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1 – Apresentação 
 

A produção do setor agrícola envolvendo os segmentos de olerícolas, fruticultura, grãos e demais 

culturas do Estado do Rio de Janeiro tem evidenciado nos últimos anos um aumento crescente do 

faturamento bruto. Apesar da crise econômica e financeira que abateu no Estado nos últimos anos, a 

agricultura se manteve como um setor gerador de emprego e renda contribuindo essencialmente para a 

economia da grande maioria dos municípios do Estado notadamente os do interior fluminense.  

O presente relatório tem como objetivo demonstrar por meio de dados registrados no sistema “on 

line” de Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola (ASPA) da EMATER RIO, as variações dos 

investimentos em recursos financeiros, assistência técnica e extensão rural e na geração de emprego e 

renda no setor responsável pela produção de alimentos em nosso Estado. 

2 – Caracterizações das Atividades Agrícolas  
 

As diversas atividades do setor agrícola no Estado do Rio de Janeiro demonstraram nos últimos 

anos grande agregação de valor, ou seja, os produtos têm alcançado preços médios superiores, 

possibilitando melhor remuneração do produtor.   

De caráter eminentemente familiar, a produção agrícola no Estado é realizada basicamente em 

pequenas propriedades distribuídas em todo território fluminense, contribuindo para fixação de mão de 

obra no campo e na geração de renda. 

 Destaque deve ser dado a adoção de tecnologias que tem possibilitado melhores resultados em 

termos de produtividade, qualidade e sustentabilidade da produção de alimentos. O Programa RIO RURAL 

através de investimentos provenientes do Banco Mundial (BIRD) diretamente aos produtores tem 

participação efetiva nesse desenvolvimento através da implantação de práticas econômicas, refletindo em 

adoção de novas tecnologias, e em praticas ambientais refletindo na proteção, conservação, e recuperação 

de solo e água das unidades produtivas.  

A produção agrícola, segundo levantamento do ASPA no ano de 2017 alcançou os seguintes índices: 

1) Área Colhida: 134.012,19 hectares 

2) Produtores envolvidos: 52.181 produtores 

3) Faturamento bruto: R$  2.074.282.973,00 

4) Renda per capita anual: R$ 39.751,69 

5) Produção: 3.697.074 toneladas 

6) Produtividade Média: 27,6 ton/ha 
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2.1– Produção e Faturamento 

A produção agrícola estadual no ano de 2017 em relação aos dois anos anteriores demonstrou 

crescimento de 15 % no faturamento atingindo a cifra de R$ 2,0 bilhões. No final do mesmo período foi 

verificado um aumento de 13% na produção obtendo um total de 3.7 milhões de toneladas de alimentos.   

Esses resultados demonstram que na produção de alimentos do Estado do Rio de Janeiro, apesar 

de suas pequenas dimensões geográficas e predominância de produção em pequena escala, tem 

apresentado um desenvolvimento crescente nos últimos anos. Como reflexo dessa realidade o segmento 

atingiu uma renda per capita anual de R$ 39.751,00 no ano de 2017, portanto superior a renda per capita 

anual de todos os segmentos econômicos do Estado no ano que foi de R$ 37.314,00 (CEPERJ 2017). 

3 - Caracterização das Olerícolas 

A cadeia de produção da Olericultura se destaca como atividade estratégica no desenvolvimento 

rural e encontra-se em expansão em todo o Rio de Janeiro, estando presente em todo o território 

Fluminense. 

No ASPA a olericultura estadual é subdivida em três partes, sendo elas: Olerícolas de frutos, de 

folhas e de Raízes. 

3.1 - Olerícolas de Fruto 
São todas as olerícolas em que a parte comestível é o fruto, em suas diversas formas. 

3.1.1- Produção 

O principal polo de produção no Estado do Rio de Janeiro é a região Sul, a região Serrana também é 

destaque juntamente com a região Noroeste.  As olerícolas de fruto renderam uma produção de 403.000 

toneladas em 2017 em uma área colhida de aproximadamente 13.000 ha. Se comparado a 2016 houve uma 

redução de 2% na produção de olerícolas de frutos no Estado do Rio de Janeiro. 

Gráfico 1: Distribuição da produção (t)  entre as principais regiões do Estado 
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3.1.2- Faturamento 

As Olerícolas de Fruto respondem pelo maior faturamento dentro do setor olerícola, com um 

faturamento de aproximadamente R$506 milhões. Apesar de ter o maior faturamento dentro do 

segmento, as olerícolas de frutos tiveram seu faturamento reduzido em 8% comparado a 2016. 

 

Gráfico 2:  Faturamento Bruto (milhões R$)  obtidos pelos  Grupos de Olerícolas em 2017  

 

 Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

 

3.1.3- Número de Produtores 

 

Além de movimentar um grande volume em recursos financeiros, a Olericultura de Frutos é 
responsável por envolver um total de 15.910 produtores no processo de produção, que representa 49 % do 
total de produtores envolvidos na cadeia olerícola estadual.  

 
Gráfico 3: Número de Produtores por  Grupos de Olerícolas 

 
Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 
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3.1.4- Destaques 

 

Destacam-se as culturas do tomate, chuchu e pepino, que representam aproximadamente 66% da 

produção e 60% do faturamento das olerícolas de frutos no Estado, ocupando apenas 32% das áreas 

colhidas neste seguimento. 

 
 
 
Gráfico 4: Produção (t)  das principais olerícolas de frutos 

 
 Fonte: PCP Emater-Rio 2017 
 

Gráfico 5: Faturamento Bruto Anual (R$)  das principais olerícolas de frutos 

 
Fonte: PCP Emater-Rio 2017 
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Gráfico 6: Área colhida (ha)  entre as principais olerícolas de frutos 

 
Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

3.2- Olerícolas de Folha 
 

  São todas as olerícolas cujas partes consumidas são herbáceas e encontram-se acima do solo, 

sendo tenras e suculentas: folhas, talos e hastes, flores e inflorescências. 

 

Cultivo da Alface em Teresópolis 

3.2.1- Faturamento /Produção 

As Olerícolas de Folhas representam o segundo maior faturamento dentro do segmento das 

olerícolas, com R$ 331,5 milhões em 2017 (Quadro 1). Devido aos fatores climáticos, seu pólo de produção 

é a Região Serrana, seguido pela região Sul. Juntas, estas duas regiões contribuem com 90% da produção de 

folhosas no Estado. 

  

3.2.2- Área/Número de Produtores 

 

 A área produzida é de 9.392 hectares, onde trabalham 10.514 produtores predominantemente 

familiares (Quadro 1), que correspondem a 37% da força de trabalho envolvida na cadeia olerícola. 
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Quadro 1: Comportamento das Folhosas  entre as principais regiões do Estado 
 

    

Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

 

3.2.3- Destaques 

 

Dentre as olerícolas folhosas três se destacam: A alface, a couve e o brócolos. Somente a alface 

representa 44% da produção Estadual e 33 % do faturamento, seguido da couve e do brócolos. Estas três 

culturas representam 62% da produção e 59% do faturamento do segmento. 

 

 

                                          

             Fonte: PCP EMATER-RIO 2017                                                                                         Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

 

3.3 - Olerícolas de Raiz 

São todas as olerícolas que desenvolvem suas partes comestíveis abaixo da superfície do solo, 

compreendendo: tubérculos, rizomas, bulbos e raízes tuberosas. 

 

3.3.1 - Faturamento /Produção 

 

Dentre as regiões do Estado, as que mais se destacam na produção de raízes são: Região Centro, 

Serrana e Norte. Estas três regiões juntas, participam com 95% da produção e 97% do faturamento no 

seguimento. No total, as olerícolas de raízes movimentaram no estado o montante de R$ 184 milhões  

(Quadro 2) e  produção de 156.000 toneladas. 

Gráfico 9:  Participação das regiões do Estado na produção estadual (%). 

OLERÍCOLAS FOLHAS/REGIÕES Nº PRODUTORES PRODUÇÃO (t) ÁREA (ha) 
PREÇO 

(R$) 

PRODUTIVIDADE 

(t/ha) 
FATURAMENTO (R$)

SERRANA 8.054 224.426 7.977 1,27 28 284.855.825,00

SUL 1.878 26.491 1.089 1,21 24 31.992.470,70

CENTRO 448 8.383 280 1,60 30 13.388.787,70

NOROESTE 50 305 31 2,28 10 694.726,50

NORTE 84 413 15 1,68 28 692.750,00

 OLERÍCOLAS FOLHAS 10.514 260.018 9.392 1,28 28 331.624.559,90
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Gráfico 7: Participação das principais olerícolas 

folhosas no faturamento bruto Estadual do 

segmento.  

Gráfico 8: Participação das principais olerícolas 

folhosas na produção Estadual do segmento.  
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                                                                     Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

3.3.2 -Área/Número de Produtores 

 
Este segmento envolveu um total de 6.262 produtores, ocupando área de 12.056 ha em 2017. 
 

Quadro 2: Comportamento das Raízes entre as principais regiões do Estado 
 

     
Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

 

3.3.3 – Destaques 

 

Impulsionadas pela cultura do Aipim, as olerícolas de raízes ganham destaque no Estado. O Aipim, 

muito utilizado na culinária Estadual, é a cultura predominante neste segmento e responde sozinha por 81 

% da produção e 80% do faturamento. Muito cultivada próximo as grandes cidades, destacando-se  a região 

centro como maior produtora no estado. 
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OLERÍCOLAS RAIZES/REGIÕES Nº PRODUTORES PRODUÇÃO (t) ÁREA (ha) 
PREÇO 

(R$) 

PRODUTIVIDADE 

(t/ha) 
FATURAMENTO (R$)

CENTRO 2.877 83.451 6.310 1,44 13 120.249.451,00

SERRANA 1.746 23.702 1.195 1,14 20 26.968.530,50

NORTE 999 41.998 3.812 0,60 11 25.218.835,00

SUL 517 5.786 642 1,85 9 10.698.334,00

NOROESTE 123 1.049 98 1,18 11 1.241.903,00

 OLERÍCOLAS RAIZES 6.262 155.986 12.056 1,18 13 184.377.053,50
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Gráfico 10: Participação das principais olerícolas de 

raiz  no faturamento bruto Estadual do segmento.  

Gráfico 11: Participação das principais olerícolas de 

raiz na produção Estadual do segmento.  
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               Fonte: PCP EMATER-RIO 2017                                                                                   Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

 

4 - Fruticultura 
 

4.1 – Produção 
 

A fruticultura fluminense tem apresentado bom desenvolvimento em todo o Estado e como reflexo 

observou-se um aumento de produção na ordem de aproximadamente 10 mil toneladas em relação ao ano 

de 2016.  Esse aumento se deu basicamente pela adoção de tecnologias principalmente através de 

investimentos realizados pelo PROGRAMA RIO RURAL que viabilizou recursos na ordem de R$ 8.425.829,30 

em 3800 projetos em unidades de produção onde a fruticultura está presente. Esses projetos além de 

propiciarem um desenvolvimento sustentável do setor, resultaram em aumento de produtividade dos 

pomares  e consequentemente maior produção. 

4.2 – Faturamento 
 

  A fruticultura é uma das principais geradoras de receitas no setor primário fluminense. Possuindo 

atividade em praticamente todo o Estado tem possibilitado uma distribuição de renda em terrritório 

fluminense de forma crescente. O faturamento do setor no ano de 2017 alcançou a cifra de R$ 566 milhões 

valor esse superior em cerca de 16 milhões em relação ao ano de 2016. Esse resultado retrata o 

desenvolvimento crescente da atividade através das tecnologias utilizadas e a viabilidade dos investimentos 

no setor no Estado do Rio de Janeiro. 

4.3 – Número de Produtores 
  

A fruticultura fluminense é conduzida em sua quase totalidade por agricultores familiares 

apresentando número crescente  em relação ao ano de 2016, atingindo o quantitativo de 9.444 produtores, 

sendo esse valor superior em 5,4% em relação ao ano anterior. 

4.4 – Destaques 
 

 A fruticultura do Estado do Rio de Janeiro possui cerca de 20 tipos de frutas que são produzidas em 

escala comercial que tem possibilitado o faturamento relatado acima. Dessas frutas podemos destacar 

quatro culturas, á saber: abacaxi, citros,  banana e coco verde. Estas frutas concentram  88% do 

faturamento global do setor no Estado.  
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4.4.1 Abacaxi 

 

 Principal fruta produzida no Estado que alcançou um faturamento bruto de R$ 169.661.500,00 

sendo conduzida por aproximadamente 1500 produtores em uma área de 6.562 hectares. Cultivo 

concentrado na região Norte do Estado com destaque para o município de São Francisco do Itabapoana.  

 

Colheita do Abacaxi em São Francisco de Itabapoana 

4.4.2 Citros 

 

 Os citrícos compreendem um grupo de frutas nos quais estão inclusos a laranja, o limão e as 

tangerinas.  A citricultura obteve no ano de 2017 receita de R$ 155,7 milhões sendo conduzida por 

aproximadamente 1500 produtores em uma área de 7.427 hectares.  A laranja é a principal fruta citrícola 

produzida no Estado contribuindo com 54% da produção total do segmento. 
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Gráfico 12: Participação das principais frutas no faturamento bruto da fruticultura Estadual.  
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Dia Especial de Citrus em Teresopólis – Integração EMATER RIO/PESAGRO RIO 

 

4.4.3 Banana 

 

  A banana é a fruta que tem maior área, número de produtores e distribuição no Estado do Rio de 

Janeiro. No ano de 2017  obteve um faturamento bruto  de R$ 133.577.724,80 sendo conduzida por 

número superior a 3500 produtores em uma área de 12.176 hectares.  A principal variedade de banana 

produzida no estado é a prata, respodendo por 58% da produção total de banana. 
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Gráfico 13: Participação das frutas cítricas na produção citrícola Estadual.  
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Cultivo de banana em nível no município de Porciúncula 

 

4.4.4  Coco Verde 

 

 A cultura do coco verde no Estado do Rio de Janeiro tem sido destaque pelo trabalho que está 

sendo realizado para o seu resgate como atividade de grande potencial de geração de emprego e renda. 

Atualmente a cultura ocupa a 4ª colocação em faturamento no segmento e atingiu no ano de 2017 o valor 

de R$ 39.212.175,50 sendo explorada em 42.840 hectares por 881 produtores. O reflexo desse resultado se 

deve a um trabalho que teve inicio através de um diagnóstico nos principais municípios produtores e a 

posteriormente com ações integradas da EMATER RIO com a Defesa Sanitária Estadual, Ministério da 

Agricultura, Banco do Brasil e as agroindústrias do setor que de forma coordenada estão possibilitando o 

avanço tecnológico da cultura através de manejo mais adequado com a aplicação de recursos de 

investimentos creditícios e finalizando na integração pelas agroindústrias do setor. Esse conjunto de ações 

permite vislumbrar um cenário de crescimento para fruta nos próximos anos e um modelo a ser seguido 

pelas demais culturas frutícolas do Estado. Os municípios de Quissamã, Saquarema, Rio de Janeiro e  

58%23%

19%

BANANA PRATA BANANA BANANA NANICA 

Gráfico 14: Participação das variedades de banana na produção Estadual.  
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Itaguaí respondem por 68% da produção estadual. O gráfico 15 apresenta a participação dos principais 

municípios polos de produção de coco verde na produção estadual. 

 

 

 

 

                   Coqueiral consorciado com a cultura da banana localizado em Saquarema 

 

4.4.5  Frutas em expansão 

   

O Estado do Rio de Janeiro possui uma fruticultura bem heterogênea que tem possibilitado a 

diversificação da produção e auxiliado na manutenção e incremento de renda das unidades produtivas. 

Destacam-se as culturas de goiaba, caqui, maracujá e morango por contribuírem com 92% do faturamento 

bruto anual relativo às frutas em expansão ou cultivadas em menor escala no Estado do Rio de Janeiro e a 

uva por seu crescimento recente no território fluminense.  
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Gráfico 15: Participação dos principais municípios produtores de coco verde na produção estadual.  
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A goiaba no ano de 2017 foi cultivada por 291 produtores em uma área de 589 hectares tendo 

como resultado um faturamento bruto de R$ 27.230,040,00.  Dentre as frutas em expansão, a goiaba se 

destaca participando com 40% do faturamento total do segmento. 

 A cultura do caqui, tradicional na região serrana, obteve um faturamento de R$ 13.325,080,00 

para 430 produtores em uma área de 600 hectares. 

 A cultura do maracujá distribuída em todas as regiões do Estado foi responsável pelo faturamento 

no ano de 2017 de R$ 11.646.413,80  sendo produzida em uma área de 415 hectares por 486 produtores.  

A cultura do Morango apesar de ocupar somente 39 produtores em 28 ha e apresentar produção 

de 884 ton, se destacou pelo alto valor unitário do produto lhe conferindo a posição de 4ª cultura no 

ranque, das culturas em expansão, que mais contribuíram para o faturamento bruto estadual em 2017. 

Com relação à cultura de uva, destaque deve ser dado ao desenvolvimento da cultura nos últimos 

anos a qual se iniciou nas regiões Norte e Noroeste e atualmente possui, além destas, produções nas 

regiões Serrana e Sul. A uva no Estado está presente em cerca de 20 hectares e apresentou um 

faturamento bruto em torno de 1.5 milhão. Dado o bom desempenho da fruta espera-se um aumento de 

área, produção e número de produtores para o próximo ano.   

O gráfico 15 apresenta as contribuições das principais frutas em expansão no estado para o 

faturamento bruto total do segmento. 
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Gráfico 15: Participação das demais frutas no faturamento bruto total da fruticultura em expansão 

no estado produção estadual.  
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Dia Especial de poda em Caqui – Trajano de Moraes 

 

 

Cultura da uva Niagara – São Fidélis 
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5 Grãos 
 

5.1 –Produção 
 

   A produção de grãos no Estado do Rio de Janeiro apesar da menor expressividade dentre as 

demais culturas agrícolas no Rio de Janeiro, tem demonstrado avanços em termos de produção. No ano de 

2017 essa produção atingiu 27.615 mil toneladas sendo superior em cerca de 1000 toneladas ao ano de 

2016.  Abrangendo as culturas de café, milho, arroz e  feijão, a cultura de grãos tem sido importante tanto 

comercialmente como para subsistência de grande número de familias fluminenses. 

 

5.2 – Faturamento 
 

   O segmento de grãos no ano de 2017 possibilitou um aumento de faturamento em relação ao ano 

anterior. Essa realidade é demonstrada através do rendimento bruto que alcançou no ano de 2017 de R$ 

142.251.000,00. Esse valor representa um aumento de cerca de R$ 10 milhões em relação ao ano anterior 

nas unidades que o exploram, refletindo assim em um aumento da renda média per capita na atividade.  

 

5.3 – Número de Produtores 
 

 A produção de grãos no Estado está sob responsabilide principalmente dos agricultores familiares, 

tem demonstrado aumento de unidades envolvidas, regsitrando-se em 2017,  o total de 4546 produtores, 

número superior ao ano anterior em aproximadamente 6,8 %.  

5.4 – Destaques 
 

A  produção de grãos no Estado do Rio de Janeiro engloba as culturas de café, arroz, milho e feijão. 

Desses o café é o principal produto respondendo por cerca de 92% do faturamento do segmento. 

5.4.1- Café 

 

A cultura do café no ano de 2017 atingiu o faturamento bruto  de R$ 130.822.158,00 em uma área 
de 13 136 hectares sendo conduzido por 2389 produtores em sua grande maioria por agricultores 
familiares. A cultura do café tem demonstrado avanços em termos de aumento de área, produtores e 
faturamento em relação ao ano de 2016.  
 
Quadro 3: Comportamento do Café entre 2016 e 2017. 
 

 
Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

ANO Produtores Área - hectare Faturamento - R$

2016 2.271 12.589,80 122.282.851,60

2017 2.389 13.136,60 130.822.158,00
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 Esses resultados são reflexos do investimento por parte dos produtores  em material de melhor 

qualidade genética em consonancia com os microclimas da áreas de produção aliado ao manejo da cultura 

bem como a adequada pós colheita do produto o que tem evidenciado a colheita de um café superior que 

atinge melhores preços de mercado. Tais investimentos foram possíveis graças principalmente a ação do 

PROGRAMA RIO RURAL que alocou cerca de R$ 8.500.000,00 em 3400 projetos em unidades produtivas na 

qual o café era representativo. Devido a essa realidade as regiões Noroeste e Serrana fluminense que 

dominam a produção no Estado tem obtido ótimos resultados na produção de café de qualidade agregando 

valor ao produto e contribuindo para melhoria da qualidade de vida dos produtores. 

A cultura do café contribui com 92% do faturamento total bruto gerado pelos grãos no Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

 

5.4.2 – Arroz/ Feijão/ Milho  

 

De forma a preservar a segurança alimentar e a subsistência do homem no campo, a cultura do 

milho e feijão estão distribuídas em todo Estado. Estas culturas pouco representam em termos 

econômicos, porém sua importância está presente em quase todas as pequenas propriedades rurais do 

Estado, alimentando a família do produtor e gerando receitas com a venda de excedentes.  



19 
 

 

 
 
Gráfico 16: Participação das culturas no faturamento bruto total dos Grãos no Estado do Rio de Janeiro 

  
  Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 
 

6 – Outras Culturas 
 

6.1- Caracterização 
 

As culturas da cana, mandioca e palmito, juntas totalizaram faturamento em 2017 de 

aproximadamente R$ 355 milhões, ocorrendo aumento de 32% em relação a 2016. A área colhida em 2017 

diminuiu aproximadamente 6.000 ha totalizando 53.000 ha colhidos em 2017.  Mesmo com a queda da 

área colhida, a rentabilidade do setor foi maior, devido ao aumento na produtividade na ordem de 2,8% e o 

aumento no preço médio de aproximadamente 43%. 
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Quadro 4: Comportamento das Outras Culturas entre as principais regiões do Estado 
 

               
Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

 

6.2 - Destaques 
 

6.2.1 – Cana de açúcar 

 

A produção de cana no Estado é subdividida em quatro segmentos, sendo eles: Cana de Açúcar 

(Cana Usina), cana para Cachaça, Cana para Caldo e Cana Forrageira.  

No ano de 2017 a cultura foi responsável por 97% da produção e 83% do faturamento com relação 

a mandioca e o palmito  

Em 2017 registrou-se redução de 16,6 % em relação ao número de produtores envolvidos com a 

cultura da cana de açúcar, ocorrendo também redução em 12% na produção e 23% na área colhida, 

comparado a 2016. No entanto o faturamento bruto com a cana no ano de 2017 foi 23% maior que em 

2016, mostrando a elevação do preço da cana no mercado. 

 
 Quadro 5: Comportamento da Cana entre seus segmentos. 
 

   Fonte: 
PCP EMATER-RIO 2017 

Gráfico 17: Produção(t) entre as principais Culturas

 
 Fonte: PCP EMATER-RIO 2017 

OUTRAS CULTURAS/REGIÕES Nº PRODUTORES PRODUÇÃO (t) ÁREA (ha) 
PREÇO 

(R$) 

PRODUTIVIDADE 

(t/ha) 
FATURAMENTO (R$)

CENTRO 298 319.475 6.717 0,38 48 120.907.985,00

NOROESTE 1.344 90.705 1.778 0,12 51 10.557.820,00

NORTE 2.562 1.907.658 42.379 0,07 45 140.001.590,00

SERRANA 346 22.206 528 0,16 42 3.517.920,00

SUL 955 45.742 1.772 1,74 26 79.623.090,00

 OUTRAS CULTURAS 5.505 2.385.785 53.174 0,15 45 354.608.405,00

CULTURAS Nº PRODUTORES  PRODUÇÃO (t)  ÁREA (ha)  PREÇO (R$)  
PRODUTIVIDADE 

(t/ha)  
FATURAMENTO (R$) 

 CANA DE AÇUCAR 2.161 2.154.534 44.667 0,10 48 217.396.540,00

 CANA CACHAÇA 101 21.386 281 1,74 76 37.209.800,00

 CANA CALDO 261 16.569 445 0,96 37 15.898.888,00

 CANA FORRAGEIRA 1.714 94.168 1.788 0,15 53 14.260.772,00

2.286.657 

69.184 

CANA

MANDIOCA 

PALMITO 
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Gráfico 18: Distribuição do faturamento (R$) entre as principais Culturas 

 
Fonte: PCP Emater-Rio 2017 

6.2.2- Mandioca 

 

Apesar da mandioca participar de apenas 3% da produção do setor, sua produção e área colhida 

tiveram um aumento de 91% no ano de 2017, o número de produtores cresceu 71% passando de 230 

produtores para 573.  

 
 
Gráfico 19: Produção (t) nos anos de 2016 e 2017. 

  

Fonte: PCP Emater-Rio 2016/2017 
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Gráfico 20: Área colhida (ha) nos anos de 2016 e 2017. 

  

Fonte: PCP Emater-Rio 2016/2017 

 
 
 
Gráfico 21: Número de produtores nos anos de 2016 e 2017. 

  

Fonte: PCP EMATER-RIO 2016/2017 

São 573 produtores envolvidos na produção de mandioca, destes, 85% produz principalmente na 

região Norte do Estado, totalizando 97% da produção Estadual. Destinada principalmente para confecção 

de farinha e outros derivados, a mandioca ganha força com a construção de casas de farinha apoiadas 

financeiramente pelo programa Rio Rural, Principalmente no Município de São Francisco do Itabapoana. 
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6.2.3- Palmito 

  

A cultura do Palmito encontra-se principalmente nas regiões Sul e Centro do Estado, sendo muito 

cultivado nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty. Somente estes dois Municípios acumulam 73% da 

Produção e 78% do Faturamento da cultura no Estado. 

Gráfico 22: Número de produtores nos Municípios  

  
Fonte: PCP EMATER-RIO 2016/2017 

 

Gráfico 23: Faturamento (R$) dos Municípios  
 

  
Fonte: PCP EMATER-RIO 2016/2017 

Mesmo respondendo por apenas 1% da produção do segmento, a cultura do palmito representa 

12% do faturamento, o que mostra o valor agregado do produto e a importância econômica principalmente 

para os dois maiores produtores, Angra dos Reis e Paraty. 
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7 – Anexos 

 

7. 1 - Levantamento da Produção Agrícola do Estado do Rio de Janeiro em 2017 


