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RESUMO 

A floricultura brasileira vem se consolidando como uma atividade econômica relevante, 
principalmente sob o aspecto social, haja vista a representatividade da agricultura familiar no 
setor. O Brasil, nos últimos anos, aumentou consideravelmente o número de estabelecimentos, 
produtores e empresas envolvidos com a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais, 
ramificando-se em todas as regiões do país. Esse crescimento, no entanto, não é acompanhado 
pela pesquisa e tecnologia a nível nacional. Este trabalho tem como objetivos caracterizar a 
evolução da floricultura no Estado de Santa Catarina a partir de análise documental e integração 
de dados geográficos que possibilitam a análise espacial das regiões e municípios que 
desenvolvem a atividade, através de gráficos e cartas. O Estado de Santa Catarina apresenta 
condições ambientais e histórico-sociais no qual a agricultura familiar corresponde a uma parcela 
significativa do setor produtivo de flores e que poderia impulsionar a atividade. O 
desenvolvimento da floricultura catarinense foi fortemente influenciado pela presença de 
colonizadores europeus. A produção de flores e plantas ornamentais vem atraindo novos 
produtores nos últimos dez anos, cabendo ao Estado a participação com cerca de 5% do 
mercado brasileiro de plantas ornamentais. As características climáticas e topográficas do 
Estado permitem o cultivo desde espécies tropicais em algumas regiões litorâneas até espécies 
comuns de clima temperado, como as coníferas. Tal fato é verificado pelo dado de que a maior 
parte dos sistemas de produção é feita em céu aberto (93%). O fato de se utilizar poucas 
tecnologias dispendiosas torna o segmento atrativo para o agricultor familiar, mas requer 
atenção quanto às exigências do mercado. São três principais regiões produtoras: norte do 
Litoral Catarinense, na região Central do Litoral e no Alto Vale do Itajaí e outras regiões com 
potencial de produção e alguns produtores isolados com crescimento expressivo (municípios de 
Caçador, Curitibanos e Criciúma). E é no triângulo imaginário formado pela região de Joinville, 
ao norte, até o Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, e a região da Grande Florianópolis que se 
concentra 70% da produção catarinense de flores. Em 11 anos (1997-2008) houve expressivo 
aumento de 367,83 % na área cultivada. a expansão atinge quase metade dos municípios e a 
quase totalidade de microrregiões do Estado; mesmo com a queda das exportações brasileiras 
no período analisado, as exportações catarinenses de produtos da floricultura tiveram expressivo 
aumento; as atividades de produção de mudas e sementes são as mais representativas quanto 
ao alcance da floricultura na escala municipal; a produção de plantas em vaso e flores e 
folhagens para corte e a mais dispersa e a de sementes a mais concentrada. Através da 
identificação e análise detalhada deste segmento será possível minimizar as deficiências no que 
se refere a bancos de dados do setor e contribuindo com políticas e ações de desenvolvimento 
para fomentar a floricultura familiar no Estado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A floricultura como atividade econômica caracteriza-se pelo cultivo de plantas 

ornamentais, plantas de corte (flores e folhagens), plantas envasadas, floríferas ou não, 

considera-se, também, a produção de sementes, bulbos, palmeiras, arbustos, mudas de árvores 

e outras espécies para cultivo em jardins (JUNQUEIRA e PEETZ, 2002). 

A floricultura ocupa um lugar importante no setor primário da economia mundial, 

movimenta grandes valores em países da Europa e também em alguns países da América 

Latina (ALTHAUS-OTTMAN, et al., 2008). No Brasil, o desenvolvimento da atividade é recente, 

sendo responsável, em termos monetários por uma quantidade ainda pequena em relação à 

produção agrícola total.  

Neste sentido, o Brasil possui uma enorme biodiversidade e amplitude de climas e solos 

que permitem o cultivo de inúmeras espécies de flores e plantas ornamentais, nativas ou 

exóticas, apresentando assim uma oportunidade para a diversificação das economias agrícolas 

em escalas a nível regional e local. No ano de 2006 foi realizado o último levantamento de 

informação a nível nacional sobre o setor da floricultora e foram identificadas aproximadamente 

11 mil unidades produtivas relacionadas à atividade (IBGE, 2009).  Do total de estabelecimentos, 

as unidades de produção familiar correspondiam a 68%, ou seja, existiam aproximadamente 

duas vezes mais unidades de produção familiar envolvidas na atividade de floricultura do que 

estabelecimentos considerados como não familiares (IBGE, 2009). O que por sua vez 

representou dentro dos ingressos da agricultura familiar a geração de uma receita média de R$ 

17.560 por ano, tornando-a uma atividade econômica atrativa quando comparada com as demais 

atividades agrícolas1 que geraram ingressos anuais médios de R$ 13.990 (IBGE, 2009). 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina – EPAGRI 

havia, em 2007, 372 produtores cultivando 918 ha (OLIVEIRA & BRAINER, 2007). A atividade no 

Estado está bem consolidada (BUANAIN & BATALHA, 2007) e participa com cerca de 5% do 

mercado brasileiro de plantas ornamentais (EPAGRI/CEPA, 2011) e vem atraindo novos 

produtores nos últimos dez anos (FERRAZ FILHO & BRITTO, 2006).  

Embora a floricultura se apresente como uma atividade econômica que pode dinamizar e 

diversificar as economias locais e regionais, as pesquisas e levantamentos do setor com relação 

                                                
1 Conforme classificação do IBGE são elas: horticultura, floricultura, lavouras permanente e 

temporária, extração, silvicultura, animais de grande porte, animais de médio porte, pequenos animais e 
de aves; animais criados em cativeiro, pescado e agroindústria. 



ao entendimento da dinâmica deste mercado ainda não atendem aos milhares de produtores 

familiares que estão inseridos na produção de flores e plantas ornamentais. Esse entendimento 

é fundamental para que o país possa realmente se consolidar na atividade, pois conforme 

Cançado Jr. et al. (2005) esta cadeia pode representar uma importante alternativa para a 

solução de problemas crescentes no âmbito socioeconômico, como, por exemplo, o êxodo rural 

e a caótica migração para os grandes centros urbanos.  

 

Panorama mundial da floricultura 

 

A floricultura constitui-se em uma atividade do setor agrícola, denominada de horticultura 

ornamental, por seu processo produtivo assemelhar-se ao das hortaliças e plantas medicinais 

(OLIVEIRA & BRAINER, 2007). Para Junqueira & Peetz (2008) a floricultura já se caracteriza 

como um dos mais promissores segmentos da horticultura intensiva. 

Uma peculiaridade do ramo da floricultura é que a produção nem sempre é proporcional 

à área cultivada, pois em alguns países a maior parte dos cultivos é feito em estufas (OLIVEIRA 

& BRAINER, 2007), ou seja, alguns países que apresentam pequena área destinada à 

floricultura podem ter uma produção bastante representativa.  

Outra característica é que o mercado de plantas ornamentais é altamente concentrado, 

tendo a Holanda com quase a metade de toda a movimentação financeira internacional. A 

Colômbia participa com 6% e cerca de 100 países disputam o restante do fluxo internacional do 

mercado de flores e plantas ornamentais (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). 

Alguns países da América Central e do Sul conseguiram elevar sua produção de flores e 

acabaram ganhando espaço no mercado mundial ganhar espaço no mercado mundial e 

elevaram a produção de flores em um ritmo superior à média mundial (BUANAIN & BATALHA, 

2007).  

A maioria das zonas produtoras se encontra nos principais mercados de consumo ou 

próximos a eles (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). Oliveira & Brainer (2007) acrescentam ainda que 

as economias emergentes estão contribuindo para o dinamismo do mercado como: Europa 

Oriental, China, Índia, África do Sul, México, Brasil, Argentina, entre outras.  

 

De acordo com Buanain & Batalha (2007) a produção mundial de flores ocupa uma área 

estimada em 190 mil hectares e movimenta valores próximos a US$ 16 bilhões por ano na 

produção e cerca de US$ 44 bilhões por ano no varejo. Oliveira & Brainer (2007), por sua vez, 



estimam um movimento anual de US$ 100 bilhões e que a área seja de 424 mil hectares, sendo 

que o Canadá é o maior produtor (em extensão) devido à produção de árvores de Natal.  

As estatísticas sobre produção de flores e plantas ornamentais, não estão estratificadas 

em classes padronizadas havendo países que possuem inclusive setores específicos, como as 

gramas-forrações e os pinheiros de Natal, que não existem em outros países, o que dificultam a 

sistematização e comparação dos dados. Oliveira & Brainer (2007) citam motivos como: em 

alguns países a não inclusão do consumo local nas estatísticas; falta de padronização para a 

classificação dos produtos; não disponibilização de séries estatísticas completas; incorreções 

nos dados devido às diferenças cambiais, dentre outros. 

A demanda por produtos da floricultura continua crescendo em todo o mundo. O 

crescimento é diferenciado de acordo com os produtos e mercados, mas na maioria das vezes a 

produção vem crescendo mais rapidamente que o consumo (OLIVEIRA & BRAINER, 2007), 

gerando uma competição por melhores ofertas de preços e do ponto de vista produtivo, alta 

padronização e técnicas menos onerosas ao longo de toda cadeia.  

A floricultura no Brasil movimenta cerca de R$ 2 bilhões/ano, correspondendo a somente 

0,22% dos recursos movimentados no mundo neste setor (BUANAIN & BATALHA, 2007). 

 

A floricultura brasileira, aspectos econômicos: 

 

 Apesar de o consumo per capita estar muito abaixo dos padrões europeus e norte-

americano, o Brasil vem apresentando um movimento marcado por fortes índices de crescimento 

da base produtiva e inclusão de novos polos geográficos regionais na produção de flores e 

plantas ornamentais (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). 

O estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004) a respeito do 

setor produtivo do censo agropecuário de 1995/96 identificou 2.963 unidades produtivas de 

flores e plantas ornamentais. A área total cultivada em 2002 era de 5.118 hectares (AKI & 

PEROSA, 2002). Nos últimos anos, a atividade passou a agregar 5.152 produtores, os quais 

cultivam uma área de 8.423 hectares (LANDGRAF & PAIVA, 2010). A Tabela 2 apresenta a 

estimativa de área cultivada com diferentes tecnologias, por Estado. Os dados indicam uma área 

média nacional de 3,8 hectares/produtor, mostrando diferenças no uso de técnicas entre os 

estados. Os três principais Estados em tamanho de área cultivada, no ano de 2002 eram São 

Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. O Estado de São Paulo detém 71,8% da área nacional de 

cultivo, seguido por Santa Catarina com 11,6% e Minas Gerais com 2,8% (AKI & PEROSA, 



2002), mas este panorama vem mudado rapidamente com a expansão do setor nos estados no 

Nordeste e Sul brasileiros (ALMEIDA, et al., 2009).  

 

Figura 1: Área cultivada por técnica de produção (em hectare e porcentagem) por Estado 

 

Fonte Aki e Perosa (2002) 

De acordo com o censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2009), o valor total da produção agrícola 

brasileira foi de 1R$ 147,26 bilhões e a floricultura correspondeu a somente 0,56% deste valor.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR, 2012), o faturamento em 2011 

foi de R$ 4,3 bilhões, e o crescimento estimado para o ano de 2012 é de 12%. Desde 2006 o segmento 

de flores tem registrado altas de 8% a 12% em volume e de 15% a 17% em valor. 

Em 2010, a exportação brasileira de flores foi insatisfatória e esteve aquém do estimado no ano 

de 2009. Neste mesmo ano, as flores brasileiras atenderam a 34 países sendo que Holanda e Estados 

Unidos, os principais parceiros comerciais somaram 73,5% do valor da exportação. Outros destinos de 

destaque em termos de volume foram Itália, Bélgica, Índia, Japão e Canadá (KIYUNA, et al., 2011).  

O mercado interno brasileiro é o principal responsável pelo crescimento do setor nos últimos 

anos (KIYUNA, et al., 2011). Aproximadamente 98% da produção brasileira são destinados ao consumo 

interno (EPAGRI/CEPA, 2011; JUNQUEIRA & PEETZ,2008) com um mercado que consome 

praticamente tudo o que produz (BUANAIN & BATALHA, 2007). 

 

 

 

O cenário do mercado interno foi diferente ao da exportação, em 2009 estas totalizaram US$ 

31,5 milhões e no ano posterior US$28,8 milhões, ou seja, uma redução de 8,8%. Entretanto neste 

mesmo período as importações aumentaram em 29,4%, totalizando US$ 25,8 milhões (KIYUNA, et al., 



2011), indicativo que, mesmo considerando a valorização da moeda brasileira frente ao dólar e estando o 

mercado mundial em crise, o mercado interno continuou crescendo.   

Em 2010, um ano considerado ainda em crise econômica, o setor cresceu 15%, movimentando 

aproximadamente US$ 3,8 bilhões, gerando aproximadamente 194 mil empregos diretos e indiretos, dos 

quais 49,5% estão na produção, 3,1% relacionados à distribuição, 39,5% ao varejo e 7,7% relacionadas a 

outras atividades de apoio ao segmento (IBRAFLOR, 2012), um expressivo crescimento dos últimos 5 

anos pois Cançado Jr. et al. (2005) estimaram que em 2005 a atividade era responsável pela geração de 

50 mil empregos, cerca de 25% dos empregos diretos e indiretos observados em 2010. 

 

Localização da área de estudo 

 

O Estado de Santa Catarina esta localizado na região Sul do Brasil, entre os Estados do Paraná 

e Rio Grande do Sul, sendo sua capital Florianópolis, com população de 6.248.436 habitantes (2010) e 

área de 95.735,165, o que condiciona a uma densidade demográfica de 65,29 habitantes/km², 

distribuídos em 295 municípios (IBGE, 2013). 

 

Figura 01 – Localização do Estado de Santa Catarina 

 

Fonte: IBGE, 2012 

 

 

2 METODOLOGIA 

 



 A pesquisa teve por base dados obtidos em pesquisas pontuais e dos levantamentos 

anuais realizados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina – EPAGRI, 

observando-se que a atividade vem sendo relatada com maior frequência, porem com reduzida 

atualização de dados. 

 Face a escassez e dispersão dos dados históricos sobre a evolução da atividade no 

Estado, buscou-se analisar com maior detalhamento dados mais consistentes, de maneira a 

aumentar a percepção sobre a situação mais recente da atividade no estado, possibilitando 

levantar hipóteses e aprimorar o direcionamento da pesquisa, utilizando-se dados do ultimo 

Censo Agropecuário do IBGE, objetivando identificar eventuais tendências ou aspectos 

relevantes dentro da atividade analisada. 

 A primeira abordagem foi a geração de gráficos sobre os dados que refletem a evolução 

da atividade, utilizando-se dados de quantidade de produtores, área plantada e municípios com 

produção. 

 Utilizando-se os dados de valor da produção dos diversos produtos da floricultura nos 

municípios foi elaborado um cartograma, no Sistema IBGE de Recuperação Automática – 

SIDRA, referente ao Estado com 3 níveis da variável utilizada. 

 Foram comparados os dados de exportação de produtos da floricultura, comparando os 

dados nacionais com os dados estaduais, durante um período de 05 anos. 

 Seguindo a abordagem de comparar dados nacionais com estaduais, foram relacionados 

os dados dos municípios produtores, identificando o percentual de municípios no Estado em 

relação aos municípios brasileiros, por cada um dos 07 produtos levantados segundo IBGE, 

2006. 

 Por fim foram elaborados cartogramas comparativos de quatro grupos de produtos da 

floricultura onde foram reunidos os produtos de maior similaridade em 2 dos grupos (mudas de 

plantas ornamentais + mudas e outras formas de propagação; flores e folhagens para corte + 

plantas ornamentais em vaso), utilizando-se a variável valor da produção, agrupadas em 

microrregiões geográficas, diferenciado-as em relação a menor e maior valor total dos produtos. 

 

 

  
 
 
3 RESULTADOS E CONCLUSÕES  
 
 



Aspectos históricos – padrões de produção e consumo 

 

A produção comercial de flores teve início no Brasil a partir da década de 50. Desenvolvendo-se 

no entorno dos mercados de consumo dos grandes aglomerados urbanos, em razão das características 

do cultivo, intensivo em manejo e em mão de obra, da precariedade do sistema de distribuição e da 

limitada disponibilidade de tecnologias para armazenagem e transporte. A exceção do Estado de São 

Paulo que, desde cedo, colocou seus produtos no mercado de outras regiões do país (JUNQUEIRA & 

PEETZ, 2008). 

Mas paralelo à produção, as flores deveriam entrar nos hábitos de consumo e durante as 

primeiras décadas no Brasil, o consumo delas esteve ligada à sedução, glamour, status e ascensão 

social (AKI & PEROSA, 2002). Atualmente, ela participa das datas comemorativas do calendário nacional, 

como dia das Mães, dia dos namorados e Natal (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). Ainda associado o 

consumo de flores à emoção.  

No final da década de oitenta, em todo o Brasil, houve um movimento marcado por fortes índices 

de crescimento da base produtiva (BUANAIN & BATALHA, 2007) e no início da década de 90 houve a 

criação do sistema de comercialização Veiling, uma central de comercialização, baseado na cidade de 

Holambra - SP, o principal centro produtor de plantas ornamentais, cujas vendas são feitas por um leilão 

eletrônico, onde se comercializam apenas produtos de produtores associados, permitindo através de 

lotes a formação de preço para cada produto de acordo com a qualidade, no momento da 

comercialização, este sistema modificou a estrutura do mercado (AKI & PEROSA, 2002).  

Um fato importante é que apenas um polo de produção passou a centralizar os fluxos de 

abastecimento de quase todo o país e induziu a padronização e comercialização de uma restrita lista de 

poucos produtos. 

A comercialização atacadista2, através de leilões, contratos, comércio virtual, centrais de 

abastecimento e de distribuição, formalmente organizada de flores e plantas ornamentais no Brasil, é 

concentrada em cerca de 90% no Estado de São Paulo (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Considera-se que o atacado formalmente organizado não inclui as vendas diretas nas zonas de produção 

particularmente relevantes no caso das plantas ornamentais para paisagismo e jardinagem. Nestes casos, 
predomina a aquisição de grandes quantidades de mercadorias diretamente junto aos produtores por agentes quase 
sempre informais do mercado (os chamados “linheiros”). Essas relações comerciais são muito relevantes junto aos 
polos produtivos de plantas ornamentais de Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais 
(JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). 



Nesse processo, Junqueira & Peetz (2008) afirmam que: 

 

As flores e plantas regionais acabaram perdendo a importância e a preferência 
dos seus antigos consumidores, frente à qualidade, padrão e às ofertas 
abundantes e regulares dos produtos originados da floricultura mais profissional 
e competitiva das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, especialmente daquelas 
produzidas e comercializadas pelos associados e produtores integrados à 
Cooperativa Veiling Holambra.  

 

Assim, a despeito da enorme riqueza da flora e da cultura do País, o consumo de flores e plantas 

ornamentais passou a concentrar-se numa reduzidíssima pauta de produtos, praticamente indistinta 

desde o Sul até o Norte do Brasil (KIYUNA, et al., 2011).  

Esse fenômeno de homogeneização passou a ter uma redução de intensidade apenas nos 

últimos anos, permitindo observar um notável crescimento e consolidação de outros importantes polos 

florícolas principalmente na região Sul e Nordeste (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). 

 

A evolução da floricultura Catarinense  

 

A floricultura catarinense entrou definitivamente no mercado nacional no início dos anos 90, 

consolidando-se a região Sul como novo polo produtor (AKI & PEROSA, 2002). Santa Catarina ao longo 

da década de 90 dominou o setor de paisagismo e foi pioneira no cultivo de plantas tropicais (AKI & 

PEROSA, 2002) e, em 2002, ocupava o 3º lugar em produção de flores nacional (BUANAIN & BATALHA, 

2007).   

O Programa Brasileiro de Exportação de Flores e Plantas Ornamentais (FloraBrasilis), identificou 

três grupos de polos produtivos no Brasil, no qual Santa Catarina encontrava-se na melhor categoria com 

relação ao estágio tecnológico, grau de organização e potencial exportador (BUANAIN & BATALHA, 

2007). 

O desenvolvimento da floricultura catarinense foi fortemente influenciado pela presença de 

colonizadores europeus. Já na década de 1920 surgiram as primeiras iniciativas de organização da 

produção principalmente nos municípios de Blumenau e Corupá (CASTÃN, et al., 2006).  

O Estado já acumulou tradição no setor, verificado através da presença de empresas de muitos 

anos no setor. Apesar disso, a produção de flores e plantas ornamentais vem atraindo novos produtores 

nos últimos dez anos (FERRAZ FILHO & BRITTO, 2006). Santa Catarina participa com cerca de 5% do 

mercado brasileiro de plantas ornamentais (EPAGRI/CEPA, 2011). 

As características climáticas e topográficas do Estado permitem o cultivo desde espécies 

tropicais em algumas regiões litorâneas até espécies comuns de clima temperado, como as coníferas. Tal 

fato é verificado pelo dado de que a maior parte dos sistemas de produção é feita em céu aberto (93%) 



(FERRAZ FILHO & BRITTO, 2006). O fato de se utilizar poucas tecnologias dispendiosas torna o 

segmento atrativo para o agricultor familiar, mas requer atenção quanto às exigências do mercado.  

Budag & Silva (2000) em uma breve descrição da cadeia produtiva de flores e plantas 

ornamentais do Estado, encontraram três principais regiões produtoras: norte do Litoral Catarinense, na 

região Central do Litoral e no Alto Vale do Itajaí e outras regiões com potencial de produção e alguns 

produtores isolados com crescimento expressivo (município de Caçador, Curitibanos e Criciúma). E é no 

triângulo imaginário formado pela região de Joinville, ao norte, até o Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, 

e a região da Grande Florianópolis que se concentra 70% da produção catarinense de flores (OLIVEIRA 

& BRAINER, 2007). 

Os dados mais atuais de produção do Estado datam do ano de 2007, mas os números referentes 

à produção estão desatualizados, pois houve um expressivo crescimento deste mercado nos últimos 

anos (OLIVEIRA & BRAINER, 2007; FERRAZ FILHO & BRITTO, 2006; JACOBOWSKI, ET AL., 1997). 

 No levantamento realizado por Jacobowski, et al. (1997) foram cadastrados 115 produtores em 

342ha. Em 2007, de acordo com a EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina 

havia 372 produtores cultivando 918 ha (OLIVEIRA & BRAINER, 2007). O Censo Agropecuário do IBGE, 

do ano de 2006, verificou que havia 575 estabelecimentos de agricultura familiar que trabalhavam com a 

floricultura (IBGE, 2009).  

De acordo com a figura 3 é possível verificar a evolução do setor entre os anos de 1997 a 2008. 

Pode-se observar que a área cultivada cresceu significativamente enquanto que o número de produtores 

também aumentou.  

 

Figura 1: Evolução da Floricultura de Santa Catarina 1997-2008 

 

Fonte: Adaptado de EPAGRI/CEPA, 2011. 
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Percebe-se, no entanto que o número de municípios envolvidos na produção de flores e plantas 

ornamentais aumentou pouco. Apoiando-se nos dados do Censo Agropecuário do IBGE, houve o 

incremento de poucos municípios no período entre os anos de 2002 e 2006.  

 

Figura 04 – Floricultura em Santa Catarina – Municípios com produção  

 

Adaptado de EPAGRI/CEPA, 2011, IBGE, Censo Agropecuário, 2006. 

 

A organização do setor iniciou-se em 1988, com a criação da APROESC, inicialmente com o 

objetivo de representar os interesses dos produtores e posteriormente, filiada ao IBRAFLOR, é um 

importante elo entre sindicatos, universidades, empresas de pesquisa e extensão, bancos de 

desenvolvimento e demais entidades comprometidas com o desenvolvimento da floricultura catarinense 

(JACOBOWSKI, et al., 1997).  

Dez anos depois foi inaugurado em Joinville o Mercado de Flores e Plantas Ornamentais de 

Santa Catarina – Mercaflor, uma sociedade civil, sem fins lucrativos com o objetivo de centralizar a 

comercialização organizada da produção dos sócios, além de permitir que a região Norte do Estado 

melhorasse a oferta de plantas ornamentais (ALTHAUS-OTTMAN, ET AL., 2008; BUDAG & SILVA, 

2000). 

Em Santa Catarina, a maior parte das vendas pelos produtores é realizada diretamente na 

propriedade. Os seus maiores clientes são os atacadistas catarinenses e de outros Estados que passam 

pelas propriedades comprando as plantas para posteriormente revender aos médios e pequenos 

varejistas (BUDAG & SILVA, 2000). Até 2010 a comercialização também era realizada no Mercaflor, 

porém ais recentemente, grandes redes de supermercado (Angeloni, BIG, Cassol) passaram a adquirir o 

produto diretamente do produtor. A representatividade das vendas nas feiras livres permanece 

desconhecida.  

 

0 

50 

100 

150 

1997 2002 2006 

25 

112 
131 

Floricultura em Santa Catarina 
Municípios com produção 

Municípios com produção 



Apesar do pequeno incremento de municípios a apresentarem áreas dedicadas à atividade da 

floricultura, conforme já observado anteriormente, a mesma já ocupa quase a metade dos municípios 

catarinenses (44,40%), conforme figura 05, onde há valores de produção representativos no oeste do 

Estado, configurando a possibilidade de surgimento de um novo polo a partir dos municípios de Chapecó 

e Concórdia, em direção ao extremo oeste do Estado, formando um corredor produtivo junto aos limites 

com o Estado do Rio Grande do Sul. 

O triangulo, onde se concentra a maior parte da floricultura catarinense (Joinville, ao norte, até 

o Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, e a região da Grande Florianópolis), apresenta expansão 

especialmente em direção ao Alto Vale do Itajaí, na Microrregião de Rio do Sul, alcançando as 

Microrregiões de Curitibanos e Canoinhas. 

 

 

Figura 05 – Produtos da Floricultura – Santa Catarina – por município/valor da produção 

 

 

 

 

 

 Santa Catarina tem muito espaço para ampliar o consumo interno e as exportações de flores 

podendo contribuir ainda mais para melhorar o desempenho deste segmento na economia brasileira. 

Contudo, é necessário investir mais na qualidade do produto, na capacitação profissional e em logística 

refrigerada para a manutenção da qualidade das flores e das plantas por mais tempo (EPAGRI/CEPA, 

2011).   

 

 



O fluxo de exportações no setor, considerando os anos de 2007 a 2011, no Estado de Santa 

Catarina apresentou expansão continua e expressiva no período, saindo de valores em torno de 174.000 

dólares em 2007 para 527.000 no ano de 2010 (crescimento anual de 67,62%), com pequeno decréscimo 

no ano seguinte (figura 06). 

No entanto torna-se relevante observar que no mesmo período as exportações brasileiras 

permaneceram em ligeiro declínio, o que possibilitou ao Estado triplicar sua participação nas exportações 

totais, o que demonstra uma dinâmica diferenciada no período o que torna ainda mais evidente a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a cadeia produtiva do setor, que carrega em si uma 

forte participação da agricultura familiar, confirmando as possibilidades tanto do aumento do consumo 

interno, quanto do aumento das exportações, analisando-se esta evolução em períodos que possam 

confirmar estas tendências.  

 

Figura 06 – Comparativo das exportações Brasil x Santa Catarina – 2007 - 2011 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Epagri/SC, 2011. 
 

Althaus-Ottman, et al.(2008) verificaram que entre os produtores de flores em Santa Catarina 

existe a necessidade de estudos mais amplos que promovam a cadeia produtiva  e o desenvolvimento de 

tecnologias que sejam de fácil assimilação e utilização, principalmente pelos pequenos produtores, que 

em sua maioria estão pouco capitalizados. 

Observada a dinâmica recente da atividade, buscou-se visualizar os dados disponíveis em cada 

tipo de produto da floricultura, conforme metodologia adotada pelo IBGE no Censo Agropecuário, sendo 

eles: flores e folhagens para corte; gramas; plantas ornamentais em vaso; mudas de plantas ornamentais; 

plantas, flores, folhagens medicinais; sementes (produzidas para plantio); mudas e outras formas de 

propagação (produzidas para plantio). 

Foram levantados os municípios onde cada atividade è praticada, calculando-se a participação 

em relação ao total de municípios brasileiros onde se praticam respectivamente as mesmas atividades. 
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Os resultados conforme figura 07, demonstram que dentre as os produtos da floricultura, e mais 

expressiva a participação de municípios que produzem mudas e sementes, atingindo patamares entre 8  

e 9 % da participação. A participação dos municípios onde se produz flores e folhagens alcança apenas a 

sexta posição dentre os produtos. Tal fato poderia ser explicado pelo aumento da participação de 

municípios em novas regiões produtoras. 

O fato das atividades de produção de mudas e sementes se destacar no âmbito estadual coloca 

a característica de maior domínio de todas as etapas de produção em floricultura, o que pode representar 

vantagens no desenvolvimento da cadeia produtiva e ao mesmo tempo gera maiores indagações sobre 

os mecanismos de entrelaçamento entre as atividades, as relações entre a agricultura empresarial e a 

familiar e sobre a observada diversidade e capilaridade da atividade considerando o alcance em diversos 

municípios do Estado. 

 

 

 
Figura 07 – Produtos da floricultura/SC – percentual municípios SC/Brasil/por produto  

 
Fonte: adaptado de IBGE, Sidra (2012) 

 

Como forma de compreender a espacialização das atividades os dados foram agrupados nas 

atividades de maior similaridade, formado 4 grupos sendo: a) mudas; b) sementes; c) plantas em vaso e 

flores e folhagens para corte e d) gramas. Na comparação foi descartada a atividade de produção de 

plantas, flores e folhagens medicinais por ser a menos representativa nesta variável. Foi utilizada a 

escala de Microrregiões Geográficas, considerando 3 níveis de valores de produção. 
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 Os resultados, conforme figura 08 (abaixo), expõem as diferenças na distribuição das atividades, 

sendo que inicialmente, pode-se observar que as plantas em vaso e flores e folhagens para corte, que 

apresentam menor participação considerando os municípios e a que ao mesmo tempo apresenta maior 

dispersão dentro do Estado, obtendo presença em quase a totalidade das Microrregiões, sendo maior 

que a de produção de mudas, que apresenta lacunas na região serrana do Estado. 

 Com distribuição quase similar, porem concentrando-se nos municípios de maior contingente 

populacional (Joinville, Florianópolis, Blumenau, São Jose e Criciúma), aproximando-se das 

necessidades da demanda local. A atividade que apresenta uma maior concentração e a de produção de 

sementes, onde segundo o IBGE, encontra-se em áreas localizadas em 20 municípios catarinenses, 

apesar do numero absoluto reduzido este valor e representativo quando se considera a produção 

nacional, pois a atividade e praticada em apenas 270 municípios, contrastando com os mais de 1.000 que 

se dedicam ao cultivo de plantas ornamentais. 

 

Figura 08 – Comparativo produtos da floricultura SC/Microrregiões Geográficas 

 

 

Fonte: adaptado de Sidra, IBGE, 2012 

 

Conclui-se que há uma evidente carência de dados que possibilitem a avaliação da evolução da 

atividade no Estado, no entanto, trabalhando-se com a agregação de dados dispersos e apoiados nos 

dados do Censo Agropecuário e possível traçar uma breve caracterização da atividade em períodos 

recentes. 



Das observações dos resultados obtidos torna-se possível elencar algumas tendências e 

características referentes à atividade da floricultura no Estado: houve expressivo aumento da atividade 

ate o ano de 2008; a expansão atinge quase metade dos municípios e a quase totalidade de 

microrregiões do Estado; mesmo com a queda das exportações brasileiras no período analisado, as 

exportações catarinenses de produtos da floricultura tiveram expressivo aumento; as atividades de 

produção de mudas e sementes são as mais representativas quanto ao alcance da floricultura na escala 

municipal; a produção de plantas em vaso e flores e folhagens para corte e a mais dispersa e a de 

sementes a mais concentrada. 

As diversas observações nos trazem novas indagações sobre a necessidade de um perfil mais 

detalhado da atividade no Estado em que seja possível investigar os demais aspectos relacionados, 

configurando possibilidades de aprimoramento tanto das atividades de campo quanto da cadeia 

produtiva, especialmente no que tange a participação da agricultura familiar nestes processos.  

Faz-se necessário o preenchimento das lacunas no conhecimento da atividade, que vem se 

desenvolvendo de forma expressiva e com diversos aspectos positivos, como forma obter melhor 

desenvolvimento e fomentar a floricultura familiar no Estado. 
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