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FRUTICULTURA BRASILEIRA 

                                             Luiz Carlos Donadio  

         A fruticultura brasileira representa um segmento do agronegócio que produz 

cerca de 40 milhões de toneladas anuais e ocupa a área de 2 milhões  de hectares. 

Está em 3º lugar  no mundo  em volume de produção, mas em 23º lugar  em 

exportações de frutas frescas. Exporta grandes volumes de produtos industrializados 

como o suco de laranja, mas pode crescer mais em outros produtos. O consumo per 

cápita brasileiro de frutas está em torno de 57 kg/ano, abaixo das recomendações 

da ONU e OMS, que chegam a 70 kg. O nosso País tem, portanto, um grande 

desafio de aumentar as exportações e o consumo interno. Para isso, o uso de 

tecnologias é essencial, o que demanda o ensino adequado e uma oportunidade aos 

técnicos da área. O agronegócio brasileiro representa um quarto do PIB nacional, e 

a fruticultura tem um valor estimado de 33 bilhões de reais anuais. Outro dado muito 

importante é o uso de mão de obra na fruticultura, pois se, no geral, o agronegócio 

emprega 1 em cada 4 postos de trabalho, a fruticultura tem papel relevante pelo uso 

qualitativo e em volume  de mão de obra (Fonte:Plano Nacional  da Fruticultura 

Brasileira,  2017). 

        Apesar de a fruticultura brasileira ser voltada majoritariamente a algumas das 

principais frutíferas quanto à preferência, incluindo muitas exóticas como a uva, 

citros, banana, maçã, manga, mamão, abacate, pêssego e outras, várias frutas 

nativas são importantes, tais como o caju, a goiaba, a jabuticaba, o açaí e o 

cupuaçu.    

      Os citros se destacam pela grande área de produção e aceitação nacional, 

tanto como fruta fresca como suco, do qual a exportação é responsável pelo maior 

volume de recursos de divisas oriundo da sua exportação. O Brasil produz cerca de 

60% do suco de laranja consumido no mundo. A área plantada no Brasil, embora 

tenha diminuído ainda é muito relevante, com produção correspondente de 364 

milhões de caixas, em 2017/18. 

       A banana é uma das frutas consumidas no dia a dia do brasileiro, pela sua 

qualidade nutricional e grande aceitação. Com área de 478 mil ha, produz cerca de 7 

milhões  de  toneladas ao ano, sendo uma  das maiores em importância no mundo e 

que resulta em  renda  elevada  ao Brasil, segundo dados  do IBGE, com  criação  

de mais  de  1,3  milhões  de empregos diretos e indiretos.. 

      A videira é outra frutífera de destaque, sendo utilizada na produção defruta 

para consumo ao natural e como suco e para produção de vinho. Cerca de 32% da 

produção brasileira está no nordeste e outros 52% no sul do Pais. Enormes avanços 



foram obtidos na sua cultura nas últimas décadas, com a obtenção de novas 

variedades e aumento da produtividade.  

      A cultura da macieira no Brasil teve um dos maiores avanços, com a introdução 

e adaptação de variedades no sul do país, com crescimento ímpar, indo sua 

produção de apenas 13 mil toneladas na década de 1970 para mais de 1 milhão  na  

de 2010. Isso resultou na autosuficiência da produção para atender ao mercado 

interno e até exportar o excedente, com excelente qualidade. Mais de 33 mil ha são 

plantados atualmente no País, com produção equivalente de 1,3 milhão de 

toneladas. A Figura 1 mostra essa evolução. 

 

Figura 1. Produção brasileira de maçãs por década  

Fonte: IBGE/ABPM; Petri et al, 2018 

 

     A manga, introduzida pelos portugueses no país, levou muito tempo para se 

tornar uma das principais frutas de nossa mesa, agora com novas variedades e com 

oferta durante o ano todo, graças à produção no nordeste. Essa região produz, pelo 

Vale do São Francisco, mais de 70% da fruta. É também responsável pela 

exportação da maior parte, atingindo em 2017, mais de 160 mil toneladas. 

      O mamão é outra fruta que se destaca no cenário da produção brasileira, não  

só  pelo  seu  consumo diário, mas também pela sua peculiaridade, vencendo muitas 

doenças que afetam  a cultura, e  apesar  disso, a produção  brasileira é uma das 

maiores  do mundo, com cerca  de 11%, ou  seja mais de 1,4  milhão de  toneladas  

ao ano,  em  área  de pouco  mais  de  30 mil  ha. 

      Muitas outras frutas fazem parte da dieta alimentar do brasileiro, sejam 

exóticas ou nativas. Uma do grupo de exóticas, que tem se desenvolvido muito nos 

últimos anos é a macadâmia, cuja produção atingiu em 2017, mais de 6,2 mil 

toneladas, de área plantada de pouco maior de 6,8 mil ha, boa parte ainda não em 

produção.  Entre as nativas destacam-se a goiaba, o caju, além da jabuticaba.     


