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     Caracterização da atividade 

 

Os principais segmentos da floricultura no Estado do Rio de Janeiro são a grama, flores 

para corte, folhagem de corte, plantas de jardim, plantas de vaso e de forração, os quais 

acumularam em  2020, faturamento bruto da ordem de R$ 132 milhões (Quadro 1).  A floricultura 

apresenta alta rentabilidade por área ocupada assumindo importância significativa entre as seis 

cadeias produtivas do setor de maior faturamento bruto no estado.  

A atividade requer uma maior especialização de mão de obra para sua exploração que 

precisa atender as dinâmicas exigências de mercado. A produção de gramas em placas foi a 

principal responsável pelo faturamento bruto estadual, contribuindo com cerca de 38%, com 

exploração excluvia na região centro, tendo o município de Saquarema como maior produtor de 

grama no estado.  Na sequência, a produção de flores de corte com aproximadamente 27,5% do 

faturamento bruto total, ocorrendo predominantemente na região serrana, com destaque para 

Nova Friburgo e Bom Jardim que respondem por 66% do faturamento bruto com o segmento. As 

plantas de jardim, contribuindo com 15,5 % do faturamento bruto da floricultura, tem Itaboraí como 

principal produtor, respondendo por 82% do faturamento bruto neste segmento.  

Nos demais segmentos da floricultura que contribuem juntos por 19,4% do fatruamento 

bruto com a floricultura, temos o município do Rio de Janeiro como destaque para folhagens de 

corte, Petropólis como destaque para plantas de vaso, Magé e Niterói para plantas de forração. 

 

       Quadro 1: Faturamento bruto por segmento da floricultura em 2020. 

 
Fonte: EMATER-RIO 2020 

         

A floricultura é uma atividade explorada predominantemente pela agricultura familiar, 

produzindo durante todo o ano, com o uso de tecnologias adequadas e também pela emprego 

do cultivo protegido, exigindo uma mão de obra mais especializada e proporcionando boa 

rentabilidade.  

O levantamento anual da floricultura apresentou um total de 827 produtores envolvidos com a 

atividade, cujo faturamento bruto gerou em torno de R$ 132 milhões, representando uma renda per 

capita anual de aproximada de R$ 160.000,00.  

A área total ocupada com a floricultura foi de 1324 ha, sendo cerca de 59 % desta área 

ocupada com a produção de grama e 24% com o cultivo de plantas de jardim. 

 

 

ATIVIDADE FATURAMENTO %

Grama 49.704.628,70         37,60

Flores de corte 36.350.938,00         27,50

Plantas de jardim 20.435.669,00         15,46

Folhagem de corte 15.704.971,00         11,88

Plantas de vaso 8.603.580,00           6,51

Plantas de forração 1.379.350,00           1,04

TOTAL 132.179.136,70      100,00



Quadro 02: Indicadores da floricultura no Estado do Rio de Janeiro (2020)  

 

REGIÃO Número de ÁREA (m2)              Área Total                Quantidade  Preço médio   Faturamento Bruto 
  Produtores Campo Estufa      Telado          (m2)                Produção             unitário                    
(em R$) 

Centro 356 9.636.200     28.030 641.130 10.305.360 16.324.784    11,58 92.453.928,70 
Serrana 347 1.168..200     689.790 60.550 1.918.540 5.409.233 8,21 29.235.252,00 
Sul 119      615.067            338.694 59.720 1.013.481 1.694.669    11,97 10.415.556,00 
Noroeste     5             500         603 1.600 2.703 3.700    19,00 74.400,00 

TOTAL 
FLORICULTURA 

827         11.419.967        1.057.117 1.300.500 13.240.084 23.432.386   12,69 132.179.136,70 

Fonte: Levantamento anual de floricultura EMATER-RIO /2020 

Ações realizadas 

No ano de 2020 os produtores de flores tiveram  grande dificuldade na comercialização 

da produção em virtude da pandemia do COVID-19, principalmente pelo cancelamento de festas 

e eventos, dada a necessidade de isolamento social, causando um impacto muito negativo na  

atividade.  Esta situação ocasionou aos floricultores grave crise econômica, impossibilitando a  

manutenção de suas produções e vulnerabilidade para o seu próprio sustento e de seus 

familiares. 

Mediante este quadro de ameaça de falencia pelos floricultores, uma das ações 

implementadas pelo Estado para minimizar esses impactos, foi a criação de uma linha específica 

de fomento para floricultura, denominada FLORESCER EMERGENCIAL, com recursos do 

Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE), atual AGROFUNDO, 

disponibilizando um valor de até R$ 10.000,00/floricultor, com juros de 2% ao ano, carência de 

2 anos, e  prazo de mais 2 anos para pagamento. Esse recurso possibilitou o auxílio a 124 

agricultores, com a aplicação de R$ 1.239.600,00 na atividade, permitindo que esses 

floricultores pudessem equilibrar suas contas e continuar na atividade. 

A linha de fomento agropecuário do programa FLORESCER teve predominância de 

atendimentos na região Serrana, com 64% do total, e deste montante, cerca de 80 % foram 

utilizados pelos municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. Nas outras regiões, que são a centro 

e a sul, os recursos disponibilizados foram, respectivamente, em torno de 19%  e 16%, sendo 

os maiores valores aplicados de cada um desses montantes, para os municípios de Petrópolis 

(77%) e Rio de Janeiro (48%). 

 

Gráfico 1: Valores do Florescer Emergencial aplicados na região Serrana 
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Gráfico 2: Valores do Florescer Emergencial aplicados na região Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Valores do Florescer Emergencial aplicados na região Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2020 a EMATER-RIO, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, fez 590 

atendimentos aos floricultores fluminenses, priorizando suas ações em crédito rural e no programa 

de fomento agropecuário, PEFATE (Agrofundo), totalizanddo nestas duas metas de ATER – 

Assistência Técnica Estadual 459 atendimentos (Quadro 3).   A grave crise econômica vivenciada 

pelo setor justificam a ação da empresa voltada prioritariamente para a viabilização de recursos 

financeiros para os floricultores 

 

Quadro 3:  Resultados alcançados em Floricultura em 2020  

Metas                  2020 
Crédito Rural Educativo 
Fomento Agropecuário (PEFATE – 
AGROFUNDO) 
Geração de posto de trabalho e Renda  
Manejo de Agroecosistemas 

300 
159 
59 
49 

Educação Sanitária Vegetal 25 
Mercado e comercialização 4 
TOTAL 596 
Fonte: PCP EMATER-RIO 2020  
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Em função da vulnerabilidade econômica e social provocada pela pandemia, 

afetando de forma mais grave e diretamente os floricultores, o governo do Estado 

através da Secretaria Estadual de Agricultura e a EMATER RIO em conjunto com a 

ALTA AGRÍCOLA COOPERATIVA e a AFLORALTA – Associação de Produtores da 

Vargem Alta de Nova Friburgo lançou uma campanha específica para a compra de 

flores nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Nova Friburgo para o dia das mães. A 

campanha despertou a atenção de várias empresas como a SUPERVIA, 

supermercados, associações comerciais e de moradores que se mobilizaram de uma 

forma jamais vista para a compra de flores a tal ponto que esse movimento atingiu as 

floriculturas dos grandes centros (essas ações possibilitaram a arrecadação de R$ 

12.000,00 para os produtores locais). Em Campo Grande, foi verificada a venda 

de  mais de 500 buques que geraram uma renda de R$ 13.000,00 para floricultores da 

agricultura familiar. Com a campanha gerada pela SEAPPA o consumo superou todas 

as expectativas dos produtores e esses já consideram o melhor dia das mães dos 

últimos anos. Em números diretos gerou a venda de 510 buques com um faturamento 

de R$ 21.500,00 atendendo a 300 clientes. 

 

   Produção de fotos para a campanha de flores do Estado do Rio de Janeiro  
   e distribuição de rosas pela SUPERVIA 
     

  
Flores descartadas, sem comércio. Divulgação da campanha de flores em 

telejornal da região 
 

 

O Grupo Executivo do PEFATE(AGROFUNDO) e a EMATER-RIO, adotando todo o 

protocolo de segurança recomendável pelo Estado em relação a pandemia, recebeu a visita de 



uma missão do Mato Grosso, composta por técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura, da 

Universidade, da assitência técnica pública e estudantes de paisagismo e jardinagem, que 

vieram interessados em conhecer produtores de plantas ornamentais e flores tropicais, aprender 

sobre o manejo, gerenciamento, e a comercialização da produção. A missão foi recebida pela 

Nazaré Dias, representando o Grupo Executivo do Programa Especial de Fomento Agropecuário 

e Tecnológico (PEFATE), atual AGROFUNDO, e por profissionais do escritório central e por 

técnicos da EMATER-RIO de diferentes municípios. 

Os visitantes da missão ficaram muito satisfeitos com as visitas, pois o Rio de Janeiro se 

tornou referência nacional nesse segmento da floricultura, existindo muitos produtores altamente 

tecnificados, sendo excelentes exemplos de organização e gestão da produção e da 

comercialização.  

         
       Foto da visita da missão do Mato Grosso a        Produção fluminense de folhagem ornamental 

       produtores de flores no Rio de Janeiro 

  

Potencialidades e Recomendações para a floricultura 

 

 Potencialidades 

 

        1 - Redução do uso de agrotóxicos e incentivo ao uso de produtos alternativos para controle 

fitossanitário; 

        2 – Gerenciar melhor a atividade; 

        3- Promoção do turismo rural nas propriedades criando circuitos específicos para essa finalidade; 

        4- Realizar campanhas para aumentar a compra de flores em datas comemorativas e estimular as 

vendas por delivery; 

        5 - Melhoria da nutrição das plantas. 

 

 Recomendações 

 

1 - Realizar palestras, eventos on-line de conscientização e cursos de capacitação, e instalar unidades 
de Observação e demonstrativas; 

2 -  Realizar análise econômica da atividade, incentivando o uso de energia alternativa (solar);  

3 - Trabalhar parcerias buscando apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural na atividade; 



4 – Buscar parcerias com os órgãos governamentais para promoção dessas campanhas e realizar  

capacitações para vendas por delivery; 

5 – Incentivar o uso da análise do solo e  promover cursos e palestras sobre nutrição das plantas. 

 

Fonte : EMATER-RIO, 2020 

 

- Escritórios Locais da EMATER-RIO: 73 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


