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1 – Apresentação 
 

 A floricultura fluminense tem evidenciado ao longo dos últimos anos um crescimento que 

acompanha o nível nacional na faixa de 10 % ao ano. Atualmente o Estado ocupa o segundo lugar na 

produção nacional do segmento, e tem contribuído de forma efetiva para geração de emprego e 

renda. 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 assistências 

técnica e recursos financeiros no setor. 

2 – Caracterização da Atividade 
 

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

atividade que tem contribuído sobremaneira para geração de emprego e renda no setor primário 

fluminense. Caracterizada pela produção familiar em sua quase totalidade e pela inexistência de 

sazonalidade de produção, ou seja, possui produção ininterrupta ao longo do ano, o setor tem 

contribuído na maior fixação de mão de obra no campo e na geração de renda propiciando qualidade 

de vida aos floricultores fluminenses. Atividade de grande demanda na utilização de tecnologias para 

o adequado retorno financeiro tem na assistência técnica seu eixo principal e norteador para o 

desenvolvimento.  

O programa FLORESCER instituído pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2005 tem 

auxiliado nesse desenvolvimento através de financiamentos e assistência técnica aos floricultores. 

Paralelamente o Programa RIO RURAL através de investimentos provenientes do Banco Mundial 

(BIRD) diretamente aos floricultores tem promovido o desenvolvimento do setor de forma 

sustentável com a implantação de práticas ambientais no processo produtivo das unidades de 

produção refletindo na proteção, conservação, e recuperação de solo e água dessas propriedades. O 

setor de floricultura, segundo levantamento da EMATER RIO no ano de 2017 atingiu os seguintes 

patamares á saber: 

1) Área ocupada: 1.856,34 hectares 

2) Produtores na atividade: 924 produtores 

3) Faturamento bruto: R$ 212.028.385,50 

4) Renda média per capita anual: R$ 229. 467,95 

 

3 – Produção e Faturamento 
 

 A produção da floricultura no ano de 2017 demonstrou forte recuperação em relação ao ano 

anterior obtendo valores de faturamento e mão de obra empregada superiores ao ano de 2016. Em 

2017 o setor de floricultura obteve um faturamento bruto na ordem de R$ 212 milhões para uma 

área de 1856 hectares cultivada por 924 produtores. Esse faturamento possibilitou uma renda  per 
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capita anual bruta de R$ 229 mil. Esses resultados demonstram a grande capacidade de geração de 

renda no setor em nosso Estado.  

Apesar da região Serrana apresentar a maior concentração de floricultores do estado, é na 

região Centro que ocorre a maior renda per capita estadual na floricultura devido ao maior valor 

agregado dos produtos produzidos nessa região.  

 

Composta por segmentos que possuem uma dinamica própria de mercado, abaixo discriminamos, de 

acordo com nosso levantamento, os  segmentos que contribuíram para esse resultado, á saber:  

A) FLORES DE CORTE 

B) FOLHAGEM DE CORTE 

C) PLANTAS DE JARDIM 

D) PLANTAS DE VASO 

E) PLANTAS DE FORRAÇÃO 

F) GRAMA 

 

3.1 FLORES DE CORTE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região
Nº de 

Produtores

Faturamento 

Bruto - R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

Centro 338 98.338.974,80    290.943,71                

Serrana 467 92.313.724,70    197.673,93                

Sul 110 21.260.686,00    193.278,96                

Noroeste 9 115.000,00          12.777,78                   

Total 924 212.028.385,50  229.467,95                
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O segmento das flores de corte respondem pelo maior faturamento do setor e obteve uma produção 

de cerca de 17.500.000 maços/duzias no ano de 2017 tendo ocupado uma área de aproximadamente 

600 hectares.  As flores de corte são a base de floricultura fluminense envolvendo  aproximadamente 

500 produtores familiares em sua quase totalidade.  Obtendo no ano de 2017 um faturamento bruto 

na ordem de cerca de R$ 106 milhões o que reflete numa renda  per capita de R$ 220 mil. A região 

serrana se destaca conforme quadro abaixo devido a possuir a maior área e maior número de 

produtores na exploração deste segmento dentro do setor da floricultura que é o principal no Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

3.2 FOLHAGEM DE CORTE 
 

 A exploração da folhagem de corte no setor primário ocorre em conideravel número de 

unidades produtivas de forma conjunta com o segmento de flores de corte agregando valor ao 

produto e otimizando a receita do produtor.  No ano de 2017 foi verificado de acordo com o 

levantamento da EMATER RIO a produção de aproximadamente 6.850.000 maços de folhagens 

Região
Nº de 

Produtores

Faturamento 

Bruto - R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

Serrana 360 89.810.797,50    249.474,44           

Sul 57 8.320.522,00      145.974,07           

centro 58 7.704.000,00      132.827,59           

Noroeste 4 18.000,00            4.500,00                

Total 479 105.853.319,50  220.988,14           

DADOS FLORES DE CORTE CONSOLIDADO POR REGIÃO - 2017

85%

8% 7% 0%

Participação das Regiões no Faturamento Bruto 
da Flores de Corte - %

Serrana

Sul

centro

Noroeste



7 
 

produzidos em uma área de aproximadamente 130 hectares por 124 produtores obtendo um valor 

bruto de produção em torno de 34 milhões de reais. Devido a esse resultado a renda média per 

capita do floricultor que se dedica ao cultivo de folhagens de corte ficou em R$ 273.541,60.  A região 

centro concentra a maior produção de folhagens devido a climatologia mais adequada o que 

promove uma ótima produção e com menor custo de manutenção redundando em alta 

produtividade e rentabilidade do produto. 

 

 

 

Região
Nº de 

Produtores

Faturamento Bruto - 

R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

centro 48 31.037.650,00             646.617,71                       

Sul 25 1.562.640,00               62.505,60                          

Serrana 51 1.318.869,20               25.860,18                          

Total 124 33.919.159,20             273.541,61                       

DADOS DAS FOLHAGENS DE CORTE CONSOLIDADO POR REGIÃO - 2017
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3.3 PLANTAS DE JARDIM 
 

 

   O segmento de plantas de jardim foi uma das áreas mais afetadas com a crise do Estado 

por conta da diminuição dos lançamentos imobiliários e obras de infra-estrutura (rodovias, parques, 

etc) mas tem demonstrado sinais de forte recuperação. No ano de 2017 foram identificados 136 

produtores do segmento que produziram cerca de 2.800.000 unidades de plantas diversas que 

propipciaram um retorno bruto de aproximadamente R$20.000.000,00. Esse resultado redundou em 

91%

5% 4%

Participação das Regiões no Faturamento Bruto das 
Folhagens de Corte - %

centro

Sul

Serrana
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uma renda média per capita no segmento de R$ 146.128, 82. Tal qual as folhagens de corte, as 

plantas de jardim tem no clima tropical sua melhor performance refletindo com isso o maior 

faturamento e número de produtores do segmento na região centro. Entretanto deve se ressaltar 

que a região Sul possui maior renda per capita por produzir plantas de maior valor unitário e 

agregado como por exemplo as palmeiras bismarck e Dypsis lasteliana. 

 

 

 

 

 

3.4 PLANTAS DE VASO 
 

  Segmento da floricultura fluminense em fase de expansão devido a necessidade de domínio 

de média a alta tecnologia por parte do produtor para o seu desenvolvimento pleno, as plantas de 

vaso possuem um mercado  fértil a ser explorado no Estado do Rio haja vista que a grande maioria 

dos produtos são importados de outros estados. No ano de 2017 houve uma produção no entorno 

de 860.000 vasos em uma área de 36 hectares explorada por 136 produtores. A receita bruta da 

atividade gerou R$ 10.117.145,80 e por conseguinte uma renda média per capita de R$ 76.645,04. A 

região Sul se destaca por possuir produtores que detem ótima tecnologia de produção redundando 

em ótimo retorno financeiro. 

 

Região
Nº de 

Produtores

Faturamento Bruto - 

R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

centro 105 12.459.170,00             118.658,76                       

Sul 12 6.972.850,00               581.070,83                       

Serrana 19 441.500,00                   23.236,84                          

Total 136 19.873.520,00             146.128,82                       

DADOS DAS PLANTAS DE JARDIM CONSOLIDADO POR REGIÃO - 2017

63%

35%

2%

Participação das Regiões no Faturamento Bruto das 
Plantas de Jardim- %

centro

Sul

Serrana
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Região
Nº de 

Produtores

Faturamento 

Bruto - R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

centro 97 5.088.597,80          52.459,77                  

Sul 15 4.269.000,00          284.600,00               

Serrana 15 662.548,00              44.169,87                  

Noroeste 5 97.000,00                19.400,00                  

Total 132 10.117.145,80        76.645,04                  

DADOS DAS PLANTAS DE VASO CONSOLIDADO POR REGIÃO - 2017

50%42%

7% 1%

Participação das Regiões no Faturamento Bruto das 
Plantas de Vaso - %

centro

Sul

Serrana

Noroeste
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3.5 FORRAÇÃO 
 

Segmento que em sua maior parte é agregado/composto com o de plantas de jardim, 

representa a menor área de exploração dentre todas na floricultura sendo em torno de 19 hectares 

pelo nosso levantamento. Apesar da menor expressão o segmento gerou aproximadamente R$ 

1.000,000,00 de faturamento bruto para uma produção de cerca de 5.000.000 de unidades desse 

tipo de planta. Sendo assim a renda média per capita situou em R$ 19.067,52. A região de maior 

produção é a centro devido aos municípios de Niteroi e Magé que concentram a maior área dessa 

produção seguido por Itaboraí. A região Sul torna-se destaque pois o produtor de Paulo de Frontim 

conduz seus cultivos de forma intensiva e obtendo assim maior produção e rentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região
Nº de 

Produtores

Faturamento 

Bruto - R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

centro 25 699.557,00              27.982,28                             

Sul 1 135.674,00              135.674,00                          

Serrana 22 80.010,00                3.636,82                               

Total 48 915.241,00              19.067,52                             

DADOS DAS PLANTAS DE FORRAÇÃO CONSOLIDADO POR REGIÃO - 2017
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3.6 GRAMA 
 

 Segmento da floricultura em nosso Estado de maior exploração territorial tornando nos um 

dos principais produtores na área no país. Produção elaborada por grandes empresas do setor, o 

Estado do Rio de Janeiro possui atualmente cerca de 1.170 hectares com a cultura o que 

proporcionou uma receita bruta  de R$ 41.350.000,00 no ano de 2017. Segmento em expansão haja 

vista que o mercado não é restrito ao mercado interno e sim a todos os Estados da federação. A 

região Centro detem a totalidade da produção de grama devido basicamente a topografia de suas 

áreas assim como a climatologia adequada para auferir maiores produtividades por unidade de área 

e tempo. 

 

 

76%

15%
9%

Participação das Regiões no Faturamento Bruto das 
Plantas de Forração - %

centro

Sul

Serrana

Município
Nº de 

Produtores

Faturamento 

Bruto - R$

Renda Per Capita 

R$/produtor

Saquarema 3 33.600.000,00        11.200.000,00                      

Silva Jardim 1 4.550.000,00          4.550.000,00                        

Cachoeiras de Macacu 1 3.200.000,00          3.200.000,00                        

Total 5 41.350.000,00        8.270.000,00                        

DADOS DA PRODUÇÃO DE GRAMA NOS MUNCÍPIOS DA REGIÃO CENTRO - 2017
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4 –  Produtores Envolvidos e Distribuição no Estado 
 

      A floricultura fluminense tem como base de produção a agricultura familiar sendo ela 

responsável em nosso Estado por praticamente a plenitude dos produtores envolvidos no segmento. 

O Estado do Rio de Janeiro possui uma distribuição espacial da atividade concentrada em três 

regiões, á saber: Serrana, Metropolitana e Sul. Essas regiões são responsáveis por 99 % da produção 

estadual.  A floricultura fluminense tem como principal polo de produtores a região serrana sendo 

esta responsável por 50,5 % (467 produtores) acompanhada pela região metropolitana com 36,5% 

(338 produtores) e em seguida pela região Sul que responde por 12% (110 produtores). O 

desenvolvimento e o investimento maior nessas regiões deve se ao fato principal de estar dentro 

e/ou próximo ao grande mercado consumidor que é a cidade do Rio de Janeiro.                        

5 – Variação em Relação a 2016 
 

 A floricultura fluminense tem demonstrado forte recuperação econômica com geração de 

postos de serviço e renda.  Atividade que em nível de consumidor não é enquadrada como gênero de 

primeira necessidade sofreu o revés da crise que abateu sobre o Estado nos últimos três anos. 

Apesar de em um primeiro momento ter havido uma diminuição de área plantada e investimentos 

tal fato não ocorreu no ultimo ano de 2017. Contradizendo as expectativas o setor cresceu em 

número de produtores, área, faturamento e renda per capita demonstrando que ainda possuímos 

um mercado potencial a ser explorado em termos de crescimento e desenvolvimento até atingirmos 

a consolidação e maturidade da atividade em território fluminense.  

 

 

 

81%

11%
8%

Participação dos Municípios no Faturamento Bruto 
da Produção de Grama - %

Saquarema

Silva Jardim

Cachoeiras de Macacu
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INDICADORES 2016 2017 Variação % 

Produtores - unidade 856 924 8 
Área - hectare 1.770,87 1.856,35 4,8 
Faturamento – R$ 161.980.244,50 212.028.385,50 30,8 
Renda per capita – R$ 189.229,25 229.467,95 21,3 

  

Note se que houve considerável crescimento do faturamento e também da renda per 

capita no segmento. Esses resultados permitem afirmar que em um cenário de menor 

retração da economia do Estado, a floricultura fluminense deverá ter um crescimento em 

área e produção acima da média nacional que hoje se situa na faixa de 10 a 12 % ao ano. 

Mercado favorável e investimento em tecnologia com apoio da assistência técnica permitirá 

o setor consolidar como atividade com grande geração de renda e postos de serviço, 

contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento da atividade primária e economia do 

nosso Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Considerações Finais: 
 

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

grande resposta aos investimentos alocados. O PROGRAMA FLORESCER tem propiciado o 

desenvolvimento da atividade com capacitação e tecnologia. As crises econômicas que o Estado tem 

sofrido comprovaram que o setor é resiliente e possui forte recuperação. Com o aquecimento do 

mercado e adoção das tecnologias via assistência técnica a floricultura contribuirá de forma efetiva 

para geração de renda e emprego auxiliando no desenvolvimento sócio econômico do setor primário 

da economia fluminense. 

 

     

 

 

Fonte : Emater-Rio 2017 

Escritórios Locais da Emater-Rio 72 unidades 

Escritórios Regionais da Emater-Rio 05 unidades 

Coordenação de Operações da Emater-Rio – Escritório Central 

Coordenação de Planejamento da Emater-Rio – Escritório Central 

Gerência Técnica Estadual de Floricultura 


