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RESUMO

O objetivo do estudo é analisar as
mudanças ocorridas no setor produtivo de
hortaliças em São Paulo. O material utilizado
foi obtido do levantamento estatístico realizado
pelo Instituto de Economia Agrícola e pela
Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral, órgãos pertencentes à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo (SAA). No triênio 2005-2007, foram
cultivados nos imóveis rurais paulistas cerca
de 54 produtos olerícolas que participaram
com 23,4% do total nacional. Para a análise,
os produtos foram divididos em 5 grupos,
conforme suas similaridades na produção e
comercialização na cadeia produtiva: a)
raízes, bulbos e tubérculos (onze espécies),
que participaram com 32,9% do total estadual;
b) legumes-frutos (tomate mais 10 produtos)
que contribuíram com 31,7%; c) hortaliças
folhosas (7 espécies usadas em saladas e/
ou cozidas) as quais representaram 13,4%;
d) frutas olerícolas (melão, melancia e
morango) com 5,4% e e) outras 22 espécies
compostas por folhagens, raízes, cogumelos
e hortaliças condimentares com participação
de 16,6% do total produzido. A área média
cultivada entre os triênios iniciais e finais do
período analisado aumentou em 0,5%, visto
que 19 produtos tiveram decréscimo de área.
Por outro lado, todos os produtos tiveram
aumento de produtividade, em média 21,4%,
que foi a principal contribuição para expansão

da produção. Grandes olerícolas, como o
tomate para mesa e de indústria, a batata e a
cebola, tiveram alteração substancial na forma
de produção com intenso uso tecnológico,
resultando em aumento de produtividade.

PALAVRAS-CHAVE: olerícolas, área,
produção e produtividade.

ABSTRACT

Analysis of changes in vegetables
production in SAO PAULO STATE, 1995-

2007

The objective of the study is to analyze
changes in the productive sector of vegetables
in São Paulo. The material used was obtained
from the statistical survey conducted by the
Institute of Agricultural Economics and the
Technical Assistance Coordination Integral,
agencies belonging to the Department of
Agriculture and Supply of the State of Sao Paulo
(SAA). In the 2005-2007 triennium, were grown
in rural Sao Paulo properties around 54
vegetable products, which participated with
23.4% of the national total. For analysis, the
products were divided into 5 groups according
to their similarities in production and marketing
in the production chain: a) roots, bulbs and
tubers (eleven species) that participated with
32.9% of the total state; b) fruit, vegetables
(tomato products more 10 products) that
contributed with 31.7%; c) leafy vegetables (7
varieties used in salads and/or cooked), which
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INTRODUÇÃO

A década de 1990 foi período de mudanças no setor produtivo olerícola, com inovações
tecnológicas no cultivo, com a formação do MERCOSUL e também nas necessidades e
costumes dos consumidores brasileiros. Além disso, no Brasil ocorria expansão na fronteira
de produção. Esses acontecimentos impuseram necessidade de conversão para que o setor
produtivo pudesse competir no mercado.O Estado de São Paulo, além de ser o maior e mais
diversificado produtor olerícola é também o maior mercado, abrangendo os três níveis: produtor,
atacado e varejo. Em razão disso, parte considerável de produtos importados do MERCOSUL
e de outros países do Hemisfério Norte, bem como de outros estados brasileiros, é enviado à
capital paulista. Dessa forma, a pressão de mudanças na cadeia de produção é maior aos
produtores paulistas. O objetivo do estudo é analisar as mudanças ocorridas no setor produtivo
em São Paulo, nos quatros principais grupos de 32 produtos no período 1995-2007, baseado
no cálculo da contribuição da área e da produtividade para expansão da produção.

MATERIAL E MÉTODO

O Instituto de Economia Agrícola (IEA) e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
(CATI) realizam levantamentos de área cultivada e de produção das hortaliças em todos os
645 municípios do Estado de São Paulo. Os dados estatísticos de 54 produtos  olerícolas
cultivados, no período 1995-2007, foram coletados no IEA (2008). Para a análise, os produtos
foram divididos em 5 grupos, conforme suas similaridades na produção e comercialização na
cadeia produtiva: raízes, bulbos e tubérculos (onze espécies); legumes-frutos (tomate mais 10
produtos); hortaliças folhosas (7 espécies usadas em saladas e/ou cozidas); frutas olerícolas
(melão, melancia e morango) com 5,4% e outras 22 espécies compostas por folhagens, raízes,
cogumelos e de revisão de literatura. Para calcular a contribuição da produtividade e da área,
para expansão da produção das hortaliças, o método escolhido é o proposto por Vera Filho e
Tollini (1979).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cadeia de produção de hortaliças no estado de São Paulo é constituída por cerca de
54 cultivos. No triênio 2005-2007, a área cultivada foi de 135 mil hectares e produção de 4,05
milhões de toneladas. Essa quantidade representa 23,4% do total produzido no Brasil. Esses
olerícolas devido às suas formas de cultivos e comercialização podem ser divididos em três

representing 13.4%; d) fruit vegetables (melon,
watermelon and strawberry) with contribution
of 5.4%; e) other 22 species consisting of
foliage, roots, mushrooms and vegetable
condiments with participation of 16.6% of total
production. The average cultivated area
between the initial and final three years of the
study period increased by 0.5% because 19
products have decreased in area. Furthermore,

all products had increased productivity by an
average 21.4%, which was the main contribution
to expansion of production. Great vegetables
such as fresh tomatoes and for industry, potato
and onion were substantial change in the way
of production with intensive use technology.

KEYWORDS: vegetables, area, production,
productivity.
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grupos. O primeiro grupo de raízes, bulbos e tubérculos, composto de11 produtos são o de
maior expressão e participou com 32,9% do total produzido. O segundo grupo de legumes-
frutos, também com 11 produtos, participou com 31,7% e o terceiro grupo com 7 hortaliças
folhosas contribuiu com 13,4%, outras hortaliças (22 espécies) participaram com 15,6% e
melão, melancia e morango com 6,4% (Tabela 1).

As contribuições de área e de produtividade para expansão da produção são
apresentadas na tabela 2. A produtividade sempre contribuiu positivamente, nos dois primeiros
grupos, compensando a redução de área que foi sempre negativa, enquanto que as folhosas
tiveram participações positivas da área e produtividade para expansão da produção.

O Estado de São Paulo, com três safras anuais de batata, é o segundo maior produtor
brasileiro. No período 1995-2007, a área total dos três cultivos aumentou 10,0% e a produção
22,6%, conseqüência da melhoria da produtividade em 11,5%. A contribuição da área para
expansão da produção foi de 49,25% e da produtividade 50,75%. A cultura da cebola cedeu
espaço, com diminuição do cultivo de bulbinhos em 52,2%.

 A cebola de muda também diminuiu a área plantada, enquanto a cebola em plantio
direto teve aumento. A produtividade teve acréscimo em todos os três cultivos e sua contribuição
foi de 52,0% para aumentar a produção do cultivo com bulbinhos e de 84,5% no caso da
cebola de muda. O cultivo estadual do alho é pequeno.

A área teve redução de 46,5%, a produção de 30,3% enquanto a produtividade aumentou
30,3% e contribuiu com 32,1%. Para cenoura, a contribuição da área foi negativa (102,1%) e
da produtividade foi positiva em 2,1%. No cultivo de batata-doce, a diminuição ocorreu nas
três variáveis analisadas, mas o principal foi a redução da área plantada, que contribuiu com
97,8%.

O cultivo de tomate de mesa teve redução da área plantada de 21,4% e da produção de
11,4%, evidenciando que a produtividade contribuiu com 88,0%. O tomate industrial também
teve diminuição da área cultivada, mas aumentou a produção, resultado do aumento da
produtividade que contribuiu com 141,3%.

No Estado de São Paulo, a produção de melancia no período analisado, diminuiu em
11,1%, a área cultivada em 6,8% e a produtividade aumentou em 17,5%, contribuindo em
102,5% para a expansão da produção. Para o morango, a contribuição da área cultivada foi
negativa (76,7%) para expansão da produção, enquanto a produtividade participou
positivamente compensando em parte a redução de área.

A cultura de melão teve desempenho semelhante aos seus congêneres.Todos os produtos
do grupo dos legumes-frutos tiveram acréscimo de área no período em análise, à exceção de
pimentão e berinjela que expandiram a área cultivada. Enquanto a produtividade aumentou
em diferentes níveis para todos os produtos, as abóboras tiveram aumento de 43,7%. Dessa
maneira, a contribuição da área para expansão da produção foi sempre negativa e a da
produtividade foi positiva, compensando o recuo da área.

O grupo de hortaliças folhosas é produzido no cinturão verde e não sofre concorrência
com outros Estados. As alfaces e a escarola tiveram redução de área e apenas a couve-flor
teve diminuição de produção. A expansão da produção nesse grupo teve contribuições da
área e a produtividade em diferentes níveis para cada produto.
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Tabela 1. Área, produção e produtividade das principais hortaliças, triênio 2005-07, Estado de São Paulo (Área,
production and productivity, triennial 2005-07, São Paulo State). Instituto de Economia Agrícola, São Paulo, SP, 2009.

Grupode Produtos Área (ha) Produção (t) Produtividade (kg/ha)

Raízes, Bulbos e Tubérculos
Batata (3 safras) 31.415 737.703 23.483
Batata doce 3.637 54.935 15.104
Cebola (mudas) 5.780 181.438 31.391
Cebola (bulbinho) 1.319 37.795 28.654
Mandioca de mesa 8.148 125.829 15.443
Beterraba 4.095 120.081 29.324
Cenoura 3.662 108.773 29.703
Inhame 428 8.404 19.636
Cará 325 7.588 23.347
Mandioquinha 360 5.091 14.143
Alho 179 1.175 6.566
Subtotal (11) 59.348 1.388.812

Legumes - Frutos

Tomate (mesa) 8.398 505.270 60.165
Tomate (indústria) 4.346 296.540 68.233
Abóboras 4.229 88.626 20.957
Abobrinhas 2.457 30.099 12.250
Milho Verde 7.454 74.887 10.047
Pimentão 2.171 56.292 25.929
Quiabo 1.508 22.460 14.894
Chuchu 1.693 91.255 53.901
Berinjela 1.328 48.469 36.498
Pepino 1.365 53.944 39.519
Vagem 1.256 17.445 13.890
Subtotal (11) 36.205 1.285.287

Frutas Olerícolas

Melancia 7.716 242.018 31.366
Morango 504 16.537 32.811
Melão 67 1.664 24.841
Subtotal (3) 8.287 260.219

Hortaliças Folhosas

Repolho 6.890 268.917 38.917
Alface 6.456 132.931 20.507
Acelga (couve chinesa) 1.086 17.756 16.350
Brócolis 2.439 43.727 17.928
Couve-flor 1.850 28.227 15.256
Couve 1.424 41012 28.800
Escarola 1.072 12.055 11.248
Subtotal (7) 21.217 544.625 -
Outros (22) 7.510 627.445 -
Total Geral 138.928 4.807.707 -

Fonte: IEA, 2008.
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Tabela 2. Contribuição percentual da área (CA) e da produtividade (CP) para expansão da produção de hortaliças
no Estado de São Paulo, 1995-2007. (Contributions of area (CA) and productivity  (CP) for the expansion of
vegetables production in Sao Paulo State, 1995-2007. Instituto de Economia Agrícola, São Paulo,SP, 2009.

Grupo de Produtos CA (%) CP (%)

Raízes, Bulbos e Tubérculos
Batata (3 safras) 49,25 50,75
Cebola (mudas) -184,5 84,5
Cebola (bulbinho) -152,0 52,0
Mandioca de mesa 27,7 72,3
Beterraba 32,3 67,7
Cenoura -102,1 2,1
Batata Doce 97,8 2,2
Inhame 14,4 85,6
Cará 64,8 35,2
Mandioquinha -69,2 169,2
Alho -132,1 32,1

Legumes – Frutos

Tomate (mesa) -188,0 88,0
Tomate (indústria) -41,3 141,3
Abóboras -31,3 131,3
Abobrinhas -99,2 199,2
Milho Verde -02,4 102,4
Pimentão -02,2 102,2
Quiabo -27,5 127,5
Chuchu -20,6 120,6
Berinjela -117,9 17,9
Pepino -63,8 -163,9
Vagem -37,5 137,5

Frutas Olerícolas

Melancia -02,5 102,5
Morango -76,7 176,7
Melão -116,2 16,2

Hortaliças Folhosas

Repolho 37,6 62,4
Alface 37,2 62,8
Acelga (couve chinesa) 44,1 55,9
Brócolis 83,8 16,2
Couve flor 63,7 36,3
Couve 41,8 58,2
Escarola 22,0 78,0

Fonte: Resultados da pesquisa.


