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o girassol e uma planta originaria do Peru, entretanto, alguns autores atribuem a sua
origem a uma regiao compreendida entre 0 norte do Mexico e 0 Estado de Nebraska nos
Estados Unidos. as primeiros cultivos foram feitos na Russia por volta de 1830. No Brasil,
as primeiras referencias sobre 0 girassol datam de 1924.

o girassol foi sempre considerado como uma cultura de c1ima temperado, mas,
levando em considerac;;ao0 melhoramento genetico realizado nos ultimos anos, para sua
adaptac;;aoa diferentes regioes agroclimMicas mais quentes, e com maior irradiac;;aosolar,
tem-se verificado a expansao dessa cultura, dos tradicionais parses produtores como a
Argentina e Uruguai, para outras regioes dentro do Brasil (Rossi, 1993)

Em func;;aodesses resultados, a cultura do girassol tem se expandido para outras
regioes do Brasil. Na safra de 1999, foram plantados aproximadamente 100 mil hectares
com essa cultura, dos quais 60 mil hectares na regiao dos cerrados do Centro-Oeste, sendo
o Estado de Goias 0 de maior area plantada com 32 mil hactares, Mato Grosso do Sui com
11 mil hectares, Mato Grosso, 10 mil hectares e Minas Gerais, sete mil hectares (Mezena,
1999).
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Na regiao Meio-Norte do Brasil, as primeiras pesquisas com esta cultura foram
realizadas em 1988, pelo Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte - Embrapa Meio-
Norte. No Estado do Piaui, os ensaios foram conduzidos nos municipios de Teresina, Elizeu
Martins, Uru<;ui, Guadalupe e Campo Maior. No Estado do Maranhao, no municipio de
Sambaiba, localizado na regiao Sui Maranhense, cujos resultados permitiram concluir que
as condi<;oes edafoclimaticas da regiao sac favoraveis ao cultivo desta oleaginosa.

A media geral para as caracterfsticas avaliadas na cultura do girassol na regiao Meio-
Norte do Brasil, no periodo de 1988 a 1998 variou de 52 a 68 dias para flora<;ao inicial,
86 a 97 dias para matura<;ao fisiol6gica, 135 a 207 cm para altura de planta, 42,0 a 63,4
9 para peso de 1.000 sementes, teor de 61eode 34,89% a 57,8% e produtividade de 1.500
a 2.588 kg/ha (Ribeiro, 1998 ).

Com a explora<;ao dos cerrados da regiao Meio-Norte do Brasil, por meio do cultivo
de arroz de sequeiro, soja, algodao herbaceo e milho, ha necessidade de introdu<;ao de
novas culturas. Dentre as culturas que possuem potencial para os sistemas de rota<;ao e
sucessao nas regioes produtoras de graos, a do girassol e uma alternativa de grande
importancia por fornecer materia-prima para 0 processamento industrial dos graos,
reduzindo a capacidade ociosa da industria esmagadora de soja na sua entressafra e pela
caracteristica de cicio curto, alta qualidade e produtividade de 6leo.

Segundo Gon<;alves & Tomich (1999) precipita<;oes entre 500 e 700 mm bem
distribuidos ao longo do cicio resultam em rendimentos pr6ximos ao maximo. Ate 40 dias
ap6s a semeadura, 0 girassol apresenta boa tolerancia as estiagens, produzindo
satisfatoriamente em situa<;oes que poderiam limitar 0 desenvolvimento de outras
culturas, como 0 arroz, milho e 0 sorgo (Zaffaroni et al., 1994). Essa tolerancia, segundo
Sangoi e Silva (1985), e devida ao girassol possuir 0 sistema radicular desenvolvido,
atingindo as camadas mais profundas do solo.

Por ser uma planta de grande valor nutricional, 0 girassol pode ser usado para a
alimenta<;80 animal em forma de graos, farelo e silagem, produzindo em media 72 toneladas
de materia verde por hectare. A silagem apresenta 12% de proteina, portanto, superior
a do milho que contem entre 6,5% a 8,0% de proteina (Girassol. .. 1998) 0 que reduz 0
custo com a aquisi<;ao de concentrado. Segundo Berndt et al. (1997), 0 girassol para
produ<;ao de silagem e uma boa alternativa para 0 plantio de safrinha, pois e resistente a
seca e ao frio. Qualquer cultivar pode ser ensilada. No entanto, recomenda-se plantar
cultivar de girassol forrageiro, tendo em vista que as cultivares para produ<;ao de graos nao
produzem a mesma quantidade de massa verde. Os niveis de proteina no farelo de
girassol podem variar desde 28% ate 42%, dependendo do metoda de extra<;ao utilizado,
se por solvente ou prensagem (Ferreira, 1999).

Para cada tonelada de graos, sac produzidos de 400 a 500 kg de 6leo. Como
subprodutos tem-se de 200 a 250 kg casca e de 350 a 400 kg de farelo aproveitado na
produ<;ao de ra<;aopara alimenta<;ao animal, em misturas com outras fontes de proteina,
especial mente no periodo seco (Castro et a\., 1996). Alem de margarina e maionese, pode
ainda, devido as suas caracteristicas de 61eosemi-secativo, ser usado na fabrica<;80 de
tintas e vernizes. Os graos, quando moidos, produzem fecula de alto teor alimentfcio, que
misturadas a farinha de trigo ou de milho e utilizada na fabrica<;ao de paes mistos. Durante
o periodo de florescimento do girassol, ocorre um incremento na produ<;ao de mel de abelha
entre 20 e 40 litros por hectare plantado com essa cultura (Godoy et al., 1985).

Com adifusao do conhecimento das qualidades do 61eode girassol na preven<;ao das
enfermidades cardiovasculares, devido ao seu elevado teor de acidos graxos poliinsaturados
(50% a 70%), principalmente os acidos Iinoleico e oleico, a demand a por esse tipo de 61eo
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comestfvel esta crescendo acentuadamente em todas as regioes do Brasil (Reyes et aI.,
1985). Dentre os 61eosvegetais comestfveis, 0 61eode girassol e 0 que apresenta, em
sua composic;ao, 0 maior teor percentual de acidos graxos poliinsaturados, principalmente
o acido linoleico (Mandarino, 1992).

Grande parte do mercado brasileiro esta sendo abastecido pelo 61eode girassol
proveniente da Argentina, tendo em vista que a produc;ao nacional nao e suficiente para
atender a demanda de 61eo de girassol. Entre os anos de 1993 e 1997, 0 volume
comercializado com a Argentina subiu de quatro para 40 mil toneladas de 61eo (Pinazza
& Alimandro, 1998). Em 1998, as importac;oes de 61eoatingiram 98 mil e 18 mil toneladas
aproximadamente, para 61eo refinado e bruto, respectivamente (Freitas, 2000).

Com a introduc;ao da cultura do girassol nos cerrados da regiao Meio-Norte do Brasil,
ocorrera a implantac;ao de industrias de esmagamento para agregar valor aos graos, uma
vez que 0 custo total para extrac;ao, refinac;ao, embalagem e aquisic;ao da materia-prima
esta estimado em US$ 695,00 a tonelada, enquanto a estimativa de venda fica em US$
1.170,00 (Silva, 1999). Dependendo da tecnologia utilizada, 0 custo total de cultivo de
01 hectare de girassol varia em media de US$ 237,24 a US$ 291,2. Em junho de 2000,
o prec;opago aos graos de girassol pelas industrias de extrac;ao de 61eofoi US$ 9,80 pela
saca de 60 kg (Freitas, 2000).

A produc;ao integrada de girassol, apicultura e pecuaria proporcionara urn aumento
na produc;ao de 61eocomestfvel, contribuindo para diminuir as importac;oes de 61eode
girassol da Argentina, aumento da oferta de mel de abelha e do concentrado (farelo)
utilizado na produc;ao de rac;ao para alimentac;ao animal.
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