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Introdução

O desenvolvimento da floricultura tropical em 
Pernambuco foi bem significativo nos últimos 12 anos, 
alcançando um incremento de 3.600% na área plantada, 
passando de 5 para 180 hectares. Quanto ao número de 
produtores, cresceu de 9 para 90, um incremento de 
1000%, e que dá uma área média de cultivo por 
produtor de 2 hectares, o que é bem expressivo para a 
exploração de flores.[1] 

O Estado vinha se destacando, principalmente, 
pelas condições morfo-climáticas favoráveis desta 
atividade. Pela capacidade de geração de emprego e 
renda, como também pela oportunidade de 
desenvolvimento da agricultura familiar, a produção de 
flores tropicais está sendo apontada por alguns 
especialistas como uma nova alternativa de 
diversificação econômica para a Zona da Mata de 
Pernambuco em paralelo a cultura canavieira. [2]. 

Mas apesar do grande crescimento do mercado, o 
grande volume de flores, a boa qualidade dos produtos,
por que todos os Estados nordestinos produtores estão a 
crescer e Pernambuco cada vez mais está mais baixa em 
produção e em comercialização? E diante deste quadro é 
melhor parar de produzir ou mudar radicalmente a 
cadeia produtiva? Porém o Estado ainda mantém o 
status de primeiro lugar em produção de flores tropicais 
no Brasil. 

Os objetivos dessa publicação foram por causa da 
necessidade de estudos deste caráter porque existe uma 
enorme lacuna. A Geografia é o fio condutor das outras 
ciências estudadas como a Agronomia, a História, a 
Botânica e áreas de Estudos Ambientais, buscando 
compreender a importância de identificar alternativas 
para a área analisada. Esse estudo será abordado 
sugestões acerca do assunto para objetivar medidas para 
enfrentar melhor essa queda tão brusca de mercado.

Materiais e métodos
A. Materiais e métodos

As visitas in loco, materiais impressos, aquisição 
de apostilas e a participação de congressos, seminários e 
workshops foram os materiais/insumos utilizados 
durante o estudo.

A pesquisa é parte da monografia de graduação do 
curso de Geografia e se fez uso de variados métodos 
para seu levantamento em campo, no qual se seguiu uma 
linha de grande interdisplinalidade científica, sendo 
abrangente a muitas ciências nos quais se incluem as 
pesquisas diretas indutiva, o estruturalismo pela 
investigação estrutural do fenômeno, o funcionalismo, 
no qual se maior parte desta pesquisa fora direcionada 
para utilizar métodos alcançáveis trazendo idéias 
tradicionais a elementos modernos, como melhor 
aproveitamento das terras. Alguns autores que foram 
utilizados para a base científica como Kant com sua 
descrição da natureza e o os autores Ackerman e 
Schaefer no qual abole o fato da geografia ser somente 
“geografia” e sim sendo ramificada e interdisciplinar. 
[3]

No que se refere à coleta de dados foram utilizados 
três procedimentos técnicos: a pesquisa bibliográfica, a 
pesquisa documental e o estudo de caso. Utilizaram-se 
estes procedimentos por ser indicado para definir os 
limites do problema definido. Dentre as bibliografias 
relacionadas não precisamente falam dos temas 
estudados, no qual fora achado título ou publicações de 
maneira muito insipiente, sendo um fator de grande 
desafio e trabalho a ser realizado. Outras fontes de 
informação foram às análises dos documentos cedidos 
pelos órgãos que apóiam o desenvolvimento da 
floricultura no estado como o SEBRAE-PE e a 
Delegacia Regional do Ministério da Agricultura que 
foram visitados durante a pesquisa.

Essas coletas procuraram informações relacionadas 
com a produção e a comercialização de flores tropicais 
em Pernambuco. Verificaram-se quais fatores levaram o 
Estado a ser referência nacional nesta atividade e quais 
os pontos que precisam ser corrigidos para garantir e 
solidificar a posição conquistada.

B. Problemas na floricultura tropical
De acordo com os últimos levantamentos do 

Ministério da Agricultura e do SEBRAE- PE houve uma 
perda de cerca de 50% de comercialização em relação 
ao ano de 2007, agravado pela crise mundial, 
principalmente EUA e Japão, grandes compradores 
dessas flores, além do Brasil que houve retração 
econômica no segundo semestre de 2008, havendo uma 
melhora a partir de junho de 2009, dados esses 
levantados na AGRINORDESTE 2009, mas os 



produtores pernambucanos, muitos deles acabaram suas 
produções como exemplo a Atlantis, uma das maiores 
produtoras no Brasil, a extinção da FLORESPE, uma 
grande cooperativa de produtores de flores tropicais. 
Muitos outros produtores ainda estão no mercado 
devido a contratos antes firmados, ao mercado de 
paisagismo e ornamentação e a venda, em alguns casos, 
direta ao consumidor final.

Resultados
A. Medidas para melhoria da floricultura

O produtor precisa ser mobilizado, envolvido e 
convencido a integrar-se, pois precisa encarar os riscos 
em permanecer como está e os custos que precisa 
assumir para que essa mudança se instale, sendo um 
bom exemplo adoção de novas tecnologias como na 
figura 1.

A Secretaria da Agricultura precisa ser convidada a 
participar de uma reunião, devendo estar toda a 
representatividade do setor e ficar claro o esforço que os 
produtores farão em contrapartida ao apoio solicitado 
(assim como os benefícios a economia do estado). Além 
de uma câmara setorial, pois os Estados que a possuem 
estão em melhor situação aos que não têm.

O papel da “certificação” é de fundamental 
importância, pois traz benefícios ao produtor que 
participa e a participação é a base para todo o restante 
da cadeia produtiva, podendo ser uma nova alternativa a 
certificação verde já que a floricultura é uma produção 
considerada orgânica pela não utilização de inseticidas 
químicos e pela maneira de adubação dos solos. Um 
bom exemplo é o sistema de cultivo protegido 
artificialmente por sombrite como na figura 2.

Outro fato relevante e pouco explorado no Estado é 
o turismo agrícola, já que aproveitaria já as plantações 
existentes e seriam realizadas “visitas” aos campos 
cultivados, podendo também fazer uso do próprio 
habitat natural das flores, que é a mata atlântica para 
trilhas ecológicas. Como boa parte dessa produção se 
concentra em áreas de produção de cana-de-açúcar, 
muitas delas possuem ainda as instalações de antigos 
engenhos açucareiros, com suas casas de máquinas e 
casa-grande, sendo essa utilizada para hospedar os 
turistas, aproveitando o grande nicho histórico que 
nessas localidades possuem.

Em termos gerais de orientação estratégica são 
prioritários: aumentar as facilidades do produtor ao 
cliente, para aumentar sua fidelidade; Olhar o 
consumidor final como cliente alvo e o varejo como pré-
posto de venda; Criação de barreiras competitivas 
através de novos produtos e novos mercados e estar 
atento para a diversificação no paisagismo e Flores em 
Vaso. [4]

Discussão

A floricultura no mundo cresce na ordem de 9% ao 
ano e em Pernambuco a floricultura tropical nos últimos 
5 anos cresceu  mais de 20%, mas no ano de 2008 está a 
haver uma acentuada queda no mercado consumidor em 
detrimento a crise nos EUA e a grande concorrência dos 
Estados da Bahia, Ceará e Alagoas, sendo necessário 
uma revisão de conceitos como adoção do 
fortalecimentos das cooperativas e associações e a união 
dos produtores deste setor produtivo. 

A implantação é um grande empecilho inicial em 
relação a custos (R$ 30 mil por hectare em média) e sua 
manutenção até o terceiro ano de produção faz com que 
alguns floricultores não invistam em melhorias para se 
tornarem mais competitivos e ainda sendo agravado pela 
grande desunião entre si, além da grande dificuldade em 
conseguir crédito em bancos oficiais e pela grande 
diminuição de tais benefícios aos agricultores.

A floricultura é uma solução não só econômica, 
mas também ambiental, pois pode adotar sistema de 
manejo agroflorestais e não se utiliza agrotóxicos em 
suas plantações, melhora a condição climática, pois há 
necessidade de sombreamento natural e proteção dos 
ventos, consequentemente, plantio de mais árvores, 
incremento turístico através de visitas e do turismo 
agrícola, rotação de cultura, já que a área possui muito 
plantio de cana, regeneração dos solos, já que os solos 
precisam de muita matéria orgânica para o crescimento 
sadio das flores e está sempre coberto [5] [6] e o sistema 
de plantio direto, não havendo a necessidade de 
utilização de arados e nem de gradagem, sendo alguns 
desses exemplos vistos na figura 3.
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Figura 1. Plantação em cultivo protegido de ultima geração, com sistema de 
cotejamento computadorizado e controle eletrônico de umidade e temperatura.

Figura 2. Plantação de Antúrios com sombreamento artificial com sombrite a 70%.

Figura 3. Alpínea em cultivo sombreado natural e com solo protegido por 
serrapilheira das próprias flores, com o sistema de plantio direto em fileiras
duplas.


