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Introdução 

As mudanças no hábito de consumo de hortaliças têm 
levado este setor a uma segmentação, alterando seu 
modo de produção e de comercialização no Brasil 
(FAULIN e AZEVEDO, 2003). Carvalho et al. (2013), 
afirmam que a olericultura está entre os segmentos que 
apresentam maior expressão produtora no destacado 
agronegócio brasileiro, sendo que a mesma se encontra 
entre os primeiros lugares de produção agrícola. 
Segundo Carvalho ET al. (2013), a horticultura brasileira 
apresenta uma vasta gama de produtos cultivados nos 
mais diversos recantos. Ainda conforme a autora, a  
Embrapa Hortaliças, já registrou a  presença de mais de 
70 itens, incluindo os não convencionais. 
Assim, este trabalho objetivou a organização e análise de 
dados obtidos pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (SEAPA) do Estado de Roraima nos 
principais pontos de comercialização das hortaliças 
destacando as principais hortaliças exportadas entre os 
anos de 2005 a 2011. Além disso, objetivou-se relacioná-
los a informações da literatura e a ações ocorridas no 
estado que podem ter influenciado esses resultados.  

Material e Métodos 

Com o objetivo de evidenciar as demandas de pesquisa e 
desenvolvimento, a Embrapa Roraima, por meio de 
parcerias com o Departamento de Abastecimento e 
Comercialização (DEAC) da SEAPA regional (SEAPA-RR), 
equacionaram dados obtidos entre os anos de 2005 a 
2011 em diversos municipios do estado de Roraima, 
visando identificar comercialização, produção e 
principalmente a exportação de produtos da olericultura 
roraimense para outras regiões brasileiras. 
A pesquisa em tela é de carácter documental, na qual foi 
usado como fonte, os dados disponibilizados pela  
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Roraima. 
Os dados aqui citados como exportados são referentes 
aos obtidos com Certificado Fitossanitário de Origem 
(CFO) emitido pela Agência de Defesa de Roraima 
(ADERR).  

Resultados e Discussão 

Segundo dados da SEAPA-RR, a produção e 
comercialização de hortaliças no estado aumentaram 
significativamente de 2005 a 2011, merecendo destaque a 
produção de macaxeira que no ano de 2005 apresentou 
produção de 14.600t. e em 2008 alcançou 659.05 t.. Não 
houveram registros de exportação deste produto nos anos 
de 2005, 2007, 2009 e 2010, voltando a aparecer apenas 
no ano de 2011, com quantidade de apenas 1800 Kg. 
É importante frisar que em 2009 a exportação foi 
fortemente prejudicada. De janeiro a julho deste ano não 
houve exportação de produtos agrícolas do estado de 
Roraima em virtude da ocorrência do ácaro vermelho, 
desestimulando inclusive a produção. 

De maneira geral, o estado de Roraima exportou diversas 
hortaliça entre os anos de 2005 a 2011. Os produtos 
citados nos dados foram: abóbora, alface, berinjela, 
cebolinha, cheiro verde, chuchu, couve, macaxeira, 
mandioca, maxixe, pepino, pimenta ardosa, pimenta de 
cheiro, pimentão, quiabo e tomate.  
Dentre as hortaliças quantificadas, o pimentão apresentou 
também um grande índice de exportação e valorização 
com um volume de 197.900t. no ano de 2007,  e um 
decrescimo no ano de 2011 com um volume de 
exportação de apenas 13.180t., porém em sua totalidade 
apresentou um volume de exportação total de 285.984 t. 
se destacando o município de Boa Vista, com uma 
produtividade de 67.002t., no ano de 2006. 
Outra hortaliça que apresentou um índice considerável de 
comercialização foi a abóbora, tendo o estado exportado 
um volume de 124.330t., entre os anos de 2006 -2008, 
apresentando um decréscimo entre os anos de 2008 e 
2009, voltando a aparecer somente em 2011, com uma 
quantidade de 3.255t.  
A produtividade e exportação do tomate também foi muito 
significativa no estado. Sendo que totalizou uma 
quantidade de 1000.080t., entre os anos de 2006-2008, e 
uma queda constante entre os anos 2009 – 2011. 
 Entre as hortaliças com menores índices registrados de 
exportação pode-se citar o quiabo que entre os anos de 
2005- 2010 não apresentou índice algum de exportação, 
aparecendo somente em 2011 com volume de 130 Kg.  

Conclusões 

A partir dos dados obtidos neste estudo, conclui-se que os 
registros de exportação roraimense de hortaliças vem 
aumentando desde 2005, com destaque para o ano de 
2011, onde houve a maior variedade registrada. 
Conclusivamente, acredita-se que a produção e a 
qualidade dos produtos estaduais vem aumentando 
gradativamente, a ponto de se exportar produtos 
competitivos para a cidade de Manaus, principal receptora 
dos hortícolas locais.  
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