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1 – Apresentação 

          A floricultura fluminense tem contribuído de forma efetiva para geração de emprego e renda 

no meio rural do Estado do Rio de Janeiro. Apesar da crise evidenciada nos últimos anos no Estado 

com reflexo em todas as atividades econômicas tem se verificado de maneira geral a manutenção da 

atividade em alguns segmentos e o aumento de área e produção em outro o que demonstra a 

consolidação da atividade no meio rural fluminense. O presente relatório tem como objetivo 

demonstrar por meio dos levantamentos de campo nas zonas de produção, pelos escritórios da 

EMATER RIO, o reflexo dos investimentos em assistência técnica e recursos financeiros no setor 

possibilitaram a manutenção do Estado como segundo maior produtor brasileiro de flores e plantas 

ornamentais, perdendo apenas para o Estado de São Paulo. 

2 – Caracterização da atividade 

         A floricultura no Estado do Rio de Janeiro tem demonstrado nos últimos anos ser uma atividade 

que tem contribuído para geração de emprego e renda no setor primário fluminense apesar da crise 

financeira que o Estado atravessa. De base familiar, essa atividade tem a característica da 

continuidade da família na exploração das unidades de produção rural sendo uma das atividades na 

agricultura onde se verifica alto grau de sucessão. Essa realidade tem possibilitado a manutenção e a 

consolidação desse setor no meio rural do Estado e a nível nacional, onde atualmente ocupa o 

segundo lugar de maior produtor de flores e plantas ornamentais da federação. É uma atividade de 

grande demanda na utilização de tecnologias para o adequado retorno financeiro e tem na 

assistência técnica seu eixo principal e norteador para o desenvolvimento.  

         O programa FLORESCER, único no país, instituído pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em 

2005 tem possibilitado o fomento à atividade através de financiamentos, capacitações e assistência 

técnica aos floricultores. Somado a este programa, a aplicação de recursos de investimento do 

Programa RIO RURAL provenientes do Banco Mundial (BIRD) diretamente aos floricultores propiciou 

o desenvolvimento do setor de forma sustentável com a implantação de práticas ambientais e 

econômicas no processo produtivo das unidades de produção refletindo na proteção, conservação, e 

recuperação de solo e água dessas propriedades bem como a modernização do processo produtivo 

da Floricultura.  Essa atividade, segundo dados do levantamento da EMATER-RIO relativo ao ano de 

2019, atingiu os seguintes quantitativos: 

 

 Área ocupada: 1.870,09 hectares 

 Regiões que abrangem a atividade: 04  

 Municípios envolvidos com a atividade: 34 

 Produtores na atividade: 891 produtores 

 Faturamento bruto: R$ 186.048.922,66 

 Renda bruta per capita: R$ 208.809,113  
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3 – Produção e Faturamento 

 

Figura 1. Distribuição da Floricultura no Rio de Janeiro. 

         A produção da floricultura em 2019 apresentou uma pequena redução em relação ao ano 

anterior, obtendo valores de faturamento e mão de obra empregada também um pouco inferior ao 

ano de 2018. No ano a atividade de floricultura obteve um faturamento bruto na ordem de R$ 186 

milhões para uma área em torno de 1.870 hectares cultivada por 891 produtores. Esse faturamento 

possibilitou uma renda bruta per capita em torno de R$ 208 mil. Esses resultados demonstram a 

grande capacidade de geração de renda no setor em nosso Estado (quadro 1).  

        Dentre as regiões de atuação da Emater-Rio, a Região Centro (que engloba as Regiões Estaduais 

Metropolitana e Baixadas Litorâneas) apresenta a maior renda per capita, proporcionada pela 

proximidade do maior centro consumidor, bem como por agregar maior valor aos produtos. A Região 

Serrana concentra o maior número de produtores, principalmente agricultores familiares, o que a 

consolida como a região de maior geração de emprego nessa atividade agricola do Estado. 

Quadro 1. Número de produtores e faturamento da Floricultura por região de ação da EMATER-RIO. 

Região 
Nº de produtores 

2019 

Área (ha)  Faturamento (R$) 
2019 

Renda per capita 
2019 

2019 R$ / produtor 

Sul 116 158,60 15.905.779,76 137.118,79 

Serrana 426 374,97 69.418.865,40 162.955,08 

Centro 340 1.334,86 100.660.757,50 296.061,05 

Noroeste 9 1,66 63.520,00 7.057,78 

TOTAL 891 1.870,09 186.048.922,66 208.809,12 
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Gráfico 1. Participação de cada região fluminense na atividade de Floricultura em 2019 no Estado do 

Rio de Janeiro. Fonte: EMATER-RIO - Levantamento Anual da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 

2019. 

          A produção de flores está composta por segmentos que possuem uma dinâmica própria de 

mercado, e de acordo com nosso levantamento, os segmentos que contribuíram para esse resultado 

estão relacionados a seguir: 

 

3.1 Flores de corte 

     O segmento de flores de corte respondeu em 2019 pelo maior faturamento da atividade, que foi 

estimado em  R$ 82.523.619,00 para uma produção aproximada de 15.166.732 maços/dúzias, numa 

área total de 524,66 hectares.  As flores de corte são a base da floricultura fluminense envolvendo  

aproximadamente 450 produtores familiares, o que corresponde a 50,5% de toda mão de obra 

dedicados a atividade de produção de flores no Estado.  O faturamento bruto proporcionado pelo 

segmento alcançou uma renda bruta per capita em torno de R$ 183 mil, porém com uma retração de 

8,5% em relação ao ano anterior. A região serrana se destaca conforme apresentado no quadro 2, 

por explorar a maior área e maior número de produtores nesse segmento da floricultura, se 

destacando como a principal região produtora do Estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Nova 

Friburgo e Bom Jardim destacam-se como os maiores produtores de flores de corte do Estado, 

totalizando 60% da área cultivada e aproximadamente 70% de toda produção e faturamento bruto 

anual obtido por esse segmento. 
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Quadro 2. Produção de flores de corte por região de ação da EMATER-RIO. 

Região Nº de Produtores Área (ha) 
Produção 

(Maço/Dúzia) 
Faturamento (R$) 

Sul 60 119,42 1.885.168,00 7.947.641,60 

Serrana 329 338,60 11.405.164,00 67.078.957,40 

Centro 57 65,30 1.870.000,00 7.480.000,00 

Noroeste 4 1,34 6.400,00 17.020,00 

Total 450 524,66 15.166.732 82.523.619,00 

 

 

 

Gráficos 2, 3 e 4. Participação de cada região na produção de flores de corte. Fonte: EMATER-RIO - 

Levantamento Anual da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 
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Figura 2. Padronização, classificação e preparo das flores de corte para o mercado. 

 

3.2 Folhagem de corte 

     A exploração da folhagem de corte tem sido estratégica para agregar valor a produção em um 

considerável número de unidades produtivas que paralelamente cultivam flores de corte, otimizando 

de sobremaneira sua receita agrícola. No ano de 2019 foi verificado de acordo com o levantamento 

da EMATER RIO a produção de 6,70 milhões de maços de folhagens produzidos em uma área de 126 

hectares por 123 produtores, o que equivale a 13,8% dos produtores envolvidos na atividade de 

floricultura, e obtendo um valor bruto de produção em torno de R$ 27,35 milhões. Devido a esse 

resultado a renda bruta per capita do floricultor que se dedica ao cultivo de folhagens de corte ficou 

em aproxidamente R$ 222 mil/ano, valor esse superior ao da renda per capita de flores de corte. A 

região centro concentra a maior produção de folhagens devido a condições climáticas mais 

favoráveis para o desenvolvimento da produção com menor custo de manutenção, resultando em 

alta produtividade e rentabilidade do produto. A cidade do Rio de Janeiro detêm mais de 85% da 

produção e do faturamento bruto anual do segmento. 

Quadro 3. Produção de folhagem de corte por região de ação da EMATER-RIO. 

Região Nº de Produtores Área (ha) Produção (maços) Faturamento (R$) 

Sul 28 32,15 394.330 1.578.730,00 

Serrana 48 17,82 285.572 1.127.102,00 

Centro 47 76,20 6.025.000 24.649.000,00 

Total 123 126,17 6.704.902 27.354.832,00 
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Gráficos 5, 6 e 7. Participação de cada região na produção de folhagem de corte. Fonte: EMATER-

RIO - Levantamento Anual da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 

 

 

Figura 3. Produção diversificada de folhagem de corte cultivadas sob telado. 
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3.3 Plantas de jardim              

     O segmento de plantas de jardim é uma das áreas da floricultura mais correlacionada a atividade 

da construção civil e das obras de infra-estrutura urbana e viárias (parques, rodovias, etc). O 

desempenho desses setores impactam diretamente nos resultados produtivos e econômicos do 

segmento de flores de jardim. Muito embora tenha-se observado uma diminuição no número de 

produtores, houve um pequeno aumento na produção e no faturamento desse segmento da 

floricultura observado no levantamento realizado pela EMATER RIO em 2019 nos municípios 

produtores. 

    O número de produtores trabalhando nesse segmento em 2019 foi 4,37% menor em relação ao 

ano anterior, dos quais produziram cerca de 2.480.326 unidades de plantas diversas, que 

propiciaram um retorno bruto de aproximadamente R$ 14,59 milhões. Esse resultado proporcionou 

uma renda bruta per capita de aproxidamente R$ 111 mil/ano. As plantas de jardim são em sua 

maioria adaptadas aos climas tropical e tropical de altitude, colocando as regiões centro e sul como 

as maiores produtoras do segmento no Estado. O município de Itaboraí destaca-se como o maior 

produtor do Estado, contribuindo com aproximadamente 73% de toda produção desse segmento. 

 

Quadro 4. Produção de plantas de jardim por região de ação da EMATER-RIO. 

Região Nº de Produtores Área (m²) 
Produção 
(unidades) 

Faturamento (R$) 

Sul 10 28.250 282.836 1.613.108,16 

Serrana 15 37.000 34.100 341.000,00 

Centro 106 685.780 2.163.390 12.638.370,00 

Total 131 751.030 2.480.326 14.592.478,16 
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Gráficos 8, 9 e 10. Participação de cada região na produção de plantas de jardim. Fonte: EMATER-RIO 

- Levantamento Anual da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 

 

   

 

   

Figura 4. Produtora de plantas diversificadas para jardinagem. 

 

3.4 Plantas de vaso 

      Com grande parte da demanda desse segmento sendo suprida em nosso Estado por outros 

estados da federação, o produtor fluminense de plantas de vaso tem um mercado que pode ser 

melhor explorado e expandido, devido a possibilidade de fornecimento de produto com melhor 

qualidade, sem os danos e os custos causados pelo transporte em longas distancias. O levantamento 

realizado em 2019 mostrou uma produção de um pouco mais de 800.000 vasos, em uma área de 34 

hectares aproximadamente e explorada por 129 produtores. A receita bruta anual desse seguimento 

foi superior a R$ 10,33 milhões e por conseguinte gerando uma renda bruta per capita de 
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aproximadamente R$ 80mil/ano. As regiões Centro e Sul devido a proximidade com os maiores 

mercados consumidores do Estado apresentam um retorno financeiro mais proeminente. O 

município de Petrópolis é o maior produtor desse segmento no Estado, respondendo por um 1/3 de 

toda produção e aproxidamente 42% do faturamento bruto anual. 

Quadro 5. Produção de plantas de vaso por região de ação da EMATER-RIO. 

Região Nº de Produtores Área (m²) Produção (unidades) Faturamento (R$) 

Sul 18 42.005 300.000 4.766.300,00 

Serrana 15 35.140 98.478 825.150,00 

Centro 96 267.720 419.335 4.744.737,50 

Noroeste 5 3.230 2.100 46.500,00 

Total 134 348.095 819.913 10.382.687,50 

 

 

 

 

Gráficos 11, 12 e 13. Participação de cada região na produção de plantas de vaso. Fonte: EMATER-

RIO - Levantamento Anual da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 

13%

11%

72%

4%

PLANTAS DE VASO - PRODUTORES

Sul Serrana Centro Noroeste

45,91%

7,95%

45,70%

0,45%

PLANTAS DE VASO -
FATURAMENTO

Sul Serrana Centro Noroeste

0

2

4

6

8

Sul Serrana Centro Noroeste

u
n

id
ad

es
 /

  m
²

Regiões Adm. Emater-Rio

PLANTAS DE VASO - PRODUTIVIDADE

Produtividade



13 
 

 

Figura 5. Produção de plantas de vaso com agregação de valor na formação da arquitetura ornamental. 

 

Figura 6. Produção de plantas de vaso em sistema de "céu aberto". 

 

3.5 Plantas de forração 

     O segmento de forração usualmente é trabalhado em conjunto com o de plantas de jardim e 

constitui em uma área de menor exploração que as demais categorias na floricultura.  Em 2019 esse 

segmento registrou 45 produtores, o que equivale aproximadamente 5% da mão de obra na 

atividade de floricultura, com cerca de 19 hectares em área de produção, gerando uma renda bruta 

aproximada de R$ 1,14 milhões e uma renda bruta per capita aproximada de R$ 25 mil/ano. A região 

Centro apresentou a maior produção e expressão a devido a correlata produção de plantas de jardim 

e a proximidade do maior mercado consumidor do Estado (Rio e Grande Rio). O levantamento de 
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2019 feito pela Emater-Rio indicou o município de Itaguaí como o maior produtor no Estado, 

respondendo por 35% de toda a produção mensurada nesse segmento. 

Quadro 6. Produção de plantas de forração por região de ação da EMATER-RIO. 

Região Nº de Produtores Área (m²) 
Produção (caixa c/ 15 

unid.) 
Faturamento (R$) 

Serrana 19 113.300 6.480 46.656,00 

Centro 26 80.130 105.025 1.098.650,00 

Total 45 193.430 111.505 1.145.306,00 

 

 

Gráficos 14, 15 e 16. Participação de cada região na produção de plantas de forração. Fonte: 

EMATER-RIO - Levantamento Anual da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 
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2019. A Região Centro detém a totalidade da produção de grama por suas condições de topografia e 

clima o que lhe confere uma capacidade competitiva da cultura auferindo maiores produtividades e 

consequentemente de receita. O municipio de Saquarema destaca-se nesse segmento como maior 

produtor do Estado, sendo responsável por quase ¾ de toda produção de grama e por 80% do 

faturamento bruto anual desse segmento. 

Quadro 7. Produção de grama no Estado do Rio de Janeiro. 

Região Nº de Produtores Área (ha) Produção (m²) Faturamento (R$) 

Centro 8 1.090 12.100.000 50.050.000,00 

Total 8 1.090 12.100.000 50.050.000,00 

 

 

Figura 7. Campo de produção de grama. 

 

4. Produtores envolvidos e comercialização da produção 

      A floricultura fluminense tem como base de produção a agricultura familiar, onde os produtores 

utilizam, em média, áreas de produção que variam de 0,5 a 1,0 hectare. Ela responsável em nosso 

Estado por praticamente a totalidade dos produtores envolvidos na atividade. O Estado do Rio de 

Janeiro figura entre os maiores produtores e consumidores nacionais de flores e plantas ornamentais 

e tem sua produção concentrada principalmente nas Regiões Serrana, Sul Fluminense, Metropolitana 

e Baixadas Litorâneas.  
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Gráfico 17. Percentual de produtores atuantes em cada segmento de produção em relação ao total de 

produtores envolvidos com a atividade de Floricultura. Fonte: EMATER-RIO - Levantamento Anual da 

Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 

 

     A produção de flores e plantas ornamentais do Rio de Janeiro é praticamente voltada para 

atender o consumo interno do próprio estado, entretanto uma pequena parte das plantas 

ornamentais é comercializada em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo. A principal praça 

de comercialização das flores no Estado é o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara - 

CADEG, também conhecido como Mercado Municipal do Rio de Janeiro. Outros canais de 

comercialização, como garden centers, tem ampliado sua participação no segmento de vendas 

desses produtos ao consumidor final. 

 

 

Gráfico 18. Percentual do faturamento em cada segmento de produção em relação ao total do 

faturamento bruto anual na atividade de Floricultura. Fonte: EMATER-RIO - Levantamento Anual da 

Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2019. 
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4.1. Variação em relação a 2018 

       A floricultura fluminense tem se mantido em um patamar de faturamento bruto acima de R$ 180 

milhões nos últimos três anos. A redução do número de produtores e da produção, algo em torno de 

0,7%, foi pouco expressiva para um período de adequação após os problemas econômicos 

enfrentados pelo Estado entre os anos de 2015-2017. A renda bruta per capita da atividade manteve-

se acima dos duzentos mil por ano, o que supera até mesmo o PIB per capita do Estado, o que indica 

uma relativa estabilidade na atividade e no mercado local. 

Quadro 8. Variação dos indicadores da produção da Floricultura – 2018 – 2019. 

INDICADORES 2018 2019 Variação % 

Produtores – und. 919 891 -3,04% 

Área - hectare 1.608,30 1.870,09 16,27% 

Faturamento - R$ 191.458.328,10 186.048.922,66 -2,82% 

Renda per capita – R$ 207.606,45 208.809,12 0,57% 

Fonte: EMATER-RIO - Levantamentos Anuais da Floricultura do Estado do Rio de Janeiro – 2018 e 2019 

 

5. Considerações Finais 

     A Floricultura do Estado do Rio de Janeiro tem demonstrado nos últimos anos ser um setor de 

grande resposta aos investimentos alocados apesar do decréscimo em alguns indicadores. As crises 

econômicas que o Estado tem sofrido comprovaram que o setor é resiliente e possui grande 

capacidade de recuperação, principalmente quando outros setores também expressivos da 

economia fluminense, como o Turismo, estão sob alta demanda. Através dos resultados observados 

nos Levantamentos Anuais e nos acompanhamentos técnicos junto aos produtores e suas formas 

associativas executados pela EMATER-RIO, é possível prognosticar que em um cenário sem retração 

da economia, aliado a incentivos ao fomento da produção e a assistência técnica sistemática e 

continuada, a floricultura fluminense pode ter um ambiente favorável de crescimento econômico e 

promoção social, permitindo ao setor uma consolidação cada vez maior como atividade geradora de 

renda e postos de trabalho, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável da 

atividade primária e da economia do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Fonte: EMATER-RIO, 2019. 

 Escritórios Locais da Emater-Rio: 72 unidades 

 Escritórios Regionais da Emater-Rio: 05 unidades 

 Escritório Central:  Gerência Técnica Estadual de Floricultura da Coordenadoria de Operações – 

COPER. 

 Escritório Central:  Gerência Técnica Estadual de Planejamento e Metodologias da 

Coordenadoria de Planejamento – CPLAN.  

 


