
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

WILSON WITZEL 

 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

EDUARDO LOPES 

 

EMATER-RIO 

 

DIRETOR – PRESIDENTE 

JORGE GONÇALVES DA SILVA 

 

DIRETOR TÉCNICO 

JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA 

 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

KARLA ALVERCA 

 

GERENTE TÉCNICO ESTADUAL DE FLORICULTURA 

MARTINHO BELO COSTA FERREIRA 

 

 



 

 

 

 

Conteúdo 
1 – Apresentação ................................................................................................................................... 4 

2 – Caracterização da atividade .............................................................................................................. 4 

3 – Produção e Faturamento .................................................................................................................. 5 

3.1 Folhas de corte ............................................................................................................................. 6 

3.2 Folhagem de corte ........................................................................................................................ 7 

3.3 Plantas de jardim .......................................................................................................................... 8 

3.4 Plantas de vaso ........................................................................................................................... 10 

3.5 Plantas de forração..................................................................................................................... 12 

3.6 Grama ......................................................................................................................................... 13 

4. Produtores envolvidos e distribuição no Estado .............................................................................. 14 

4.1. Variação em relação a 2017 ...................................................................................................... 14 

5. Considerações Finais: ....................................................................................................................... 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 assistências técnica e recursos financeiros no setor que 

possibilitaram a manutenção de segundo maior Estado produtor brasileiro no segmento 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, a atividade tem nessas unidades a característica 

da continuidade da família na exploração no meio rural sendo uma das atividades na agricultura 

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

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

Estado produtor da federação. 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, 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 

2018, atingiu os seguintes quantitativos: 

 

Área ocupada: 1.608,34 hectares 

Produtores na atividade: 919 produtores 

Faturamento bruto: R$ 190.790.328,10 

Renda média per capita anual: R$ 207.790,33 

 



3 – Produção e Faturamento 

 

Figura 1. Distribuição da Floricultura no Rio de Janeiro. 

 

         A produção da floricultura em 2018 demonstrou, apesar da crise economica, se manteve em 

relação ao ano anterior, obtendo valores de faturamento e mão de obra empregada um pouco 

inferior ao ano de 2017 porém muito próximas. No ano a atividade de floricultura obteve um 

faturamento bruto na ordem de R$ 190 milhões para uma área em torno de 1600 hectares cultivada 

por 919 produtores. Esse faturamento possibilitou uma renda  per capita anual bruta de R$ 207 mil. 

Esses resultados demonstram a grande capacidade de geração de renda no setor em nosso Estado 

(quadro 1).  

        A região metropolitana apresentou a maior renda per capita, proporcionado pela proximidade 

do maior centro consumidor, bem como por agregar maior valor aos produtos.  A região serrana 

ainda mantém a supremacia em termos de área e número de produtores, 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
Faturamento

Renda per capita                        

R$/ produtor

SUL 114                 15.749.077,60    138.149,80            

SERRANA 453                 80.169.439,50    176.974,48            

CENTRO 341                 94.773.111,00    277.927,01            

NOROESTE 11                    98.700,00            8.972,73                 

TOTAL 919                 190.790.328,10  207.606,45            



 

 

 

 

 

Fonte: EMATER-RIO: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018 

 

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

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

estão relacionados a seguir: 

 

 

 

 

 

         3.1 Folhas de corte 

 

O segmento de flores de corte respondeu em 2018 pelo maior faturamento da atividade, que foi 

estimado em  94 milhões de reais para uma produção aproximada de 16.340.000 maços/dúzias, 

numa área total de 560 hectares.  As flores de corte são a base da floricultura fluminense envolvendo  

aproximadamente 464 produtores familiares.  O faturamento bruto proporcionado pelo segmento 

alcaçou uma renda média “per capita” em torno de R$ 200 mil . A região serrana se destaca 

conforme  apresentado no quadro 1, 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. 

 

Quadro 2. Geração de reda da produção de flores de corte por região do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

Flores de corte; 

Folhagem de corte; 

Plantas de jardim; 

Plantas de vaso; 

Plantas de forração; e 

Grama 

 

12,4%

49,3%

37,1%

1,2%

Nº de produtores

SUL
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NOROESTE

8,3%

42,0%

49,7%

0,1%

Faturamento

SUL

SERRANA

CENTRO

NOROESTE

Região
Nº de 

produtores
Faturamento

Renda per capita                        

R$/ produtor

SUL 59                    7.716.962,00      130.795,97            

SERRANA 344                 77.604.403,50    225.594,20            

CENTRO 57                    9.000.000,00      157.894,74            

NOROESTE 4                      23.200,00            5.800,00                 

TOTAL 464                 94.344.565,50    203.328,80            



 

 

 

 

 

 

EMATER-RIO: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018 

 

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 de 

consideravel número de unidades produtivas  que de forma conjunta cultiva paralelamente o 

segmento de flores de corte. Dessa forma, ao explorar o cultivo de ambos os segmentos o floricultor 

otimiza sobremaneira sua receita. No ano de 2018 foi verificado de acordo com o levantamento da 

EMATER RIO a produção de aproximadamente 6.770.000 maços de folhagens produzidos em uma 

área de aproximadamente 130 hectares por 126 produtores obtendo um valor bruto de produção 

em torno de 30,6 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$ 243.413,24, valor esse, superior ao da 

renda per capita de flores de corte. 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. 

Quadro 2. Geração de reda da produção de folhagem de corte por região do Rio de Janeiro. 

 

 

 

12,7%

74,1%

12,3% 0,9%

Nº de produtores

SUL

SERRANA

CENTRO

NOROESTE

8,2%

82,3%

9,5%
0,0%

Faturamento

SUL

SERRANA

CENTRO

NOROESTE

Região
Nº de 

produtores
Faturamento

Renda per capita                        

R$/ produtor

SUL 28                    1.761.640,00      62.915,71              

SERRANA 51                    1.233.428,00      24.184,86              

CENTRO 47                    27.675.000,00    588.829,79            

TOTAL 126                 30.670.068,00    243.413,24            



 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018 

 

 

Figura 3. Produção diversificada de folhagem de corte cultivadas sob telado 

 

3.3 Plantas de jardim 

              

          O segmento de plantas de jardim é uma das áreas mais é afetada negativamente nos períodos 

de crise econômica, principalmente devido o efeito do descrécimo da atividade de construção civil e 

das obras de infra-estrutura urbana e viárias (parques, rodovias, etc). A retração desses setores que 

demandam flores de jardim, tem afetado esse seguimento e conseqüentemente diminuindo o seu 

faturamento em relação a 2017. Muito embora não se tenha observado efeito de diminuição no 

número de produtores, houve  aumento na produção desse segmento da floricultura observado no 

levantamento realizado pela EMATER nos municípios produtores. 

         Os 136 produtores levantados foi igual em relação ao ano anterior, e produziram cerca de 

3.680.000 unidades de plantas diversas, que propiciaram um retorno bruto de aproximadamente 

R$14.000.000,00. Esse resultado redundou em uma renda média “per capita” bruta de R$ 

22,2%

40,5%

37,3%

Nº de produtores

SUL

SERRANA

CENTRO

5,7% 4,0%

90,2%

Faturamento

SUL

SERRANA

CENTRO



101.278,65. As plantas de jardim são em sua maioria adaptadas a climas tropical e tropical de 

altitude, colocando as regiões centro e sul como maiores produtoras do segmento no Estado. 

 

 Quadro 3. Geração de renda da produção de plantas de jardim por região do Rio de Janeiro - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018 

 

 

7,3%
13,9%

78,1%

0,7%

Nº de produtores

SUL

SERRANA

CENTRO

NOROESTE

11,4% 3,0%

85,6%

0,0%

Faturamento

SUL

SERRANA

CENTRO

NOROESTE

Região
Nº de 

produtores
Faturamento

Renda per capita                        

R$/ produtor

SUL 10                    1.576.875,60      157.687,56            

SERRANA 19                    412.020,00          21.685,26              

CENTRO 107                 11.881.780,00    111.044,67            

NOROESTE 1                      4.500,00               4.500,00                 

TOTAL 137                 13.875.175,60    101.278,65            



 

Figura 4. Produtora de plantas diversificadas para jardinagem. 

3.4 Plantas de vaso 

          

        As plantas de vaso tem demonstrado a cada ano um crescimento em termos de produção e 

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

outros estados da federação, o produtor de plantas de vaso tem um mercado em expansão para ser 

explorado, devido a possibilidade de fornecimento de produto com melhor qualidade sem os danos 

causados pelo transporte por longas distancias. O levantamento realizado em 2018 mostrou uma 

produção de quase de 1.000.000 vasos, em uma área de 36 hectares explorada por 134 produtores. 

A receita bruta desse seguimento foi de aproximadamente R$ 12.000.000,00, e por conseguinte uma 

renda bruta média “per capita” próximo a  R$ 90.000,00. As regiões Sul e Centro se destacam por 

possuir produtores que detem ótima tecnologia de produção, redundando em ótimo retorno 

financeiro. 

Quadro 3. Geração de renda da produção de plantas de vaso por região do Rio de Janeiro - 2018. 

 

 

 

 

 

 

Região
Nº de 

produtores
Faturamento

Renda per capita                        

R$/ produtor

SUL 17                    4.693.600,00      276.094,12            

SERRANA 17                    861.988,00          50.705,18              

CENTRO 97                    6.410.106,00      66.083,57              

NOROESTE 6                      71.000,00            11.833,33              

TOTAL 137                 12.036.694,00    87.859,08              



 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018 

 

Figura 5. Produção de plantas de vaso com agregação de valor na formação da arquitetura ornamental. 
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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 2018 foi registrado 47 produtores com cerca de 16 hectares de produção, gerando uma 

renda bruta aproximada de R$ 1.000.000,00, e renda média per capita situou em R$ 21.200,00. A 

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

jardim e a proximidade do mercado consumidor. 

Quadro 4. Geração de renda da produção de plantas de forração por região produtora do Rio de 

Janeiro - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região
Nº de 

produtores
Faturamento

Renda per capita                        

R$/ produtor

SERRANA 22                    57.600,00            2.618,18                 

CENTRO 25                    934.225,00          37.369,00              

TOTAL 47                    991.825,00          21.102,66              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018. 

 

3.6 Grama 

                  Segmento da floricultura em nosso Estado de maior exploração territorial e retorno por 

unidade de área tornando nos um dos principais produtores do produto no país. Produção elaborada 

por grandes empresas do setor, o Estado do Rio de Janeiro possui atualmente cerca de 1.100 

hectares com a cultura o que proporcionou uma receita bruta  de R$ 38.872.000,00 no ano de 2018. 

A região Centro detem 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.   

Quadro 5. Geração de renda da produção de grama do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Fonte: Levantamento da Floricultura do Rio de Janeiro – 2018 

46,8%
53,2%

Nº de produtores

SERRANA

CENTRO

5,8%

94,2%

Faturamento

SERRANA

CENTRO

Região Nº de produtores Faturamento
Renda per 

capita                        

R$/ produtorCENTRO 8                                     38.872.000,00        4.859.000,00      

TOTAL 8                                     38.872.000,00        4.859.000,00      



 

Figura 7. Campo de produção de grama. 

 

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 totalidade dos produtores envolvidos na atividade. 

O Estado do Rio de Janeiro atualmente ocupa a segunda posição nacional na produção de flores, e 

tem sua produção distribuída principalmente nas três regiões, Serrana, Metropolitana e Sul. Essas 

regiões são responsáveis por 99 % da produção estadual.  A região serrana é o principal polo 

produtor de floricultura fluminense, concentrando maior número de produtores, representando 49,3 

% do estado, sendo (453 produtores) acompanhada pela região metropolitana com 37,1% (341 

produtores) e em seguida pela região Sul com 12,4% (114 produtores). O desenvolvimento e o maior 

investimento nessas regiões se devem ao principal fato de estarem localizadas dentro e/ou próximo 

ao grande mercado consumidor que é a cidade do Rio de Janeiro.                        

4.1. Variação em relação a 2017 

         A floricultura fluminense apesar da crise do Estado nos últimos anos tem se mantido em um 

patamar de faturamento em torno de R$ 200.000.000,00. Verificamos que apesar da diminuição de 

faturamento e produção em torno de 10% o número de produtores praticamente não se alterou o 

que indica a consolidação da atividade apenas com redução de produção para adequação a recessão 

econômica vivida pelo Estado. A perspectiva para o presente ano é otimista haja vista a recuperação 

econômica do Estado bem como pela venda de produtos para mercados de outros estados que estão 

em desenvolvimento como é o caso do Espírito Santo. 



Quadro 6. Variação dos indicadores da produção da Floricultura – 2017 - 2018 

 

 

 

 

          Apesar da crise econômica a renda per capita da atividade atingiu um valor próximo 

aos duzentos mil que supera a renda média no Estado. 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 trabalho, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento da 

atividade primária e economia do nosso Estado.  

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 de no último ano ter sofrido um decréscimo em 

torno de 10 por cento. 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 2019 

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 

INDICADORES 2017 2018 Variação %

Produtores - unidade                                  924                               919 -0,5%

Área - hectare                           1.856,4                       1.608,3 -13,4%

Faturamento – R$            212.028.385,50        190.790.328,10 -10,0%

Renda per capita – R$                    229.467,95                207.606,45 -9,5%


