 
girassol, fator que, somado à capacidade que possui de ser ecologicamente 
sustentável, insere a planta na matriz agroenergética brasileira.

É notório, ao longo dos anos, que o desenvolvimento da sociedade 
contemporânea está estritamente relacionado com a utilização demasiada 
das fontes energéticas do planeta, principalmente as de origem fóssil, o 
que trouxe diversas implicações de ordem social, econômica e ambiental. 
Tais implicações – que incluem os problemas econômicos relativos à 
escassez do petróleo, problemas sociais que englobam o aumento do 
preço dos combustíveis gerados por essa escassez e, principalmente, os 
relacionados aos danos ambientais – deixam clara a real necessidade de se 
alterar substancialmente a atual matriz energética por fontes de energia 
menos lesivas o meio ambiente e que supram a demanda futura.

Nesse cenário destaca-se a produção agroenergética advinda das 
fontes de biomassa. Conforme Fontana (2011), agroenergia nada mais é 
do que a produção de energia proveniente da biomassa – extraída de fontes 
animais ou vegetais – que pode ser usada pelo homem para diversos fins 
energéticos como eletricidade, combustível e calor. O autor salienta que o 
Brasil, por ser um grande produtor de oleaginosas e leguminosas, destaca-
se no cenário mundial com grande potencial para liderar a produção  
de agroenergia.
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Segundo Castro et. al. (2011), biomassa é todo recurso natural 
renovável que advém da matéria orgânica, seja vegetal ou animal, que 
se destina à produção de energia. A biomassa está entre as principais 
matérias-primas para a produção das fontes de energia conhecidas, entre 
elas as provenientes da agroenergia, como os agrocombustíveis, grupo ao 
qual se destacam o biodiesel e o etanol. Nesse sentido, Fontana (2011) 
salienta a necessidade de o país utilizar o seu potencial competitivo para 
a geração de biomassa que venha a atender o mercado energético futuro, 
por meio do fortalecimento da agroenergia que, no Brasil, encontra tanto 
suporte técnico (com produtores especializados em plantio de grandes 
lavouras), quanto natural (por ter seu território em uma faixa tropical do 
planeta, o que facilita o desenvolvimento de plantas oleaginosas para a 
produção de biomassa). 

2.5 A Competitividade no Agronegócio

A competitividade é um fenômeno muito estudado no ramo 
das ciências econômicas e, por isso, é importante definir a diferença 
entre concorrência e competitividade. Em economia, concorrência é a 
rivalidade e a disputa existente, entre produtores e consumidores que 
desejam vender ou comprar bens e serviços em um determinado mercado. 
Ambos procuram satisfazer suas necessidades, levando-se em consideração 
diversos fatores como custo, rentabilidade, preço, qualidade, comodidade, 
tecnologia, etc. Por outro lado, a competitividade é a característica que 
o produtor e o empregado possuem ao obter êxito em um mercado em 
concorrência e, principalmente, se manter nesse mercado, (KRUGMAN 
e OBSTFELD, 1999).
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O fenômeno da competitividade já era investigado desde o período 
da escola clássica. David Ricardo (1772 – 1823) abordou o tema em sua 
teoria mais proeminente, a Vantagem Comparativa. A teoria consistia em 
um intercâmbio de bens entre as nações, no entanto, cada nação deveria 
se especializar no bem em que possuísse maior eficiência produtiva em 
relação às demais, isto é, cada país deveria se ocupar na produção daquilo 
que possuísse relativa vantagem comparativa em relação a outras nações 
e, consequentemente, vender o excedente dessa produção (KRUGMAN 
e OBSTFELD, 1999).

Ao longo do tempo, os economistas neoclássicos desenvolveram 
o estudo da chamada Estruturas de Mercado que, posteriormente deu 
origem ao ramo da economia denominado microeconomia35. As estruturas 
de mercado, pela ótica neoclássica, são basicamente constituídas de três 
variáveis importantes: a) número de empresas em atuação no mercado; b) 
diferenciação do produto e; c) existência de barreiras à entrada de novas 
empresas. Baseando-se nessas variáveis tem-se as quatro principais formas 
de mercado, a saber: concorrência perfeita, concorrência monopolística, 
oligopólio e monopólio. Há também as formas de mercado a partir da 
perspectiva do comprador: monopsônio (inverso do monopólio) e o 
oligopsônio (inverso do oligopólio).

Enquanto a economia neoclássica admitia a possibilidade de existir 
uma forma de mercado em concorrência perfeita baseado principalmente 
na homogeneidade dos produtos, pouca ou nenhuma barreira à entrada 
de novas empresas e preço de mercado, economistas como Joan Robinson 
(1903 – 1983) admitia que a concorrência raramente é perfeita em um 

35  A microeconomia basicamente é uma vertente da economia que estuda a Teoria 
dos Preços, a Formação de Mercados, a Teoria dos Custos de obtenção dos produtos 
e serviços econômicos e a maneira como são alocados os recursos necessários para a 
produção, (PINDYCK e RUBINFELD, 2010, p. 08).
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mercado. Ela discordava da visão neoclássica que consistia em um livre 
mercado competitivo como forma dos produtores minimizarem seus 
custos de produção. Robinson36, em sua obra magna, vai de encontro 
com a vertente neoclássica e admite que, sendo os custos de produção 
o preço dos insumos e do capital, o capital e os insumos determinam 
os preços dos produtos finais e estes possuem seus preços determinados 
antes de se realizar a venda. Assim, é ineficaz a premissa de formação de 
preços através de um livre mercado.  

As discussões pairam sobre a existência de um mercado em 
concorrência perfeita baseado em uma economia de livre mercado. 
Romeiro (2009) ressalta que, diferente dos agricultores familiares, que 
mais se aproximam de um dito mercado de concorrência perfeita (pela 
característica homogênea dos produtos e preços), os denominados grandes 
produtores rurais se enquadram, mais especificamente em um oligopólio 
cooperativo, onde geralmente os preços são determinados por contratos 
ou em bolsas de valores. Já no olhar de Grasel (2003):

A noção de concorrência perfeita não retrata o 
comportamento real das empresas, especialmente 
quanto à rivalidade na fixação dos preços, em relação 
ao processo inovativo (um importante instrumento 
de diferenciação) e no que se refere à possibilidade 
de cooperação. “As teorias econômicas clássicas sobre 
competição empresarial são tão simplistas e estéreis 
que têm sido menos contribuições do que obstáculos 
à compreensão do assunto. (...) O seu sistema de 
referência é a ‘concorrência perfeita’, uma abstração 
teórica que nunca existiu e nunca poderia ter existido” 
(Henderson, 1998:9). Sobre este mesmo fato Ansoff 
(1997: xv) afirma que “a teoria microeconômica da 

36  Para um melhor aprofundamento no tema referente às falhas de mercado e o posi-
cionamento da economista Joan Violet Robinson consultar sua obra denominada “The 
Production Function and the Theory of Capital (1953)”.
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empresa não é suficientemente rica para explicar 
processos estratégicos”. (…) nesse sentido, por 
exemplo, em um mercado que apresenta a inovação 
como principal fator de competição, um produto 
que apresenta baixa incorporação tecnológica, 
mesmo sendo imbatível no preço, terá dificuldades 
para permanecer no mercado. O preço será um fator 
competitivo decisivo somente quando dois produtos 
absolutamente iguais, sob a ótica do consumidor 
(mesma qualidade, mesmo nível tecnológico etc.), 
possuírem preços diferenciados. Considerando a 
racionalidade perfeita do consumidor, a opção seria 
pelo produto de menor preço. (GRASEL, 2003, p. 
101 – 103).

Assim, Grasel (2003) considera que os preços por si só não 
constituem os fatores preponderantes para a tomada de decisão do 
consumidor em adquirir um determinado produto ou serviço. Aplicando-
se esse raciocínio ao agronegócio, pode-se concluir que os preços das 
commodities e dos custos de produção não são os principais e únicos fatores 
levados em consideração por produtores rurais ao decidirem investir em 
determinada cultura. Fatores como adequação e preferência pela cultura, 
aspectos edafoclimáticos, expectativas de longo prazo, políticas públicas, 
tendência de mercado, facilidades de manejo e aspectos socioambientais 
também são levados em consideração. 

2.6 O Conceito de Desenvolvimento Endógeno

Para se entender o conceito de desenvolvimento endógeno é 
necessário se compreender o desenvolvimento local. Desenvolvimento local 
é o desenvolvimento de uma comunidade identificada geograficamente 
e está relacionado com as formas de progresso econômico de uma 
determinada localidade ou região. Esse progresso regional, por sua vez, 
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está relacionado aos fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais 
que formam e constituem este território. Tais fatores servem para avaliar 
os atores locais que irão constituir os chamados Arranjos Produtivos 
Locais. De acordo com Barquero (2002):

O processo de crescimento e mudança estrutural 
que ocorre em razão da transferência de recursos das 
atividades tradicionais para as modernas, bem como 
pelo aproveitamento das economias externas e pela 
introdução de inovações, determinando a elevação 
do bem-estar da população de uma cidade ou região. 
Este conceito está baseado na ideia de que localidades 
e territórios dispõem de recursos econômicos, 
humanos, institucionais e culturais, bem como de 
economias de escala não aproveitadas, que formam 
seu potencial de desenvolvimento. (BARQUERO, 
2002, p. 57).

Assim, para Barquero (2002), o desenvolvimento local leva 
ao desenvolvimento endógeno, pois se prioriza o crescimento e o 
desenvolvimento das características locais fortalecendo-os e fomentando-
os. Para ele, o desenvolvimento endógeno acontece de acordo com 
os recursos localmente disponíveis, tais como as potencialidades da 
economia local, da força de trabalho, da ecologia, das características 
socioculturais, dos aspectos territoriais e do conhecimento e domínio 
dos modelos locais para articular positivamente a produção e o consumo.  
Barquero (2002) comenta:

O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender às 
necessidades e demandas da população local através 
da participação ativa da comunidade envolvida. Mais 
do que obter ganhos em termos da posição ocupada 
pelo sistema produtivo local na divisão internacional 
ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-
estar econômico, social e cultural da comunidade 
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local em seu conjunto. Além de influenciar os 
aspectos produtivos (agrícolas, industriais e de 
serviços), a estratégia de desenvolvimento procura 
também atuar sobre as dimensões sociais e culturais 
que afetam o bem-estar da sociedade. (BARQUERO, 
2002, p. 39).

É importante frisar que o desenvolvimento endógeno não 
significa o rompimento das relações do local com o externo. Significa 
buscar maneiras de mesclar as identidades culturais e os processos globais 
num esforço para se gerar o desenvolvimento que surtirá efeitos positivos, 
partindo-se do regional para o global. Então o desenvolvimento endógeno 
não significa ausência de elementos externos, mas sim a localização do 
desenvolvimento. (BARQUERO, 2002).

O desenvolvimento endógeno está estritamente relacionado 
com a economia, sociedade e o ecossistema de cada região. Dessa forma 
o desenvolvimento local é um condicionante do desenvolvimento 
endógeno. Por isso, se fez pertinente a utilização de tal abordagem 
para este estudo, haja vista o notório crescimento e desenvolvimento 
socioeconômico experimentado por Campo Novo do Parecis nos últimos 
anos. Desenvolvimento, este, ocasionado principalmente pelo cultivo de 
girassol no município. 

3
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3

os direcionAdores de comPetitividAde entre  
sojA e GirAssol

Este capítulo se destina à análise dos dados primários e 
secundários levantados ao longo desta obra. É importante frisar que 
a metodologia aplicada – conforme descrito ao longo do capítulo 3 – 
foi um estudo de multicasos com aplicação do método de análise de 
competitividade desenvolvido por Van Duren et. al. (1991) e adaptado 
por Silva e Batalha (1999). A análise teve como alicerce uma metodologia 
descritiva e qualitativa, na qual foi empregada a ferramenta de análise de 
competitividade para fins de comparação entre as culturas selecionadas, 
aplicando-se a estrutura de direcionadores de competitividade proposta 
pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 1997) 
adaptado para grandes monoculturas por Silva e Batalha (1999).

Cada direcionador de competitividade possui, em sua estrutura 
metodológica, um determinado número de fatores. Estes fatores, grosso 
modo, seriam as variáveis econômicas, sociais e ambientais que, juntas, 
auxiliam na tomada de decisão por parte dos produtores rurais. Os 
direcionadores de competitividade foram utilizados para uma análise 
com fins de comparação entre as culturas do girassol e da soja em Mato 
Grosso, sendo ambas cultivadas na cidade de Campo Novo do Parecis. 
Realizada esta análise comparativa, elaborou-se um resumo do estudo 
onde se demonstrou a viabilidade para a produção de biodiesel das 
referidas culturas no estado. Assim, foi possível compreender o motivo 
pelo qual ainda não se produz biodiesel à base de girassol, e identificar os 
possíveis entraves e gargalos do setor propondo medidas para superá-los 
e/ou amenizá-los. 
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3.1 Competitividade entre Soja e Girassol para a Produção de 
Biodiesel em Mato Grosso

O estado de Mato Grosso pode ser considerado por muitos 
empresários e agricultores um lugar de grande oportunidade para a 
agricultura, pecuária e, consequentemente, para o agronegócio. Além de ser 
o terceiro maior estado da federação, com uma área de aproximadamente 
903.357,908 km2, possuir três biomas naturais (Amazônia, Cerrado e 
Pantanal), possuir quatro dos dez maiores rios do Brasil (Rio Araguaia, Rio 
Paraguai, Rio Teles Pires e Rio Xingu) estar entre os maiores produtores 
de soja, algodão, milho, arroz e girassol do mundo, conforme dados da 
CONAB (2018) [1].

Apesar de a soja ser o grão mais produzido em todo o Brasil, 
o país ainda figura em segundo lugar no ranking mundial com uma 
produção de 81,5 milhões de toneladas para uma área plantada de 27,7 
milhões de hectares, com produtividade de 2.939 kg/ha, enquanto que o 
líder mundial, os Estados Unidos, obteve uma produção de 82,6 milhões 
de toneladas para uma área plantada de 30,8 milhões de hectares, com 
produtividade de 2679 kg/ha (CONAB – Soja em Números Safra 
2016/2017). Porém o Brasil deve se consolidar como maior produtor 
mundial de soja na safra 2017/2018. A previsão é da CONAB que estima 
uma colheita de volume recorde entre 87,6 a 89,7 milhões de toneladas em 
comparação à safra norte-americana de soja que é estimada em 85,7 milhões 
de toneladas pelo United States Departament of Agriculture (USDA).

Mato Grosso figura nesse cenário como o maior produtor de soja no 
Brasil, com uma produção de 23,5 milhões de toneladas em 4,8 milhões de 
hectares com produtividade de 3348 kg/ha (CONAB – Soja em Números 
Safra 2016/2017) [4]. Ainda conforme dados da companhia sobre a safra 
de 2016/17, o estado lidera a produção de milho com 19,2 milhões de 
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toneladas e também a produção de girassol, com 81,2 mil toneladas no 
mesmo período.

Mediante esse cenário, abordou-se, neste subcapítulo a análise 
dos direcionadores de competitividade e seus respectivos fatores, para 
fins de comparação entre as culturas da soja e do girassol no estado de 
Mato Grosso. Somando-se a esta análise constam os dados coletados na 
pesquisa direta com os produtores em Campo Novo do Parecis.

3.1.1 Fatores Tecnológicos

3.1.1.1 Tecnologia utilizada

A tecnologia é um fator muito importante para qualquer cultivo. 
Ela é uma das maiores responsáveis pelo aumento da produtividade e 
pelo sucesso na colheita e no armazenamento de grãos. A soja possui 
uma plataforma tecnológica já estabelecida na agricultura brasileira. 
Plataforma esta que muitas das vezes é reutilizada nas lavouras de milho e 
que também podem ser adaptadas ao plantio e colheita do girassol. 

Conforme estatísticas do IMEA (2018) [3], a soja possui um custo 
com tecnologia para plantio e colheita de R$ 151,81 por hectare enquanto 
os gastos com manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas chegam 
a ser de R$ 103,16 por hectare. Por outro lado, o girassol despende em 
tecnologia R$ 51,30 por hectare e R$ 139,74 com manutenção das 
máquinas e equipamentos. De acordo com pesquisas da EMBRAPA 
SOJA (2016) [1], o valor relativamente baixo para aquisição tecnológica 
no plantio de girassol se deve ao fato de este utilizar uma plataforma 
adaptada de outras lavouras. Já a diferença com gasto em manutenção 
se justifica pelo fato dessas adaptações serem, frequentemente, revisadas 
e ajustadas para melhorar a precisão no plantio e na colheita do grão. 
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Ainda de acordo com pesquisas da EMBRAPA SOJA (2005) [9], existem 
diversas vantagens da plataforma de soja adaptada:

Não há necessidade de o produtor investir em novos 
equipamentos de colheita, otimizando, assim, o uso 
daqueles já disponíveis na propriedade; o custo das 
adaptações é baixo em função de serem utilizadas 
poucas peças adicionais; a adaptação da plataforma 
convencional de soja é simples e não exige trabalho 
especializado; a adaptação das facas na corrente 
recolhedora e no chassi é rápida; com o “kit” 
(facas soldadas na corrente recolhedora) pronto, a 
montagem da plataforma para o início da colheita 
é imediata; o sistema de alimentação forçada, 
característico desse tipo de plataforma, possibilita 
elevar a velocidade de colheita, com perda mínima; 
os capítulos cortados caem, quase que diretamente, 
no sem-fim, diminuindo as perdas de grãos na 
plataforma. (EMBRAPA SOJA, 2005, p. 4) [9].

No caso dos produtores de Campo Novo do Parecis, a pesquisa 
revelou que 100% dos produtores entrevistados utilizam máquinas e 
equipamentos adaptados das lavouras de soja e milho. Segundo alguns 
produtores, a tecnologia empregada em outras lavouras pode ser adaptada 
com êxito ao cultivo do girassol. Dessa forma, conclui-se a análise desse 
fator do direcionador como sendo NEUTRO. Esta análise se justifica pelo 
fato de a tecnologia utilizada não ser barreira e nem estímulo suficientes 
para o cultivo de girassol, tampouco para a produção de biodiesel a partir 
das culturas. Os custos com tecnologia utilizada foram considerados 
insuficientes para a tomada de decisão no processo produtivo como  
um todo. 
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3.1.1.2 Pesquisa e desenvolvimento

Tanto a soja quanto o girassol são objetos de estudos por diversas 
universidades, laboratórios e entidades de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) no Brasil. São plantas que, de acordo com Leite et. al. (2005), 
possuem um elevado grau energético que pode ser utilizado na produção 
de diversos produtos para abastecimento de várias cadeias produtivas 
do agronegócio. No quesito P&D, há de se destacar a relevância dos 
estudos e pesquisas realizados pelo núcleo EMBRAPA Soja. Este núcleo 
é responsável pelo estudo e pesquisa com as culturas da soja, do trigo e 
do girassol.  

A EMBRAPA Soja (núcleo de estudos com soja) possui dois 
principais projetos de pesquisas voltados para cultura da soja: 1) Novos 
sistemas de semeadura e arranjo de plantas para aumento da produtividade 
e sustentabilidade da cultura da soja; e 2) Estratégias para o aumento da 
eficiência e sustentabilidade da produção de soja em condições climáticas 
adversas. Tais pesquisas visam o melhoramento no plantio e cultivo da 
soja com um olhar para o equilíbrio e desenvolvimento sustentável. 
Possui um quadro técnico de 181 colaboradores, sendo 40 assistentes, 41 
técnicos, 52 analistas e 48 pesquisadores, (EMBRAPA, 2017) [5].

A EMBRAPA Soja (núcleo de estudos com girassol), conta 
com 95 colaboradores, sendo 35 assistentes, 25 técnicos, 11 analistas 
e 24 pesquisadores. O núcleo possui os seguintes projetos de P&D: 1) 
Desenvolvimento de cultivares de girassol visando melhoria na qualidade 
de óleo e no manejo da cultura e; 2) Desenvolvimento de cultivares de 
girassol e canola para estudos do refino e padrão de qualidade do óleo 
para produção de biodiesel.  Os projetos também visam o melhoramento 
da cultura e sua relação com a natureza através da sustentabilidade 
ambiental, (EMBRAPA, 2017) [4].   
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O fator P&D foi considerado NEUTRO. Tal resultado se 
deve às diversas vantagens que podem ser proporcionadas pelo efeito 
multiplicador de cada um dos projetos de P&D de ambas as culturas. 
Esse efeito multiplicador, que foi adotado como imensurável (em seus 
benefícios), não serviu como fator preponderante na tomada de decisão 
dos produtores rurais, mesmo sabendo-se que tais projetos de pesquisas 
são de elevada importância para as expectativas positivas do setor, em 
especial os projetos voltados para o setor agroenergético. De acordo 
com a pesquisa de campo, 100% dos produtores disseram acreditar que 
projetos de P&D podem beneficiar o setor, porém não é considerado um 
fator decisivo para se plantar girassol com finalidade de abastecimento do 
mercado energético. O representante do SINDIBIO-MT julgou o fator 
insuficiente para se produzir biodiesel à base de girassol.

3.1.1.3 Melhoramento genético e disponibilidade de cultivares

O melhoramento genético é uma técnica cientifica utilizada 
para aperfeiçoar as variedades genéticas dos gêneros e da população 
dos vegetais ou animais. “Essas bases deram início a uma tecnologia 

conhecida como  biotecnologia, que pode ser definida como um 
conjunto de técnicas que utilizam organismos vivos ou partes deles 
para a produção de produtos ou processos para usos específicos”,  
(Leite et. al., 2005, p. 175). 

A escolha da semente é um dos processos mais importantes para 
iniciar-se uma cultura. No que concerne ao melhoramento genético da 
soja e à disponibilidade de cultivares, as pesquisas da EMBRAPA indicam 
que na safra 2016/17 estavam disponíveis aos produtores dois cultivares, 
a saber: a) O cultivar de soja BRS 284 (convencional) que visa o aumento 
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da produtividade através de um ciclo precoce, sendo muito utilizada 
por produtores que praticam a rotação e a sucessão de culturas e; b) O 
cultivar BRS 6959RR (variedade) que possui a característica de ter um 
ciclo indeterminado, porém é um híbrido mais resistente às pragas e ao 
acamamento (EMBRAPA, 2018) [6]. 

Os híbridos de soja da EMBRAPA são considerados os cultivares 
com maior produtividade média no mercado, podendo chegar a 3355 kg/
ha (híbrido BRS 284) e 3865 kg/ha (híbrido BRS 6959RR). O teor médio 
de óleo está em 22,9 a 24,5% para o BRS 284 e 21,1 a 21,6% para o BRS 
6959RR. No entanto, vale ressaltar que a produtividade e a oleosidade 
tendem a diminuir ao longo do tempo, pois os híbridos perdem vigor 
após a primeira geração EMBRAPA (2018) [6]. O preço do saco de 25 kg 
do híbrido BRS 284 gira em torno de R$ 219,16, enquanto que o BRS 
5969RR custa em média R$ 265,29 (CANAL RURAL, 2017)37 [1].  

Desde 2011 o girassol possui um programa de melhoramento 
genético pela EMBRAPA no qual os híbridos apresentam bom rendimento 
de grãos, porte baixo e ciclo precoce (aproximadamente 105 dias). O 
híbrido BRS 323 (convencional) possui produtividade média de 1800 kg/
ha e teor médio de óleo em 42% e o híbrido BRS 324 (variedade), uma 
produtividade média de 2170 kg/ha e teor médio de óleo em 49%. O 
cultivar BRS 323 associa produtividade com precocidade, características 
que facilitam sua utilização nos diferentes sistemas produtivos das 
principais regiões agrícolas do país. Já a cultivar BRS 324, também 
precoce, é uma variedade de polinização aberta com alto teor de óleo nos 
grãos, agregando valor à produção (EMBRAPA, 2017) [7]. Uma saca de 
híbrido de girassol BRS 323 pesa 15 kg a um preço de R$ 486,00, já a 

37  Cotação em 25 de março de 2017 às 16h32min no portal CANAL RURAL.
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saca do cultivar BRS 324 sai em média R$ 520,00 (CANAL RURAL, 
2017)38 [1]. Comparando as culturas de acordo com este fator, tem-se: 

Quadro 3 – Comparação entre as principais variáveis dos cultivares de soja e girassol

Variáveis/Cultivar
Soja 

BRS 284

Soja 

BRS 6959RR

Girassol 

BRS 323

Girassol 

BRS 324

Preço da Saca
Saca 25 kg 

R$ 219,16

Saca 25 kg 

R$ 265,29

Saca 15 kg 

R$ 486,00

Saca 15 kg 

R$ 520,00
Produtividade 

média 3355 kg/ha 3865 kg/ha 1800 kg/ha 2170 kg/ha

Produção de óleo 447,33 litros/ha 515,33 litros/ha 720 litros/ha 868 litros /ha
Teor oleaginoso 

máximo/semente 24,5% 21,6% 42% 49%

Ano de lançamento 2009 2014 2013 2011

De acordo com os dados da EMBRAPA Soja, a saca de 25 kg e 15 
kg para soja e girassol, respectivamente, seria o suficiente para o plantio 
de um hectare. Conforme o quadro 3, a soja possui relativa vantagem no 
que se refere ao preço e à produtividade, entretanto o girassol consegue 
destaque no teor oleaginoso. As pesquisas da EMBRAPA Soja ainda 
revelaram que, a cada 60 kg de soja, é possível retirar 8 litros de óleo 
e 52 kg de farelo, enquanto que do girassol se obtém 24 litros de óleo 
e 36 kg de farelo, o que justifica a vantagem do girassol com melhor 
produção de óleo por hectare, óleo este que possui elevado teor oleaginoso 
(EMBRAPA, 2018) [6] [7]. 

Todos os produtores pesquisados disseram utilizar combinação 
entre girassol convencional e variedades. O representante do SINDIBIO-
MT explicou que o elevado teor oleaginoso do girassol é uma qualidade 
que desperta interesse dos produtores de biodiesel, no entanto ele diz 

38  Cotação em 25 de março de 2017 às 17h08min no portal CANAL RURAL.

Nota: Construção dos autores com base de dados: EMBRAPA Soja 2018 e CANAL RURAL, 
(2017 [1]).
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acreditar que este fator ainda está relacionado com a oferta por parte 
dos produtores rurais. Para a produção de biodiesel, é necessário que 
a oleaginosa possua um elevado teor oleaginoso, teor este que deverá 
respeitar padrões de qualidade específicos (FONTANA, 2011).

Levando-se em consideração os fatores mencionados, observa-se 
que a escolha do cultivar é uma tarefa complexa.  Tendo como base os 
cultivares analisados, conclui-se que este fator é DESFAVORÁVEL à soja 
e FAVORÁVEL ao girassol. Mesmo possuindo uma produtividade menor 
e o preço da saca mais elevado em relação à soja, as principais variáveis 
deste melhoramento genético e disponibilidade de cultivares que estão 
intrinsecamente relacionadas à qualidade e à produção de biodiesel (Teor 
oleaginoso e Produção de óleo/hectare), o girassol se revelou mais viável.

3.1.2 Gestão

3.1.2.1 Custos financeiros e administrativos

De acordo com Neto (2000), os custos financeiros e administrativos 
são algumas das variáveis que compõem a formação de preços finais.  Elas 
estão relacionadas com as flutuações inflacionárias do período contábil e 
as perdas monetárias decorrente dessas flutuações, muitas das vezes com 
pagamentos de juros. 

A soja, que é uma commodity produzida em larga escala no Brasil, 
possui mercado consolidado junto à Bolsa de Valores e Mercado Futuro 
(BM&F). Cada contrato futuro de soja negociado na BM&F estabelece 
um acordo de compra e venda de 450 sacas de 60 kg desta commodity. 
O preço de cada contrato é estabelecido no momento de sua negociação, 
porém o pagamento apenas ocorre em sua data de vencimento. O preço 
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de mercado da soja na BM&F varia de acordo com a oscilação da cotação 
da mesma no mercado físico e a proximidade do vencimento desse 
contrato futuro. Dependendo da época, das condições climáticas e de 
cultivo o produtor rural pode amenizar os custos financeiros da produção, 
(BM&F, 2015).

O girassol possui os custos financeiros e administrativos elevados 
em relação à soja. Uma das justificativas para tal elevação se dá pelo fato 
de não existir linhas de financiamento específicas e consolidadas para a 
produção de girassol, fazendo com que o produtor venha obter crédito 
sem subsídios junto aos diversos bancos, bem como também problemas 
relacionados à falta de zoneamento agroclimático. No quadro 4 se tem 
um comparativo entre as culturas:

Quadro 4 – Custos financeiros e administrativos da soja e do girassol em  
Mato Grosso39

Custos/Culturas Soja Girassol
Despesas administrativas R$/ha ao 

mês 97,33 119,41

Custos financeiros R$/ha ao mês 117,52 264,70

   Nota: Construção dos autores com dados do IMEA e CONAB, (2018). 

Analisando-se os dados do quadro 4 é possível verificar uma 
discreta vantagem referente aos valores menores dos custos financeiros e 
administrativos com soja em relação ao girassol. Apesar da menor diferença 
nos custos da soja, um fato que pesa em desfavor do girassol é justamente 
a falta de políticas financeiras e linhas de crédito específicas para o plantio 
da cultura. Assim, esse fator foi analisado como FAVORÁVEL à soja e 
DESFAVORÁVEL ao girassol.

39  Média mensal referente à safra 2016/2017.
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3.1.2.2 Assistência técnica

Outro fator a se considerar na gestão agrícola, principalmente 
em se tratando de grandes monoculturas, é a disponibilidade e os custos 
com assistência técnica. A assistência técnica no campo se dá através de 
empresas privadas especializadas no assunto ou através de programas 
criados pelas empresas governamentais como a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMATER), EMPAER e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR). Esta última possui diversos projetos 
como cursos de especialização e aperfeiçoamento das técnicas agrícolas 
que podem ser de forma presencial e até mesmo à distância.

No entanto, de acordo com pesquisas do IMEA (2018) [2], o 
produtor de soja desembolsa por ano um montante equivalente a R$ 
181,65 por hectare com assistência técnica. De acordo com a pesquisa 
do instituto, esse valor é geralmente gasto com profissionais agrícolas 
que trabalham como representantes técnicos (geralmente agrônomos 
e agrimensores). Os produtores de girassol, por outro lado, gastam em 
torno de R$ 109,54 por hectare com representantes técnicos e cursos de 
especialização e de prática no campo para seus trabalhadores. 

Os gastos menores por parte dos produtores de girassol podem ser 
explicados pela menor quantidade de técnicos especializados no plantio 
da cultura, considerando ser uma cultura mais recente se comparada à 
cultura da soja. A média de gastos com assistência técnica por parte dos 
produtores entrevistados foi de R$ 99,00 por hectare ao ano. Os mesmos 
arrazoaram a importância de uma evolução na assistência técnica para o 
plantio de girassol. 

Em consonância com a pesquisa realizada em campo, os 
produtores rurais disseram que a falta de assistência técnica para a cultura 
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do girassol não foi considerada uma barreira para mudança de cultura. No 
entanto, admitem que programas governamentais para a especialização 
e qualificação do manejo do girassol poderiam fazer com que a cultura 
ganhasse mais destaque em nível nacional e, principalmente, estudos 
voltados para produção de biodiesel.

Mesmo considerando o menor custo desse fator para os 
produtores de girassol e a escassez de programas de assistência técnica 
para o segmento, definiu-se a análise deste fator como NEUTRO para as 
duas culturas. Este resultado também se comprova pelo fato de o oposto 
acontecer com a cultura do milho, onde os custos com assistência técnica 
são maiores, no entanto, a quantidade de programas para desenvolvimento 
e aperfeiçoamento da cultura é relativamente maior se comparada com a 
do girassol. E por considerar também que esse fator não serve de estímulo 
e nem empecilho à produção de biodiesel de girassol. 

3.1.2.3 Gestão de qualidade

Também de fundamental importância no âmbito da gestão de 
grandes monoculturas, a gestão de qualidade geralmente é estudada e 
analisada em todos os processos da cadeia produtiva de um determinado 
produto. Para tanto, este trabalho se limitou à análise do padrão de 
qualidade dos grãos de soja e girassol.

O padrão de qualidade dos grãos de soja é regulamentado pela 
Instrução Normativa nº 11/2007 do MAPA publicado em 15 de maio 
de 2007, que estabelece os procedimentos e a classificação no que 
tange à qualidade dos grãos de soja. Na visão de Bredemeier (2010), os 
principais defeitos que afetam a comercialização dos grãos de soja são: 
Grãos ardidos, carunchados, germinados, quebrados, mofados e chochos. 
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Essas distorções no padrão de qualidade da soja estão intimamente 
relacionadas com problemas na colheita tardia, baixa umidade no campo, 
más condições de armazenamento, manejo inadequado, etc. 

Para Bredemeier (2010), a melhoria na gestão de qualidade dos 
grãos de soja é amenizada quando os produtores rurais despendem a 
devida atenção às formas de manejo na escolha do genótipo, ao plantio, 
à condução da lavoura, à colheita, ao transporte, ao armazenamento e ao 
processo de pré-industrialização.

Já em relação ao girassol, a Instrução Normativa nº 65/1993 do 
MAPA publicado em 19 de fevereiro de 1993 é a que estabelece o padrão 
de qualidade para o alpiste, a ervilha, a lentilha, a mamona e o girassol. 
Para Rossi (1998), o padrão de qualidade das sementes de girassol está 
relacionado também com o manejo correto da cultura, armazenamento, 
transporte e colheita em época de seca. Tanto a soja quanto o girassol 
são oleaginosas que, para serem utilizadas na produção de biodiesel, 
necessitam que haja a manutenção do padrão de qualidade da oleosidade 
das sementes. Pela ausência de dados confiáveis sobre a mensuração do 
padrão de qualidade de ambas as culturas, esse fator foi considerado  
como NEUTRO.

3.1.3 Fatores macroeconômicos

3.1.3.1 Importação e exportação

O mercado de importação e exportação é um dos pilares da 
economia de qualquer país. Como é sabido, o Brasil é considerado um dos 
maiores exportadores de grãos do mundo, dentre eles a soja (EMBRAPA, 
2018) [7]. Conforme números da Associação Nacional dos Exportadores 
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de Cereais (ANEC), a soja teve significativa evolução no que diz respeito 
a exportação:

Gráfico 14 – Evolução da produção de soja em grãos no Brasil em Mato Grosso de 
2011 – 2017 (em toneladas) e importação chinesa

Nota: Construção dos autores tendo como base as estatísticas da ANEC, (2017).

Segundo pesquisas da associação, o estado de Mato Grosso lidera 
a produção nacional. Produção esta que em 2016 foi responsável por 
32% do montante nacional (ANEC, 2017). Concomitantemente, no 
período de 2011-2017, a China – maior importadora de soja brasileira 
– importou do país aproximadamente 154.702.377 toneladas do grão, 
e esta importação vem crescendo ao longo dos anos, conforme pode ser 
visualizado no gráfico 14. Dessa forma, é possível dizer que a soja, além 
de ser o grão mais produzido no Brasil e em Mato Grosso, também é o 
grão mais exportado e, de acordo com Rossi (1998), as expectativas são 
de constante aumento.

O girassol, por outro lado, vem na contramão dessas estimativas. 
O país ainda não é autossuficiente na produção da oleaginosa – a 
produção brasileira equivale a 0,2% do total da produção mundial – 
tendo importado óleo da Argentina nas últimas três safras. Apesar da 
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baixa produção, o Brasil exportou de janeiro a novembro de 2012, 0,55 
mil toneladas de girassol em grãos. (CONAB, 2018) [5]. 

Gráfico 15 – Evolução da importação e exportação do óleo de girassol no Brasil de 
1997 a 2012 (em toneladas/US$)40

Tendo os gráficos 14 e 15 como parâmetros de análise para 
comparação das culturas, é possível concluir que, no quesito mercado 
de importação/exportação, a soja possui elevada vantagem em relação ao 
girassol. Os dados revelam que as expectativas para exportação de soja são 
positivas e crescentes, fazendo com que mais produtores rurais venham 
a optar pela produção do grão, o que aumenta assim a quantidade de 
soja disponível para produção de biodiesel e pode levar a uma queda dos 
preços, dependendo do estoque das safras.

A carência da produção de girassol para abastecimento do mercado 
interno pode levar produtores rurais a optar pela cultura, haja vista as 
importações estarem crescendo nos últimos três anos. O representante 
do SINDIBIOMT comentou que, enquanto não houver uma oferta 

40  Valores acumulados de janeiro a novembro de 2012.

Fonte: AgroStat Brasil – SECEX/MDIC apud Manuel Araújo Carvalho – CONAB, (2018).
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considerável de girassol, a produção de biodiesel a partir da planta seria 
onerosa por questões de competição da matéria-prima com setores de óleo 
comestível, alimentação de pássaros, etc. Nenhum dos produtores rurais 
entrevistados exporta sua produção, porém credita a pouca produção de 
girassol à falta de estímulos para o setor. Dessa forma, analisou-se tal fator 
como FAVORÁVEL à soja e DESFAVORÁVEL ao girassol.

3.1.3.2 Crédito e investimentos

Outro fator não menos importante dentro do ambiente 
macroeconômico diz respeito aos créditos e investimentos concedidos 
aos produtores rurais. De acordo com dados do MAPA (2012) [2], as 
exportações do agronegócio atingiram R$ 95,8 bilhões, o equivalente 
a aproximadamente 40% do total exportado, tendo como principal 
destaque a liderança do complexo da soja, que atingiu US$ 26,1 bilhões.  

No que diz respeito à concessão de crédito rural para investimento 
e custeio da lavoura, tanto a soja quanto o girassol possuem linhas de 
crédito disponíveis nas principais cooperativas de crédito e bancos como 
BB, BASA e BNDES. Conforme números do MAPA (2012) [2], foram 
disponibilizados recursos de crédito de custeio e de comercialização, para 
a safra 2013/2014, no valor de R$ 97,6 bilhões, sendo R$ 82,2 bilhões 
com taxa de juro máxima de 5,5% a.a. e R$ 15,4 bilhões a juros livres. 
O limite de crédito de custeio, por produtor, foi ampliado para R$ 1,0 
milhão, e o de comercialização para R$ 2,0 milhões destinados pelo Plano 
Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/14. Desse montante, 15% são destinados 
ao financiamento exclusivo da cultura da soja. 

Tanto o girassol quanto a soja fazem parte de diversos programas 
de crédito rural como o Programa de Financiamento da Agricultura 
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(PROAGRO), o Financiamento para Estocagem de Produtos 
Agropecuários Integrantes da Política de Gestão de Preços Mínimos 
(FEPM), o Financiamento de Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), etc. 
Porém, conforme dados do MAPA (2012) [2], a soja, por ser a commodity 
que representa mais de 27% da exportação total do agronegócio brasileiro 
e também ser a matéria-prima mais usada na produção de biodiesel. A 
Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja (ABRASS) 
consegue linhas de crédito personalizadas aos produtores de soja.  

Tal fato, segundo os produtores entrevistados na pesquisa de 
campo, faz com que a cultura do girassol perca competitividade tanto no 
mercado agroexportador quanto na sua consolidação para produção de 
biodiesel. Na pesquisa, 43% dos entrevistados opinaram que o governo 
deveria criar estímulos ao crescimento da produção de girassol através 
de políticas de financiamento e créditos especificas para o setor. Já os 
57% restantes disseram que medidas como subsídios (através de redução 
de juros para financiamento ou desoneração da produção) fariam com 
que mais produtores das diversas regiões do estado se interessassem pela 
cultura, aumentando a oferta de girassol que poderia ser revertida para o 
mercado de biodiesel. Assim, analisou-se esse fator como FAVORÁVEL à 
cultura da soja e DESFAVORÁVEL à do girassol.

3.1.3.3 Câmbio e juros

Atualmente o Brasil adota a política de câmbio flutuante, o que 
de certa forma deixa a comercialização interna das commodities brasileiras 
dependente da oferta e da demanda de moeda estrangeira no mercado. A 
política cambial também afeta a aquisição de insumos como fertilizantes, 
defensivo sementes, máquinas e implementos agrícolas. 
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A moeda norte-americana é um dos fatores multiplicadores 
fundamentais da formação final do preço para o produtor. A sua variação 
tem significativo resultado na conta da margem de lucratividade da 
produção. A soja, por estar diretamente relacionada com o mercado 
agroexportador, é a mais volátil às variações cambiais. Como seus 
insumos são, em grande, parte importados, uma significativa depreciação 
da moeda nacional encarece tais produtos, podendo levar ao aumento dos 
custos de produção. Por outro lado, tal situação beneficia a exportação do 
grão, fazendo com que o produto brasileiro se torne mais competitivo no 
que concerne ao aspecto monetário.  

Gráfico 16 – Variação das taxas cambiais nominais, exportações de soja e importação 
de girassol de 2009 a 2014 (%)41

Nota: Construção dos autores tendo por base os dados da ANEC (2015), BACEN 
(2015) e AgroStar Brasil SECEX/MDIC, (2016).

É possível visualizar no gráfico 16 que em 2012 e 2013 verificou-
se uma variação contrária as previsões para os segmentos42. Entretanto, 
com a recente alta do Dólar, os custos de produção poderão aumentar 
com a importação de insumos e implementos agrícolas, mas como a 
cotação do grão é atrelada às negociações na Chicago Mercantile Exchange 

41  Valores calculados pela média anual.
42  Em 2012 a taxa de câmbio aumentou, porém, a importação de óleo de girassol 

também aumentou e as exportações da soja decresceram e em 2013 o cenário se inver-
teu, (contrariando a teoria). Porém, segundo pesquisas do BACEN (2015), o câmbio 
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(CME), muitas das vezes tais custos não são compensados pela receita de 
venda que é pré-estabelecida.

Para o girassol, as condições são parecidas no que diz respeito 
à importação de insumos e implementos agrícolas. Este último, no 
entanto, não se aplica aos produtores entrevistados de Campo Novo do 
Parecis, pois 100% dos pesquisados informaram que reutilizaram todo 
os implementos e maquinário outrora empregados nas lavouras de soja 
e milho. Como o Brasil não é exportador de girassol, a relação câmbio/
oleaginosa fica atrelada às importações de óleo para suprimento do 
mercado interno e insumos ligados ao plantio. Assim, uma depreciação 
do Real frente ao Dólar pode provocar aumento da exportação de soja 
e redução na importação de óleo de girassol e insumos para ambas as 
culturas. Ocorrendo o contrário, o cenário se inverte, o que leva a concluir 
que nesse aspecto existe certo antagonismo.

Os juros para empréstimos e financiamentos giram em torno de 
5.5% a.a. com disponibilidade de crédito e subsídios à produção dos 
produtos integrantes do programa FEPM, (MAPA, 2012) [2]. As duas 
culturas fazem parte do programa, porém, como dissertado anteriormente, 
a ABRASS consegue linhas de crédito e financiamento, principalmente 
para estocagem e armazenamento da produção de soja, de forma 
personalizada a juros menores que o praticado no mercado (ABRASS, 
2016). Portanto, em relação a este último aspecto e levando-se em conta 
o antagonismo presente no aspecto cambial, analisou-se este fator como 
levemente FAVORÁVEL à soja e DESFAVORÁVEL ao girassol.

variou entre R$ 1,85 a R$ 2,35, o que é considerado um intervalo estimulante tanto 
para importações quanto para exportações, de acordo com o órgão.
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3.1.3.4 Endividamento

O nível de endividamento no campo frequentemente está atrelado 
ao nível de crédito e investimento disponível e realizado. Conforme 
os dados da entrevista, 27% dos produtores de girassol disseram estar 
endividados de alguma forma (financiamento da cultura, insumos, frete, 
máquina e/ou equipamentos). Porém, pela escassez de dados concretos 
sobre o nível de endividamento dos produtores do complexo da soja, 
optou-se por analisar este fator como sendo NEUTRO para as duas 
culturas.

3.1.4 Estrutura de Produção

3.1.4.1 Tamanho das propriedades

O tamanho das propriedades pode ser considerado um 
fator determinante no aumento produtivo para qualquer grande 
monocultura. Sobre a expansão das áreas de cultivo de oleaginosas para 
os agrocombustíveis Scharlemann; Laurence (2008) apud Altieri (2012) 
argumentam que em 2005 a produção mundial de agrocombustíveis 
ocupava 3% dos 1,5 bilhões de hectares das áreas agrícolas mundiais. 
Dessa área, 57% (58,6 milhões de hectares) são destinados ao plantio 
da soja Roundup Ready (RR), utilizada para produção de biodiesel. Já no 
Brasil e na Argentina, em 2007, foram utilizados 750 mil e 16 milhões de 
hectares para plantio exclusivo de soja RR para a produção de biodiesel, 
respectivamente.

Ainda, segundo os autores, dessa área o girassol ocupava em 2005 
aproximadamente 41,1 milhões de hectares em todo o mundo, sendo que 
desse total 3,2% eram destinados à produção de biodiesel. Na tabela 10, 
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tem-se a progressão dos números da área plantada total para soja e girassol 
no Brasil e em Mato Grosso:

Tabela 10 – Total da área cultivada de girassol e soja no Brasil e em Mato Grosso de 
1997 até 2014 (em mil hectares)

Safra/ano Área total de  
soja Brasil

Área total de  
girassol Brasil

Área total de soja 
Mato Grosso

Área total de girassol  
Mato Grosso

1997/98 13.157,9 12,4 2.600,0 2,7

1998/99 12.995,2 44,3 2.548,0 3,2

1999/00 13.622,9 58,0 2.904,7 3,2

2000/01 13.969,8 37,0 3.120,0 2,6

2001/02 16.386,2 52,6 3.853,2 2,6

2002/03 18.474,8 43,2 4.419,6 3,1

2003/04 21.375,8 55,1 5.240,5 9,3

2004/05 23.301,1 50,1 6.105,2 16,0

2005/06 22.749,4 66,9 6.196,8 17,3

2006/07 20.686,8 75,4 5.124,8 22,0

2007/08 21.313,1 111,3 5.675,0 60,4

2008/09 21.743,1 75,0 5.828,20 41,30

2009/10 23.467,9 71,0 6.224,50 40,60

2010/11 24.181,0 66,4 6.398,80 39,90

2011/12 25.042,2 74,5 6.980,50 47,10

2012/13 27.736,1 70,1 7.818,20 50,70

2013/14 30.173,1 145,7 8.615,70 126,20

2014/15 31.621,8 155,7 9.020,60 131,14

Notadamente a soja possui uma área plantada bem superior à 
utilizada pelo girassol, tanto em nível nacional quanto regional. Em Mato 
Grosso, a soja alcançou uma produtividade média na safra de 2014/15 
de 3128 kg/ha contra 1428 kg/ha do girassol (CONAB, 2015) [2] [4]. 
Entretanto, a produção nacional de óleo vegetal à base de soja na safra de 
2014/15 foi de 7.826.086,95 m3 enquanto o girassol gerou 1.247.574,04 

 Fonte: CONAB, (2015).
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m3, conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo 
Vegetal (ABIOVE, 2015).

É importante ressaltar que as pesquisas da EMBRAPA (2005) 
revelaram que o teor oleaginoso da soja é de aproximadamente 22% dos 
grãos, enquanto o girassol possui 49% de oleosidade/grão. Isso implica 
dizer que, para se produzir 1 m3 de óleo vegetal, são necessários 46,81% 
a mais de grãos de soja se comparados com a quantidade de girassol. Se 
o cultivo do girassol ocupasse uma área plantada idêntica à do cultivo de 
soja na safra 2014/15, ter-se-ia aproximadamente 21.223.287,29 m3 de 
óleo de girassol produzidos no Brasil. Isso equivale ao triplo do total de 
óleo vegetal consumido e exportado pelo Brasil, que foi de 6.467.391,30 
e 135.869 m3 em 2014/15, respectivamente (ABIOVE, 2015).

Sobre a produção de biodiesel, em 2014/15 foram produzidos 
2.551.813 m3 de óleo vegetal voltado para a produção do combustível em 
todo o país, sendo que, desse montante, mais de 75% foram provenientes 
da soja e menos de 0,5% de girassol (ABIOVE, 2015). Segundo dados 
da Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM), para 
que o girassol suprisse toda a demanda de óleo vegetal – tanto para 
fins comestíveis quanto para produção de biodiesel – seria necessário 
um aumento de 58% da atual área plantada, o que ainda seria 
significativamente menor se observada a utilizada pelo cultivo de soja  
(ABRASEM, 2016).
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Gráfico 17 – Evolução da taxa de variação da área plantada de soja e girassol no Brasil 
de 1998 – 2014

No gráfico 17 é possível observar que as variações das áreas 
plantadas das duas culturas são semelhantes. É possível visualizar que 
a variação de área plantada de ambas as culturas é deveras parecida. 
Conforme pesquisa realizada em campo, 42% dos produtores disseram 
ter aumentado, nos últimos três anos, a área plantada de girassol para 
fins de produtividade, tal aumento resultou em 285 hectares. Todos os 
entrevistados disseram possuir APP (resultando em um total de 1208 
hectares), porém apenas um admitiu ter realizado reflorestamento em 10 
hectares de área degradada.

Dessa forma, considerando a potencialidade da produção de óleo 
de girassol e sua relativa utilização de área plantada, concluiu-se este fator 
como DESFAVORÁVEL à soja e FAVORÁVEL ao girassol.  Como foi 
discutido, é possível se produzir uma quantia relativamente superior de 
óleo vegetal de girassol, tanto para o mercado alimentício quanto para o 
energético, com um aumento de área plantada relativamente menor se 
comparado ao que seria necessário para o aumento da produção de soja. 

Nota: Construção dos autores com dados da CONAB, (2015).
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3.1.4.2 Armazenagem

No que se refere à armazenagem, tanto a soja quanto o girassol 
são armazenados em galpões e/ou silos. De acordo com Leite et. al. 
(2005) o armazenamento correto é um processo de suma importância 
para a manutenção da umidade e oleosidade ótima dos grãos. Por 
ano, de acordo com números do IMEA (2018), os produtores de soja 
e girassol chegam a despender aproximadamente R$ 438,22 e R$ 
605,28 por hectare, respectivamente, com procedimentos pós-colheita 
(separação de grãos, secagem, limpeza e armazenamento).

As entrevistas realizadas em campo revelaram que 29% dos 
produtores de girassol possuem sistema de secagem, limpeza e locais 
para armazenamento dentro das propriedades rurais como forma 
de redução dos custos, independência do mercado de estocagem 
e principalmente para manutenção do padrão de qualidade das 
sementes. O representante do SINDIBIO-MT argumentou que fatores 
como armazenagem, ainda que importantes, não são cogitados pelos 
produtores de biodiesel, pois estes estão mais preocupados com a 
qualidade e com a oferta de grãos. No entanto, o representante admitiu 
que a melhor qualidade e oferta de grãos estão relacionadas de forma 
intrínseca com fatores de armazenamento.

Apesar da diferença dos custos de armazenagem entre as duas 
culturas, analisou-se esse fator como NEUTRO para ambas. Isso se 
deve ao fato de tal fator ser irrelevante para a tomada de decisão por parte 
dos produtores. 
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3.1.4.3 Máquinas e equipamentos

Diferente do discutido no subtópico Fatores tecnológicos, 
esse subtópico destina-se a analisar a eficiência e a disponibilidade dos 
maquinários empregados na semeadura e na colheita das culturas. Foi 
abordada a utilização dos mesmos tendo como referência o plantio 
direto43. 

A cultura da soja dispõe de inúmeros modelos de semeadoras 
para serem empregadas no sistema de semeadura direta. Essas semeadoras 
foram aprimoradas com o passar dos anos e atualmente permitem um 
bom estabelecimento das lavouras de soja ou de qualquer outra cultura, 
desde que sejam observadas as informações específicas de regulagem 
em função do tipo de solo e da quantidade dos restos de cultura. Essas 
máquinas possuem discos que fazem o corte da palhada e abertura de 
sulcos com presença de limitador de profundidade. Já as colheitadeiras 
estão cada vez mais precisas no arremate dos grãos, tornando os prejuízos 
com perda extremamente reduzidos (EMBRAPA Soja, 2011) [8].

A cultura do girassol pode empregar também as mesmas 
semeadoras utilizada no plantio direto da soja. A diferença, segundo 
Leite et. al. (2005) está nas máquinas empregadas na colheita do 
girassol. Essas colheitadeiras, geralmente adaptadas das lavouras de 
milho, utilizam adaptações como soldagem de um elemento cortante na 
corrente recolhedora e instalação de ponteiras arredondadas nas elevações 
da parte lateral da plataforma colhedora. Tais adaptações não se tornam 
mais onerosas aos produtores de girassol, pois são de fácil instalação e  

43  Plantio direto é a técnica de manejo do solo onde se pretende amenizar os impactos 
da cultura e das máquinas e equipamentos sobre o solo, trazendo assim riqueza orgâ-
nica, com a utilização dos restos vegetais de culturas anteriormente acabadas, e con-
sequentemente melhores manutenção do solo e redução de custos. (ALTIERI, 2012).
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sem necessidade de grandes aportes tecnológicos, (EMBRAPA Soja, 
2005) [9].

 De acordo com os estudos da EMBRAPA Soja (2005 e 2011) [8] 
[9], as colheitadeiras utilizadas na segada da soja e do girassol possuem as 
mesmas estruturas tecnológicas e disponibilidade para venda no mercado 
de implementos agrícolas. Ambas possuem velocidade média de colheita 
em 4 a 7 km/h, com rotação motora de 300 a 500 r.p.m. e consumo médio 
de combustível em 2,5 litros/km. Grãos quebrados indicam que a rotação 
deve ser diminuída e grãos aderidos ao capítulo indicam que a rotação 
deve ser aumentada. A abertura do côncavo é de 25 mm frontal e 20 mm 
traseira, e os capítulos devem sair inteiros da colhedora. Assim, analisou-
se esse fator como FAVORÁVEL para as duas culturas. A similaridade da 
disponibilidade de equipamentos e de avanços tecnológicos são fatores 
que contribuem para o cultivo com fins energéticos para ambas as culturas.

3.1.5 Ambiente institucional

3.1.5.1 Fiscalização

A fiscalização é um dos fatores que constitui o direcionador do 
ambiente institucional. Trata-se de uma atribuição única e exclusivamente 
do Estado, sendo de competência maior da União, através da avaliação 
e fiscalização agropecuária realizada pelo MAPA (MAPA, 2006) [1]. 
Também se insere nesse contexto a fiscalização referente à proteção e 
à preservação do meio ambiente, o combate à poluição em qualquer 
de suas formas e a preservação das florestas, da fauna e da flora, sendo 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, conforme Lei Complementar nº 140 de 8 de dezembro de 
2011, (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA-CC, 2011).
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No que diz respeito à fiscalização e avaliação na qualidade das 
sementes de soja e girassol produzidas em Mato Grosso, a entrevista 
com a analista técnica da APROSOJA do estado revelou que, somente 
em 2013, foram coletadas 568 amostras de sementes de soja, das quais 
9,15% estavam fora do padrão exigido por lei, que atualmente é de 80% 
de germinação. A analista ainda declarou que a Associação dos Produtores 
de Sementes de Mato Grosso (APROSMAT) já solicitou junto à União, 
através do MAPA, a elevação do padrão de germinação da soja para 
85%.  Segundo ela, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 
Mato Grosso (INDEA) também já solicitou ao MAPA a atribuição para 
fiscalizar as sementes no estado, atualmente sob coordenação do governo 
federal. O órgão de defesa apresentou os documentos necessários, porém 
ainda aguarda autorização. 

Sobre a fiscalização das lavouras de girassol nada foi relatado, pois 
conforme a analista da APROSOJA, a cultura é considerada nova em 
Mato Grosso e ainda carece de regulamentação para fins de fiscalização 
pelos órgãos governamentais. Por fim, segundo a representante da 
APROSOJA, os produtores de soja querem, ainda, a fiscalização das 
barreiras para verificar as sementes que vêm de fora do estado, cujo 
volume atual representa cerca de 40% do total de sementes utilizadas 
pelos produtores mato-grossenses.

Por isso, conclui-se que tal fator DESFAVORECE ambas as 
culturas em questão. Tal resultado se deve ao fato de a fiscalização ser um 
fator de grande importância para a manutenção do padrão de qualidade 
dos grãos, sejam eles de soja ou de girassol. A má fiscalização ou a falta 
desta pode acarretar prejuízos, não só de ordem econômica e ambiental, 
mas também no padrão de qualidade do biodiesel produzido.
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3.1.5.2 Políticas públicas para o setor

O PNPB é o programa de incentivo governamental responsável 
pela produção de biodiesel em todo o país. Ele também é responsável 
pela criação de várias políticas públicas voltadas ao plantio de diversas 
oleaginosas, para fins energéticos, em todas as regiões brasileiras. No 
entanto, as políticas públicas de incentivo à produção de biodiesel através 
de vegetais oleaginosos abrangem somente agricultores familiares. Para este 
segmento, têm-se como exemplos os programas de incentivo ao plantio 
da mamona no Nordeste, do babaçu no Norte, da canola no Sul, da soja 
no Centro-Oeste e do girassol no Sudeste e Nordeste. Dados de 2012 do 
MDA mostram que, do total de famílias detentoras do selo combustível 
social, 63% encontram-se na região Sul, 29% no Nordeste e apenas 5% 
no Centro-Oeste. Há, ainda, aproximadamente 3% no Sudeste e uma 
parcela não significativa oriunda da região Norte.

Em Mato Grosso, de acordo com números do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), existem atualmente 547 
assentamentos, dentre os quais 15 possuem produtores inseridos no 
PNPB. São apenas mil famílias beneficiadas dentre as mais de 130 mil 
famílias assentadas em todo o estado (INCRA, 2014). Nesse montante, 
destaca-se o assentamento Dom Osório, localizado no município de 
Campo Verde-MT, é referência em projeto de reforma agrária, com a 
maior inserção dos agricultores familiares no programa. Sua área – 10 
mil hectares – foi homologada pelo INCRA em 2008, onde vivem cerca 
de 600 famílias, das quais aproximadamente um terço está engajado na 
produção de soja para a cadeia produtiva do biodiesel. A participação 
dos assentados no programa chegou à sua quinta safra em 2014. Uma 
significativa parte destes números é decorrente da única usina produtora 
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de biodiesel localizada no mesmo município, que atualmente é a única 
compradora desta produção (INCRA, 2014).

Porém, mesmo com o sucesso isolado do assentamento Dom 
Osório, de acordo com estudos do INCRA, um dos empecilhos para um 
melhor desenvolvimento de políticas públicas – através do PNPB – para 
os pequenos produtores de soja que plantam suas lavouras destinadas 
exclusivamente ao abastecimento do mercado de biodiesel é a viabilidade 
dessa cultura. A soja, em Mato Grosso, é produzida por fazendeiros que 
dispõem de grandes áreas visando ganhos de escala, além de sua produção 
estar fortemente atrelada ao mercado de exportação. Isso acaba gerando 
uma competição desigual entre pequenos e grandes produtores, pois o 
excedente que não é exportado acaba sendo revertido como matéria-
prima para as indústrias de biodiesel (INCRA, 2014).

O girassol possui políticas públicas de incentivo ao plantio para a 
produção de biodiesel nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Mesmo estes estados não 
possuindo um alto volume de produção do grão se comparado ao visto 
em Mato Grosso, as pesquisas do INCRA revelam que esses produtores 
estão auferindo êxitos com o plantio do girassol para abastecimento 
do mercado energético. De acordo com estatísticas do instituto, são 
aproximadamente 5 mil famílias beneficiadas com o plantio de girassol 
para produção de biodiesel em todo o Brasil, tendo o PNPB como política 
de incentivo para esses pequenos produtores (INCRA, 2014).

Mato Grosso ainda não possui nenhum assentamento com 
produção de girassol para fins energéticos. Entretanto, a implementação 
de políticas públicas para o incentivo à produção da oleaginosa para esse 
determinado fim poderia trazer bons resultados, ao menos no curto prazo. 
Isso se justifica pelo fato do estado ser o maior produtor de girassol do país, 
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e também pela crescente necessidade de alternativas de matérias-primas 
para a produção do combustível. Conforme os produtores pesquisados, 
o girassol é uma planta de simples cultivo e se adapta muito bem ao 
clima e ao relevo do cerrado mato-grossense. Do total dos entrevistados, 
86% disseram que a cultura pode ser facilmente realizada por agricultores 
familiares, enquanto todos foram unânimes em dizer que o plantio de 
girassol para a produção de biodiesel seria um fator estimulante para o 
segmento.

Levando-se em consideração o plantio de grãos pela agricultura 
familiar, com a finalidade de produzir biodiesel em Mato Grosso, conclui-se 
o fator políticas públicas – considerando as políticas elaboradas pelo PNPB 
para o referido segmento – como sendo atualmente DESFAVORÁVEL 
tanto para a soja quanto para o girassol.

Mesmo o girassol possuindo viabilidade produtiva por parte 
da agricultura familiar, o avanço de tais políticas esbarra em gargalos 
e obstáculos que impedem um desenvolvimento de excelência do 
programa no estado. Obstáculos como: a grande distância da maioria dos 
assentamentos locais para os polos industriais do estado; a infraestrutura 
interna deficiente; a falta de acesso à água; as dificuldades para o 
escoamento da produção decorrente das más condições das estradas; os 
problemas fundiários e ambientais; a burocracia excessiva para acesso ao 
crédito; além de problemas de competitividade com grandes produtores e a 
volatilidade dos preços das respectivas oleaginosas, fatores desestimulantes 
para os o agricultores familiares a continuarem produzindo soja, para fins 
energéticos, em Mato Grosso.

Assim, através dos dados coletados, não se vislumbrou um cenário 
positivo para se produzir biodiesel de girassol através da agricultura 
familiar (tendo como parâmetro avaliativo o fator “políticas públicas”). 
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O setor ainda é muito carente de regulamentação e incentivos. Apesar 
de serem políticas importantes, os obstáculos e gargalos mencionados 
acabam desestimulando o plantio de ambas as culturas no longo prazo 
por estes produtores. 

3.1.6 Relações de Mercado

3.1.6.1 Produção e produtividade

O nível de produtividade de determinada cultura pode ser um 
fator determinante na tomada de decisão por parte dos agricultores. 
Comparando as duas culturas, no que se refere à produtividade total em 
Mato Grosso, tem-se os seguintes números:

Gráfico 18 – Números da produtividade da soja e do girassol em Mato Grosso de 
1997/98 a 2016/17 (kg/ha)

Nota: Construção dos autores com base nas estatísticas da CONAB, (2018).

Através da tabela 18 é possível visualizar que a soja possui 
vantagem em relação ao girassol no tocante à produtividade. Em algumas 
safras é possível verificar que a soja aufere o dobro de produtividade se 
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comparada ao girassol. A soja dispõe de uma quantidade total de área 
plantada bem superior à do girassol, porém para Leite et. al. (2005), a 
maior produtividade da soja é decorrente das características botânicas da 
planta. Um único pé de soja chega a medir de 0,68 a 0,95 metros de 
altura, produzindo em média 100 vagens, o que gera de 300 a 350 grãos 
por planta. O girassol pode medir de 1,66 a 1,90 metros de altura e 
produzir em média de 200 a 250 aquênios (LEITE et. al., 2005). 

Além disso, a soja precisa de um espaçamento mínimo entre 
plantas de 45 centímetros contra 60 centímetros do girassol. Isso faz com 
que em 1 m2 existem aproximadamente de 12 a 16 pés de soja enquanto o 
girassol, em torno de 4 a 6 plantas. A soja rende em torno de 45 a 55 sacas 
por hectare enquanto, na mesma área, o girassol rende em torno de 25 a 
35 sacas (EMBRAPA Soja, 2018) [6] [7]. Dessa forma, é possível obter 
em 1 m2 algo em torno de 4800 sementes de soja contra 1200 sementes 
de girassol44.

Conforme informações apresentadas, a produtividade dos grãos 
é importante para tomada de decisão do agricultor, mesmo no caso dos 
grãos com potencial oleaginoso para produção de biodiesel. Por isso, 
apesar de o girassol possuir o dobro do teor oleaginoso da soja, este fator 
não é considerado suficientemente relevante pelos produtores rurais a 
ponto de influenciá-los a produzir determinada cultura em detrimento 
de outra que apresenta números de produtividade mais significativos.  
Sendo assim, para fins comparativos, concluiu-se o fator produtividade é 
FAVORÁVEL à soja e DESFAVORÁVEL ao girassol.

44  A metodologia empregada para o plantio de monoculturas está disponível nos ane-
xos desta dissertação.
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3.1.6.2 Lucro, receita e preço de venda

Na safra 2016/2017, de acordo com estatísticas da CONAB, soja 
e girassol obtiveram um lucro médio de R$ 1.225,00 e R$ 1.691,70 por 
hectare, respectivamente, (CONAB, 2018) [6]. A diferença lucrativa a 
favor do cultivo de girassol se deve ao fato desta cultura possuir o total dos 
custos de produção menor se comparado ao complexo da soja. 

O girassol também leva vantagem no preço da saca tanto para 
compra como para venda. De acordo com números do IMEA (2018) 
[4]45 a saca de soja para compra estava em R$ 54,00 e para venda em R$ 
55,80 na cidade de Campo Novo do Parecis. Na mesma data, conforme 
cotação do Canal Rural (2017) [2]46, a saca de girassol girava em torno 
de R$ 67,50 para compra e R$ 68,50 para venda. Para os agricultores 
entrevistados, um dos motivos para o preço atrativo da saca de girassol é 
a baixa oferta do produto em relação à demanda. 

Conforme a pesquisa de campo, 43% dos produtores confessaram 
ter mudado da cultura da soja para o girassol pelo fator lucratividade e 
pelo preço atrativo da saca. Dessa forma, considerou-se esse fator como 
sendo DESFAVORÁVEL para a soja e FAVORÁVEL para o girassol. 

3.1.6.3 Concentração de mercado

A concentração de mercado também influencia o agricultor 
no momento de escolher determinada cultura. Tal concentração pode 
ser medida tanto em relação à oferta (agricultores cultivando a mesma 
cultura), quanto pela demanda (esmagadoras e tradings companies). 

45  Dados de cotações coletados em 04 de maio de 2017, às 16h31min.
46  Dados de cotações coletados em 04 de maio de 2017, às 16h33min.
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De Acordo com dados da CONAB, em Mato Grosso existem 
aproximadamente 6753 produtores de soja e 187 produtores de girassol  
(CONAB, 2018) [6]. 

A competição entre os produtores de girassol é considerada fraca 
e sem estímulos, pois existe uma demanda por girassol que não é suprida 
pela oferta atual, fazendo com que o país recorra corriqueiramente ao 
mercado de importação. A soja, por sua vez, está mais focada no mercado 
de exportação. O preço de compra é determinado pelas bolsas e mercados 
futuros e são negociados via contratos com as tradings companies, em 
que frequentemente existe a venda presente de uma safra futura, o que 
de certa forma amarra o agricultor a tradings companies e faz com que a 
competição nesse ramo agrícola seja ineficaz.   

Já sob o ponto de vista da demanda, tantos produtores de girassol 
quanto de soja geralmente se deparam com monopsônios de indústrias 
esmagadoras e processadoras de sementes. Esse monopsônio, por um 
lado gera estímulos e fomento para o crescimento e desenvolvimento da 
cultura. Por outro lado, gera a dependência do agricultor em relação ao 
comprador, o que frequentemente acarreta a desvalorização da produção 
decorrente dos preços baixos pagos ao produtor rural. As tradings 
companies, que formam um oligopsônio, também desempenham papel 
parecido em relação aos produtores de soja. Porém, como essas empresas 
estão mais relacionadas ao mercado de exportação, não influenciam 
diretamente produtores rurais que pretendem destinar sua produção ao 
mercado energético.

Ainda existem os problemas, tanto de mercado quanto de políticas 
públicas, mencionados no fator políticas públicas, relacionados à inserção 
da agricultura familiar no cenário agroenergético. Assim, pelo olhar do 
agricultor familiar e do grande produtor em relação ao demandante, 
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conclui-se que o fator em análise é DESFAVORÁVEL para ambas as 
culturas.        

3.1.7 Fatores de produção

3.1.7.1 Sementes

A semente é um dos principais insumos da produção agrícola. 
A escolha adequada, de acordo com as condições ambientais de cada 
região, pode definir o sucesso de todo o processo de cultivo. Nesse fator, 
consideraram-se os três principais quesitos para a escolha das sementes: 
a) oleosidade; b) tempo de germinação e; c) preço, conforme disposto no 
quadro 5:

Quadro 5. Aspectos para escolha de sementes: soja e girassol

Quesito Soja1 Girassol2

Oleosidade 24,5% 49%

Tempo de germinação

3 dias em 
temperatura

25 – 30ºC

3 dias em temperatura

25 – 30ºC

Preço da saca R$ 219,16 a saca de 
25 kg

R$ 520,00 a saca de 
15 kg

Nota: Construção dos autores com base de dados: EMBRAPA Soja safra 2016/17 e 
CANAL RURAL, (2017 [1]).

Diante dos dados revelados no quadro 5, verifica-se que o girassol 
leva vantagem em relação à oleosidade enquanto a soja, no preço da saca 
(tais motivos já foram discutidos em subtópicos anteriores). No quesito 
tempo de germinação, as culturas se mostraram similares. Existem 
outros quesitos que não foram abordados, como resistência ao pH do 
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solo, fertilidade, resistência a pragas, nível de umidade, etc., porém, 
pela dificuldade em obter dados confiáveis, esses quesitos não foram 
abordados nesta análise. Dessa maneira, considerou-se esse fator como 
sendo FAVORÁVEL para as duas culturas. 

3.1.7.2 Mão-de-obra

Outro componente dos fatores de produção é a mão-de-
obra. A maior parte do trabalho em grandes propriedades é realizada 
mecanicamente, porém ainda existem serviços que são realizados 
manualmente. De acordo com os produtores entrevistados, a média de 
produtores empregados nas lavouras de girassol foi de 28 funcionários nos 
últimos três anos (incluindo o produtor). Segundo os depoimentos, mais 
de 25% do trabalho realizado nessas propriedades são de forma manual. 
Sobre os produtores de soja não foram encontrados dados referentes à 
mão-de-obra empregada. 

Segundo pesquisas do IBGE (2006) [4], o quantitativo de pessoal 
ocupado no campo vem diminuindo ao longo dos anos. O último Censo 
Agropecuário registrou um total de 358.321 trabalhadores rurais47, 
dos quais 215.117 eram da agricultura familiar e 143.204 das demais 
propriedades. O montante levantado em 2006 é 33% menor em relação 
ao montante levantado em 1996. Isso demonstra, de certa forma, o 
êxodo rural e a absorção da mão-de-obra pela tecnologia no campo. Além 
desses números, a falta de mão-de-obra qualificada também preocupa os 
produtores rurais. Assim, analisou-se este fator como sendo negativo, ou 
seja, DESFAVORÁVEL para as duas culturas. 

47  Incluindo o próprio produtor rural ou dono da propriedade pesquisada.
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3.1.7.3 Fertilização

O processo de fertilização é uma etapa importante para a 
preparação e manejo adequado do solo antes, durante e depois do cultivo 
de qualquer lavoura. Dois aspectos são relevantes para avaliação de fator: 
gastos com fertilizantes e quantidade utilizada de fertilizantes. 

A soja obteve um gasto médio de R$ 633,18 por hectare com 
fertilizantes em 2014. O girassol, no mesmo período, despendeu quase a 
metade, um total de R$ 363,36 por hectare, (IMEA, 2014) [1] [2]. Entre 
calagem, gessagem, adubo e fertilizantes o girassol demanda em torno de 
300 a 500 kg por hectare enquanto para a soja esses números ultrapassam 
os 1.000 kg por hectare (ROSSI, 1998)

O girassol leva vantagem sobre a soja em decorrência de sua 
estrutura vegetal. A raiz pivotante e profunda do girassol, que pode chegar 
a 18 centímetros de comprimento, facilita a absorção de nutrientes pela 
planta. A profundidade e alcance da raiz do girassol fazem com que a 
calagem e a gessagem seja mais profunda, facilitando a correção, a 
adubação e a fertilização do solo. O sistema radicular da soja é constituído 
de um eixo principal e de grande número de raízes secundárias, sendo 
classificado com um sistema difuso. Mesmo sendo pivotante, a raiz da 
soja pode chegar a até 12 centímetros de profundidade, o que exige 
constante fertilização, (ROSSI, 1998). Por isso, esse fator foi analisado 
como DESFAVORÁVEL à cultura da soja e FAVORÁVEL à cultura do 
girassol.    

3.1.7.4 Irrigação

Assim como na fertilização, a irrigação também está estritamente 
ligada às condições do solo e a aspectos botânicos das plantas. Na irrigação 
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também são levados em consideração dois aspectos: gastos com irrigação 
e quantidade de água consumida por cultura.

A cultura da soja obteve um dispêndio médio de R$ 1.199,00 
por hectare com irrigação48. O girassol, por sua vez, teve um custo com 
irrigação em torno de R$ 807,00 por hectare (IMEA, 2018) [1] [2]. 
Segundo pesquisas da Water Footprint, em 2008, para se obter 1 kg de 
soja era necessários 1800 litros de água. Ainda de acordo com a ONG, 
para se ter a mesma quantidade de grãos de girassol são consumidos em 
torno de 899 litros de água.

Para Rossi (1998), a explicação da planta de girassol ser 
relativamente mais tolerante à seca e assim hidricamente econômica está 
na sua estrutura botânica. O seu caule, que chega a medir de 60 a 220 
centímetros por 1,8 a 5 centímetros de diâmetro é longitudinalmente 
fistulado e oco, fazendo com que o girassol retenha mais água no período 
de seca. Essa maior retenção de água pelo girassol o torna mais econômico, 
no quesito irrigação, que a soja. Por esta razão, definiu-se esse fator como 
sendo DESFAVORÁVEL para a soja e FAVORÁVEL para o girassol.

3.1.7.5 Defensivos

Os defensivos são produtos utilizados para o controle de ervas 
daninhas e pragas existente nas lavouras. Compõem os produtos defensivos: 
os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas e os adjuvantes. Assim como os 
demais, são analisados os gastos com defensivos e a quantidade utilizada 
(por cultura). No entanto, até o término desta pesquisa, não foram 
encontrados em sites oficiais dados referentes à quantidade de defensivos 

48  Nesses custos estão relacionados gastos com consumo de água, serviços, máquinas e 
equipamentos voltados à irrigação.
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utilizados para ambas as culturas. Assim, levando-se em conta esta 
limitação, foram analisados apenas o aspecto dos gastos com defensivos.

Os gastos com defensivos foram de R$ 674,80 e R$ 193,06 por 
hectare para soja e girassol, respectivamente. Esta notável diferença nos 
custos com defensivo leva a crer que o girassol emprega menos o produto 
em suas lavouras do que a soja. Isso pode ser comprovado pelos próprios 
produtores de girassol. De acordo com alguns produtores pesquisados, a 
utilização de defensivos, em geral, traz mais malefícios do que benefícios 
para a cultura do girassol. Isso porque, segundo eles, o girassol é uma 
planta que necessita de um agente polinizador (principalmente abelhas), 
e a utilização em demasia de defensivos pode acabar comprometendo a 
fertilização da lavoura. 

Outro aspecto levado em conta por esses produtores é a qualidade 
do mel49, o principal subproduto do girassol. O emprego de muitos 
defensivos pode acabar comprometendo a qualidade do mel extraído das 
flores de girassol (pelas abelhas procedentes de agricultores familiares). 
Diante do exposto, analisou-se esse fator como sendo DESFAVORÁVEL 
à soja e FAVORÁVEL ao girassol.

3.1.8 Condições ambientais e ecológicas

3.1.8.1 Impactos ambientais

Mueller (1992) questiona a sustentabilidade ambiental das 
grandes monoculturas e cita os impactos provocados por estas nos 
cerrados: a) compactação e impermeabilização dos solos pelo uso intensivo 

49  A qualidade do mel e a quantidade tolerável de agrotóxicos e contaminantes presen-
tes nesse produto são determinadas pela Instrução Normativa nº 11/200 do MAPA 
(2012) [3].
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de máquinas agrícolas; b) erosão; c) contaminação por agrotóxicos nas 
águas, alimentos e animais; d) impactos da retirada da vegetação nativa 
de áreas contínuas extensas; e) assoreamento de rios e reservatórios; f ) 
aparecimento de novas pragas ou aumento das já conhecidas e; g) risco 
à sobrevivência de espécies vegetais e animais com a perda de habitat 
natural devido à expansão agrícola.

Analisar os impactos ambientais de cada cultura não é uma 
tarefa simples, pois envolve diversos fatores e variáveis endógenas e 
exógenas ao cultivo. Porém, tendo como suporte essas variáveis citadas 
por Mueller (1992), empregou-se os direcionadores/fatores já analisadas 
anteriormente como forma de criar um parâmetro para avaliação dos 
impactos ambientais. Dessa forma, em consonância com as variáveis 
de Mueller (1992), utilizou-se o fator Tecnologia empregada (Fatores 
tecnológicos); o fator Tamanho das propriedades (Estrutura de produção) 
e; o fator Defensivos (Fatores de produção).

Como foi analisado anteriormente, o fator Tecnologia empregada 
foi considerado NEUTRO para as duas culturas. Entretanto os 
fatores tamanhos das propriedades e defensivos foram considerados 
DESFAVORÁVEIS à soja e FAVORÁVEIS ao girassol. O quadro 6 
retrata a conclusão obtida do fator em análise:
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Quadro 6 – Resultado dos aspectos avaliativos do fator impactos ambientais

Variáveis propostas 
por Mueller (1992)

Fatores 
correlacionados 

com as variáveis de 
Mueller (1992) já 

analisados

Resultados 
encontrados 

para os fatores já 
analisados

Compactação e 
impermeabilização dos 
solos pelo uso intensivo 
de máquinas agrícolas.

Risco à sobrevivência 
de espécies vegetais e 
animais com a perda 

de habitat natural 
em decorrência da 
expansão agrícola.

Tecnologia 
empregada NEUTRO

Impactos da retirada 
da vegetação nativa de 

áreas contínuas extensas

Tamanho das 
propriedades

DESFAVORÁVEL 
à soja e 

FAVORÁVEL ao 
girassol

Contaminação por 
agrotóxicos nas águas, 
alimentos e animais

Defensivos

DESFAVORÁVEL 
à soja e 

FAVORÁVEL ao 
girassol

Nota: Construção dos autores, (2017).

Para algumas variáveis propostas por Mueller (1992), não foram 
identificados fatores equivalentes para compor esta análise. Com base nas 
análises anteriores, concluiu-se que tal fator DESFAVORECE a cultura 
da soja e FAVORECE o cultivo de girassol. Conforme dissertado nos 
subtópicos dos fatores utilizados, a soja demonstrou, no âmbito desta 
pesquisa e com base nos parâmetros empregados, ser uma cultura que traz 
maiores impactos ambientais se comparada com o girassol. 

3.1.8.2 Fatores fitossanitários

Fatores fitossanitários são procedimentos praticados para combater 
organismos vivos que possam de alguma forma trazer danos e prejuízos 
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ao cultivo. São meios pelo qual a agricultura se utiliza para defender a 
lavoura de pragas e ervas daninha, (ALTIERI, 2012). Na maioria das 
vezes são utilizados defensivos de procedência química. Levando-se esse 
fato em consideração, o fator Defensivos (Fatores de produção) serve de 
principal embasamento para análise deste fator.

A análise do fator Defensivo demonstrou que o girassol leva 
vantagem em relação à soja no que concerne à utilização deste. A análise 
deste fator demonstrou que a cultura da soja requer maior utilização de 
defensivos e, portanto, em relação às lavouras de girassol, é potencialmente 
mais prejudicial ao meio ambiente e aos consumidores dos produtos 
oriundos dela. Tendo em vista os dados analisados, conclui-se que, 
sob o ponto de vista do fator em questão, o cultivo do girassol é mais 
vantajoso que o cultivo da soja, ou seja, fator DESFAVORÁVEL à soja e 
FAVORÁVEL ao girassol.

3.1.8.3 Fatores edafoclimáticos

Os fatores edafoclimáticos reúnem as condições físico-químicas 
do solo e do clima de determinada região. São fatores importantes para 
o desenvolvimento de determinada cultura e principalmente para a 
escolha correta do sistema de produção a ser utilizado por cada produtor 
rural (ALTIERI, 2012). A escolha correta do sistema de produção traz 
benefícios tanto para o produtor como para o meio ambiente, com a 
redução de fertilizantes, defensivos e irrigação. 

Considerando serem mais condizentes com o fator em estudo, 
utilizaram-se os seguintes critérios: Produção e Produtividade (Relações 
de Marcado) e; Fertilizantes, Irrigação e Defensivos (Fatores de 
Produção). Apesar de a soja e o girassol possuírem morfologias diferentes, 
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é possível realizar uma comparação entre tais culturas e suas adaptações 
ao ecossistema regional. O quadro 7 demonstra os resultados obtidos do 
fator em análise:

Quadro 7 – Resultado dos aspectos avaliativos do quesito Fatores  
edafoclimáticos

Fatores Análise conforme subtópicos anteriores

Produção e 
produtividade

FAVORÁVEL à soja e DESFAVORÁVEL 
ao girassol

Fertilizantes DESFAVORÁVEL à soja e FAVORÁVEL 
ao girassol

Irrigação DESFAVORÁVEL à soja e FAVORÁVEL 
ao girassol

A soja levou vantagem no aspecto produtividade, o que pode ser 
justificado pelo sucesso do sistema produtivo adotado pelos produtores 
rurais e não, necessariamente, por uma adaptação biológica da oleaginosa 
ao cerrado. O teor de matéria orgânica do solo encontrado nessa região 
é pequeno, ficando geralmente entre 3 e 5%. O girassol demonstrou ser 
mais tolerante à escassez de matéria orgânica, pois o uso reduzido de 
fertilizantes demonstra que o girassol se adapta mais a esse tipo de solo, 
necessitando também de menor correção da terra50, (LEITE et. al. 2005). 

No cerrado o inverno é seco (entre 15º e 23ºC) e o verão 
é acompanhado de altas temperaturas (entre 30º a 40ºC), o clima 
predominante é o tropical sazonal, com longo período de seca, tornando 
a decomposição dos húmus lenta. A maior tolerância â seca, reduzindo 
os custos com irrigação, também é uma vantagem a favor do girassol. 

50  A correção do solo é realizada com calagem, gessagem e fertilização. O solo do cer-
rado geralmente é bastante ácido, com pH que pode variar de menos de 4 a pouco 
mais de 5 (o ideal é entre 5,5 a 7). Esta forte acidez é, ocasionada principalmente pelos 
altos níveis de alumínio, o que torna o solo aluminotóxicos para a maioria das plantas 
agrícolas. Espécies vegetais mais tolerantes à acidez do solo exigem menos fertilizantes, 
(LEITE et. al. 2005). 

Nota: Construção dos autores, (2017).
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Isso indica que a planta possui melhor adaptação à escassez de água. 
Tendo esses dois fatores edafoclimáticos (adaptação ao clima e ao 
solo) como vantagem para o girassol, conclui-se assim esse fator como 
sendo DESFAVORÁVEL para o complexo da soja e FAVORÁVEL ao  
cultivo do girassol.

3.1.8.4 Dejetos e rejeitos

Os dejetos e rejeitos são fatores que estão relacionados diretamente 
com as políticas de reciclagem e aproveitamento da matéria orgânica e 
inorgânica. O tratamento correto dos dejetos e rejeitos pode beneficiar o 
meio ambiente com a redução de poluentes no solo, na água e na atmosfera. 
Frequentemente a poluição do solo e da água – tanto de rios quanto 
de lençóis freáticos – é proveniente do uso demasiado de fertilizantes 
e defensivos. Além desses produtos químicos que penetram no solo 
contaminando a terra e a água, causando danos ao metabolismo humano, 
existem também os problemas relacionados com o armazenamento e a 
destinação das embalagens. O armazenamento inadequado pode trazer 
problemas de saúde pública, com a proliferação do Aedes Aegypti51, bem 
como de ratos e diversos insetos prejudiciais à saúde humana.

Conforme a pesquisa de campo com os produtores de girassol, 
todos foram unânimes em dizer que fazem reciclagem das embalagens 
de fertilizantes, defensivos e demais insumos. No entanto, apenas 28% 
informaram que fazem reuso da água e possui medidas de prevenção 
contra poluição de nascentes, rios e lençóis freáticos. Sobre a degradação e 
a contaminação do solo, 86% responderam que o girassol degrada menos 

51  O mosquito Aedes Aegypti é um pernilongo da família dos Culicidae transmissor de 
doenças como a dengue, a febre amarela e a febre Chikingunya tanto em seres huma-
nos quanto em animais.
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o solo em relação à cultura anterior (soja ou milho); e foram unânimes 
ao dizer que a diminuição da degradação e da contaminação do solo teve 
reflexos positivos no aumento dos lucros e na redução dos custos com a 
lavoura. Por fim, 71% dos entrevistados alegaram fazer uma destinação 
correta do subproduto da produção (restos orgânicos, tortas e bagaços).

Dessa maneira, levando-se em consideração a menor utilização de 
defensivos e fertilizantes pela cultura do girassol, se comparada à da soja, 
os problemas relacionados com embalagens, vasilhames e principalmente 
com contaminação química são reduzidos. Conclui-se, a partir da análise 
apresentada, que, sob o ponto de vista da utilização de defensivos e 
de fertilizantes, bem como da degradação do solo e da destinação de 
recipientes, a cultura do girassol mostra-se mais vantajosa em relação 
à da soja. Assim, este fator foi considerado DESFAVORÁVEL à soja e 
FAVORÁVEL ao girassol.
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4

o biodiesel de GirAssol: umA AlternAtivA PArA A 
diversificAção dA mAtriz AGroenerGéticA de mAto Grosso

Neste subcapítulo abordou-se o resumo de todas as análises 
realizadas ao longo deste livro para cada um dos direcionadores de 
competitividade propostos e seus respectivos fatolres. Na tabela 11 tem-
se uma a visualização desse resumo52:

Tabela 11 – Resumo das análises dos direcionadores de competitividade e seus fatores

Direcionadores/Fatores
Grau de Controle a

NS b NG c PS d PG e

CP CG QC NC

Fatores tecnológicos - X X - D F -1 1

Tecnologia utilizada - X - N N 0 0

Pesquisa e desenvolvimento - X - - N N 0 0

Melhoramento genético e 
disponibilidade de cultivares - X - - D F -1 1

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Gestão X - - - F D 1 -1

Custos financeiros e 
administrativos X - - - F D 1 -1

Assistência técnica X - - - N N 0 0

Gestão de qualidade X - - - N N 0 0

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Fatores macroeconômicos X X X - F D 3 -3

Importação e exportação - - X - F D 1 -1

Crédito e investimentos - X - - F D 1 -1

Câmbio e juros - X - - F D 1 -1

Endividamento X - - - N N 0 0

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Estrutura de produção X - X - D F 0 2

Tamanho das propriedades X - - - D F -1 1

52  A explicação metodológica do Grau de controle, das Notas e dos Pesos dos direcio-
nadores de competitividade se encontram descriminadas no subcapítulo 3.4 (Análise 
de dados) e nas planilhas 1 e 2 (pg. 47-48).
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Armazenagem - - X - N N 0 0

Máquinas e equipamentos X - - - F F 1 1

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Ambiente institucional - X - - D D -2 -2

Fiscalização - X - - D D -1 -1

Políticas públicas para o setor - X - - D D -1 -1

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Relação de mercado - - X X D D -1 -1

Produção e produtividade - - X - F D 1 -1

Lucro, receita e preço de venda - - X - D F -1 1

Concentração de mercado - - - X D D -1 -1

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Fatores de produção X - - X D F -3 3

Sementes X - - - F F 1 1

Mão-de-obra - - - X D D -1 -1

Fertilização X - - - D F -1 1

Irrigação X - - - D F -1 1

Defensivos X - - - D F -1 1

Direcionadores/Fatores CP CG QC NC NS b NG c PS d PG e

Condições ambientais e 
ecológicas X - - X D F -4 4

Impactos ambientais X - - - D F -1 1

Fatores fitossanitários X - - - D F -1 1

Fatores edafoclimáticos - - - X D F -1 1

Dejetos e rejeitos X - - - D F -1 1

Resultado Final f -7 3

Nota: Construção dos autores, (2017).53

De acordo com a tabela 11, os direcionadores Fatores Tecnológicos, 
Macroeconômicos e Ambiente Institucional são direcionadores de 
controle do governo. Já os direcionadores Gestão, Estrutura de Produção, 

53  Referências: a: Grau de controle dos direcionadores de competitividade e seus fato-
res (CP = Controlável pelo Produtor; CG = Controlável pelo Governo; QC = Quase 
Controlável e NC = Não Controlável); b: NS = Nota da Soja; c: NG = Nota do Giras-
sol; d: PS = Peso nota Soja; e: PG = Peso nota Girassol; f: Resultado final (somatório 
de todos os pesos das notas dos direcionadores).
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Fatores de Produção e Condições Ambientas e Ecológicas são de controle 
do produtor. O direcionador Relação de Mercado se enquadrou em uma 
variável controlada tanto pelo governo quanto pelo produtor rural.

A cultura da soja se mostrou mais vantajosa, se comparada à do 
girassol, nos direcionadores relativos à Gestão e Fatores Macroeconômicos. 
Concomitantemente, o girassol se revelou mais vantajoso nos 
direcionadores que avaliaram os Fatores Tecnológicos, a Estrutura e os 
Fatores de Produção e as Condições ambientais e Ecológicas. Ambas 
as culturas se revelaram ineficientes em relação aos direcionadores que 
estudaram o Ambiente Institucional e as Relações de Mercado.

O resultado final, com a soma de todos os pesos das notas de cada 
um dos direcionadores de competitividade, revelou que a soja obteve um 
total de -7 e o girassol, de 3. Este resultado demonstra que o girassol é 
vantajoso em relação à maioria dos direcionadores de competitividade e, 
consequentemente, dos fatores analisados. O resultado encontrado para 
o complexo da soja sinaliza que a cultura, frente ao girassol, se mostrou 
menos eficiente, de acordo com os direcionadores analisados. Como já 
descrito ao longo desta pesquisa, tais resultados não têm por finalidade 
criar pressupostos determinísticos para fins de competição entre as 
culturas, mas sim de revelar as vantagens e desvantagens que cada cultura 
apresenta, quando comparadas, para fins de viabilidade produtiva de 
biodiesel em Mato Grosso.

Além dos fatores que levaram os produtores rurais de Campo 
Novo do Parecis a substituir, no todo ou em parte, as culturas da soja e do 
milho pelo girassol (conforme demonstrado ao longo da obra), pode-se 
dizer também que a cultura do girassol trouxe um notável crescimento de 
caráter endógeno e que tal cultura se mostrou mais viável para a produção 
de biodiesel de forma econômica e sustentável.
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Sobre o desenvolvimento local e endógeno, Barquero (2002) 
discorre que, para realmente existir o desenvolvimento endógeno, não 
basta somente que o produto seja comercializado com uma maior 
agregação de valor, mas principalmente que sua produção colabore 
diretamente com o crescimento e desenvolvimento local de determinada 
comunidade ou região. Barquero (2002) comenta:

O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender as 
necessidades e demandas da população local através 
da participação ativa da comunidade envolvida. Mais 
do que obter ganhos em termos da posição ocupada 
pelo sistema produtivo local na divisão internacional 
ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-
estar econômico, social e cultural da comunidade 
local em seu conjunto. Além de influenciar os aspectos 
produtivos (agrícolas, industriais e de serviços), a 
estratégia de desenvolvimento procura atuar sobre 
as dimensões sociais e culturais que afetam o bem-
estar da sociedade. Isto leva a diferentes caminhos 
de desenvolvimento, conforme as características e 
capacidades de cada economia e sociedade locais. 
(BARQUERO, 2002, p. 39).

Isso é facilmente verificável no caso do cultivo de girassol que ocorre 
de forma intensa em Campo Novo do Parecis desde 2005. Conforme os 
dados apresentados pelo IFDM (2011) – que estão representados nos 
gráficos 7 e 8 (subtópico 4.3 – pg. 96-98) – o desenvolvimento endógeno 
ocasionado pelo cultivo e, posteriormente, pela instalação da indústria 
beneficiadora do girassol no município são relevantes. Houve tanto 
crescimento econômico quanto social no município, que saltou da 12ª 
posição em 2004 para a 6ª posição em 2010 no ranking do IDH do 
estado (IBGE, 2010). Áreas como saúde, educação e segurança evoluíram 
em Campo Novo do Parecis. Os produtores rurais estão auferindo lucros 
outrora não obtidos com as lavouras de soja e milho e a agricultura 
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familiar vem se beneficiando com os estímulos para a apicultura que as 
lavouras de girassol fomentaram.

No tocante ao desenvolvimento sustentável, Sachs (2008) alerta 
que a produção de bens e serviços que ocorrem na sociedade moderna 
não precisa, necessariamente, prejudicar o meio ambiente ou causar 
degradações na biodiversidade. Sachs (2008) defende que o consumo, 
a conservação e a utilização racional dos recursos naturais podem andar 
juntas. Para ele, a produção de biodiesel, para reduzir os impactos 
ambientais causados pelos combustíveis fósseis, é atualmente uma 
alternativa viável e alcançável. Ele também atenta para o tipo de cultura 
que, em seu processo produtivo, menos impactaria o meio ambiente.

De acordo com Vianna et. al. (2007), mesmo que o biodiesel 
de soja demonstre vantagens competitivas, seja nos custos de produção 
ou no nível do mercado internacional, sua produção apresenta variáveis 
ambientais e sociais que podem torná-lo estrategicamente insustentável. 
Ainda conforme Vianna et. al. (2007), “a soja não é a opção mais atrativa 
para produção de biodiesel, no que diz respeito ao custo de produção 
do seu óleo, quando comparada com outras oleaginosas”. Essa visão dos 
autores pode ser mais bem compreendida no quadro 8:

Quadro 8 – Alternativas brasileira para o óleo vegetal

Oleaginosa
Produção

1.000 t

Rendimento 
Médio (kg/ha)

Preço médio 
R$/t

Teor de óleo 
%

Custo do 
óleo R$/t

Dendê 772 9.123 62 22 283

Girassol 60 1.500 267 44 606

Mamona 99 768 390 48 813

Soja 52.017 2.800 290 18-20 1.609

Fonte: ANP apud Vianna et. al., (2007, p. 80).
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Somando-se os pensamentos de Sachs (2008) e Vianna et. al. 
(2007) é possível vislumbrar que a cultura do girassol vem a preencher 
os gargalos insustentáveis da cultura da soja para a produção energética. 
Como foi verificado ao longo do estudo, em especial nas análises deste 
capítulo, o girassol se mostrou economicamente viável, socialmente 
exequível e ambientalmente sustentável para a produção de biodiesel em 
relação à soja.

Levando-se em consideração os dados apresentados ao longo do 
presente trabalho, de maneira geral, conclui-se que a cultura do girassol 
é mais vantajosa quando comparada com a cultura da soja no tocante 
à produção de biodiesel em Mato Grosso. Ademais, tal produção tem 
grande potencial para fomentar o crescimento sustentável em todo o 
estado, tal qual o experimentado no município de Campo novo do Parecis, 
estimulando a agricultura familiar, diversificando a matriz energética 
para a produção do biodiesel, reduzindo a dependência econômica mato-
grossense da produção de soja e, sobretudo, reduzindo significativamente 
os impactos ambientais gerados pela queima dos combustíveis fósseis. 

. 
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considerAções finAis

Ao longo da pesquisa é possível verificar que Mato Grosso possui 
um lugar de destaque no agronegócio brasileiro. Seja no plantio de 
grandes monoculturas ou na produção de biodiesel. Mato Grosso figura 
entre os líderes nacionais e com expectativa de aumento da demanda nos 
próximos anos. Tendo em vista o cenário apresentado, tanto a produção de 
girassol quanto de biodiesel em escala mundial, nacional e estadual estão 
em crescimento e tendem a aumentar nos próximos anos. A necessidade 
do mercado de aumentar e diversificar a matéria-prima para a produção 
de biodiesel serve como estímulos para pequenos e grandes produtores 
rurais. A dependência produtiva do biodiesel é quase que exclusiva do 
complexo da soja, o que, muitas das vezes acarretam problemas de ordem 
econômica, social e principalmente ambiental. Nota-se, ainda, a carência 
de políticas públicas voltadas para o fomento da produção de oleaginosas 
para fins agroenergético nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Para se evitar tais mazelas, é necessária a diversificação da produção 
de biodiesel por oleaginosas que contribuam com a cadeia produtiva do 
combustível e, ao mesmo tempo, reduzam os impactos ambientais. Esse 
cuidado ecológico deve existir desde o preparo do solo para receber o 
cultivo no campo até a queima do biodiesel no interior dos motores nas 
zonas rural e urbana. O aumento da frota de caminhões – que, em sua 
maioria, é utilizada para a escoação da produção do campo – e o aumento 
da utilização de tratores e máquinas nas lavouras são um dos motivos que 
servem de fomento para os produtores de biodiesel. 

Para se reduzir a dependência do biodiesel ao óleo de soja, o 
Governo Federal vem tentando – através do PNPB – estimular a produção 
de diversas oleaginosas para fins energéticos. O programa, que contempla 
exclusivamente a agricultura familiar, nem sempre surte os resultados 
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esperados. Ainda são necessárias políticas públicas que amenizem os 
entraves e estimulem o setor como o marco regulatório para adição da 
mistura de biodiesel ao diesel fóssil: a grande distância da maioria dos 
assentamentos locais para os polos industriais do estado; a deficiência 
da infraestrutura interna; a falta de acesso à água; as dificuldades para o 
escoamento da produção resultantes das más condições das estradas; os 
problemas fundiários e ambientais; a burocracia demasiada para o acesso 
ao crédito; os problemas de competitividade com grandes produtores; e a 
volatilidade dos preços da produção. Apesar dos problemas mencionados, 
conclui-se que Mato Grosso possui viabilidade agrícola e industrial para 
a produção de biodiesel, cabendo ao governo estimular o setor com a 
implementação de políticas públicas concretas e eficazes.

Os produtores de girassol vêm experimentando uma elevação de 
sua produção, algo que tem chamando a atenção dos demais produtores 
do estado. O girassol, como alternativa na entressafra da soja em lugar 
do milho safrinha, conquistou a preferência dos produtores rurais 
de Campo Novo do Parecis. Assim, desde 2005, esta preferência fez 
com que tais produtores decidissem transformar o girassol em cultura 
principal, ocasionando um crescimento econômico e social para a cidade. 
A implantação da primeira indústria processadora de sementes de girassol 
na cidade acabou por ampliar ainda mais tal desenvolvimento. Dessa 
forma, pode-se concluir que a cidade de Campo Novo do Parecis está 
experimento um crescimento e um desenvolvimento endógeno, não só 
de ordem econômica, mas também social e ambiental.  

Um fator relevante para o sucesso do girassol em Campo Novo do 
Parecis é a técnica agrícola de diversificação produtiva por meio da rotação 
e/ou sucessão de culturas. Como estudado ao longo do livro, a rotação e 
a sucessão de cultura – principalmente na entressafra da soja – beneficia 
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tanto o cultivo presente quanto o futuro. Benefícios como a redução de 
pragas e parasitas, menor degradação do solo e aumento da fertilidade 
da terra foram notados pelos produtores rurais no município. Motivos 
como a persistência dos primeiros produtores rurais em apostar em uma 
cultura diferenciada e inovadora e a redução de custos de produção 
através da economia de água, fertilizantes e defensivos serviram para que 
os agricultores optassem pela substituição da cultura do milho, e alguns 
da soja, pelo girassol. Dessa forma, conclui-se que a técnica de rotação e 
sucessão de cultura foi importante para o desenvolvimento vislumbrado 
por Campo Novo do Parecis na última década.

Referente à comparabilidade entre as culturas da soja e do girassol, 
este último se mostrou mais eficiente e vantajoso. Em conformidade 
com as análises realizadas, 50% dos direcionadores de competitividade 
foram positivos ao girassol enquanto 25% foram favoráveis à soja. Os 
direcionadores favoráveis ao girassol estão ligados predominantemente 
ao controle do produtor, revelando que a cultura ainda é carente de 
políticas públicas para aumentar seu fomento no meio agrícola. A soja, 
por outro lado, está apoiada nos direcionadores que possuem maior 
controle governamental, demonstrando que a economia brasileira ainda é 
dependente da exportação deste grão para o aumento de divisas e saldos 
positivos na balança comercial.

No aspecto ecológico, o girassol se revelou mais sustentável que 
as culturas do milho e da soja. É um grão que possui alto teor oleaginoso, 
sendo mais tolerante à seca da região do cerrado, necessitando de menores 
quantidades de fertilizantes e defensivos, além de possuir uma produção/
produtividade considerável quando considerada a proporção da área total 
disponível para seu cultivo em todo o estado. Em relação ao milho e à 
soja, o girassol é uma planta que geneticamente possui peculiaridades 



181

positivas que contribuem para a redução dos impactos ambientais 
como: menor uso de fertilizantes, e defensivos, maior tolerância à seca 
e, consequentemente, redução dos dejetos e rejeitos no campo. Além de 
ser uma ótima opção para o mercado de apicultura, o que pode estimular 
outros segmentos agrícolas e industriais como a agricultura familiar e as 
agroindústrias ligadas à produção e ao beneficiamento do mel. Conclui-
se, portanto, que o girassol se mostrou uma cultura mais econômica e 
ecologicamente sustentável em relação ao milho e à soja.

Não existe a pretensão de substituir a matéria-prima para 
a produção do combustível, mas sim de diversificá-la, dando mais 
oportunidades no campo e aumentando a elasticidade-preço da oferta 
do combustível, haja vista que a quantidade e a variedade de matéria-
prima disponível serão bem maiores com a inserção do girassol no leque 
de opções do biodiesel. O girassol se mostrou econômica, ambiental e 
agricolamente mais vantajoso que a soja e, como ambas as culturas servem 
para a produção de biodiesel, pode-se concluir que o mesmo também se 
torna mais vantajoso para produção de biodiesel. 

Além dos fatores mencionados, o girassol também serve de 
estímulos para a cadeia produtiva do mel. O mel proveniente do girassol 
é de ótima qualidade e com menor taxa de contaminação por agrotóxicos 
e defensivos. Essa menor contaminação do mel por produtos químicos 
se deve, como já dissertado, aos polinizadores (abelhas) das lavouras 
de girassol, pois estes são muito sensíveis a tais produtos. Assim, o mel 
proveniente do girassol estimula a produção de um alimento saudável, 
preserva a saúde dos trabalhadores que estão em contato direto com a 
planta, aumenta os estímulos à agricultura familiar (apicultores), o 
que gera o emprego e renda, além de ser ecologicamente sustentável e 
economicamente barato (pois é um subproduto da lavoura).  
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Podem-se elencar alguns dos principais elementos responsáveis 
pelo não desenvolvimento da produção de biodiesel à base de girassol 
em Mato Grosso: a) pouca oferta de grãos de girassol que é insuficiente 
para a produção energética proveniente desta cultura no estado; b) 
vontade e decisão política de investir em um combustível alternativo por 
meio de programas e projetos específicos para o girassol; c) carência de 
pesquisas científica voltada para o tema; d) inexperiência da maioria dos 
produtores com a cultura do girassol; e) monopólio produtivo da soja 
em boa parte do estado; e f ) ausência de experiências cooperativas que 
podem fomentar o plantio de girassol para fins energéticos no estado, 
bem como agregar valor à produção inserindo os agricultores familiares 
nesta cadeia produtiva.

Propõem-se algumas medidas para a amenização e/ou eliminação 
dos gargalos identificados nesta pesquisa. É importante a adoção de 
medidas como: a) incentivar os demais produtores rurais a experimentarem 
o girassol como uma cultura alternativa à soja ou milho, para, assim, 
familiarizar os agricultores com o cultivo do girassol. Essa familiarização 
eliminaria a falta de experiência, dogmas e paradigmas construídos pelos 
agricultores; b) fomentar o cultivo do girassol através de políticas de 
criação de linhas de crédito específicas para os grandes produtores rurais 
ou a inserção da oleaginosa no PNPB para agricultores familiares. Tais 
políticas poderiam estimular o interesse dos demais produtores rurais a 
experimentar o girassol como uma cultura inicialmente alternativa; c) 
estimular pesquisas científicas sobre o girassol, tendo por base o caso 
de sucesso que a oleaginosa vem experimentando em Campo Novo do 
Parecis. Essas pesquisas fortaleceriam a criação de linhas de crédito, o 
surgimento de associações e cooperativas para o fomento do cultivo do 
girassol; d) criar políticas de mercado para a compra da produção de 
girassol para fins agroenergéticos pela ANP, como ocorre com a mamona, 
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com a palma e com o babaçu. Com um mercado de biodiesel proveniente 
de girassol consolidado, o agricultor teria mais segurança e expectativas 
para alternar sua cultura. 

No âmbito industrial, verificou-se que a criação de um marco 
regulatório mais estimulante com o aumento da mistura, a redução da 
desigual competição entre as indústrias esmagadoras e as tradings companies, 
a desoneração de alguns impostos ligados à produção e à circulação de 
mercadorias e serviços e o aumento da qualidade da oleosidade fornecida 
à indústria são medidas emergenciais e necessárias a serem adotadas. De 
acordo com o representante deste segmento, a implementação destas 
medidas e o seu fomento são importantes para eliminar os problemas 
encontrados por esta dissertação. Porém a participação do governo e dos 
agricultores nesse processo é essencial. A criação de políticas públicas para 
incentivo aos produtores e a divulgação e capacitação para os agricultores 
dispostos a mudar de cultura são necessárias. No entanto a exportação da 
soja como dependência para a economia brasileira resultando em um grão 
mais barato (quando não exportado) para a produção de biodiesel são 
aspectos a serem superados para que o girassol possa conquistar seu lugar 
como alternativa agroenergética em Mato Grosso e no Brasil.

Tais medidas propostas para superar os gargalos encontrados 
deverão ser embasadas em políticas governamentais em consonância com 
as expectativas e necessidades dos produtores rurais e empresas ligadas ao 
ramo de esmagamento do grão, refino e venda do biodiesel. São medidas 
de cunho macroeconômico que seriam viáveis se implantadas através de 
parcerias público-privado. Este estudo conclui que o progresso da produção 
de biodiesel à base de girassol em Mato Grosso esbarra principalmente na 
falta de estímulos para o setor, pois o cenário é favorável ao girassol e à 
sua inserção como alternativa agroenergética na produção de biodiesel no 
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estado. É preciso ousar para romper com o monopólio da soja e estimular 
novos caminhos para a produção de biodiesel em Mato Grosso. Eis uma 
alternativa econômica, social e ambientalmente sustentável, o girassol.

Este trabalho possuiu algumas limitações que, de certa forma, 
não refuta, a pesquisa. Problemas relacionados à disponibilidade de dados 
oficiais para melhor aprofundamento no debate de alguns direcionadores; 
a elaboração de mais direcionadores de competitividade para ampliar a 
gama argumentativa e a falta de coleta de dados – através de entrevista 
com o segmento de produtores de soja – de certa forma contribuíram 
para um olhar ora dedutivo ora indutivo da realidade dos produtores de 
soja no âmbito da pesquisa como um todo.

Outro aspecto que limitou esta pesquisa foi o quantitativo de 
produtores de girassol que se dispôs a contribuir com o estudo. Todos os 
produtores de girassol, cadastrados pela empresa esmagadora de semente 
de girassol em Campo Novo do Parecis e que possuíam e-mail foram 
contatados, porém apenas 7 dos 121 se dispuseram a contribuir com o 
trabalho. 

Fica como sugestão para trabalhos futuros um estudo de 
acompanhamento da produção de biodiesel e de girassol em Mato 
Grosso. Pesquisas com a contribuição dos produtores de soja, de girassol e 
do segmento industrial energético do estado. Este trabalho também pode 
fomentar um estudo relacionado aos benefícios do plantio do girassol 
para a agricultura do estado (pelo olhar ecológico e ambiental) e também 
trabalhos relacionados à produção de girassol e de mel proveniente deste 
pela agricultura familiar ou para fomento desta.
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