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Com o objetivo de aumentar a produção 
e a renda dos produtores do Nordeste e 
da região norte de Minas Gerais, o Senar, 
juntamente com a ANATER e por meio 
de convênio, elaborou e executa o proje-
to Agronordeste.

No segmento da olericultura, a área pro-
dutiva atendida no Agronordeste possui 

RENDA BRUTA EM 2021 POR UF

UF RECEITAS TOTAL

BA R$ 20.733.340,06

RN R$ 14.552.234,28

MA R$ 6.482.718,95

PB R$ 4.532.341,80

MG R$ 2.148.140,23

PI R$ 1.311.711,94

AL R$ 290.509,24

Total R$ 50.050.996,50

um total de 6.784,65 hectares. O Valor 
Bruto de Produção (VBP), apenas em 
2021, foi de mais de 50 milhões de reais.

O principal município produtor está 
localizado no Rio Grande do Norte, 
na cidade de Serra Caiada, e gerou 10 
milhões de reais do total do ano ana-
lisado.

PROPRIEDADES X ÁREA PRODUTIVA ASSISTIDA EM 2021
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Destaque para Serra Caiada-RN, que registrou a 
maior receita bruta de seus produtores no valor de 
R$ 10.695.463,40

Serra Caiada-RN

Rio Grande do Norte



Homens Mulheres

63% 37%

DISTRIBUIÇÃO DOS
PRODUTORES POR SEXO

PERFIL FUNDIÁRIO
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Média propriedade
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5 CULTURAS MAIS TRABALHADAS
NA OLERICULTURA:

Mandioca

Alface

Cebola

Cenoura

Feijão de corda
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MAIOR PRODUÇÃO DE COUVE E 
MAIS RENDA PARA FAMÍLIA

Andrea Avelino da Silva, produtora rural 
do estado de Alagoas, na cidade de Pal-
meira dos Índios, é uma das atendidas pelo 
Projeto Agronordeste. Com uma área de 
0,5 hectares e tendo como principal cul-
tura a couve, ela se destacou pela sua força 
e dedicação em produzir em uma área de 
difícil acesso. Juntamente com suas filhas e 
seu esposo, dedica-se a produzir cada vez 
mais, aumentando a renda da família. Após 
o apoio da Assistência Técnica do Senar, a 
produtora teve um entendimento melhor 
sobre a importância de se organizar.

 
PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DE  
ALFACE É SUCESSO NA PARAÍBA

No município de Lagoa Seca, no esta-
do da Paraíba, o produtor Jucélio Perei-
ra de Lacerda vem se destacando com 
sua produção hidropônica. Inicialmente, 
eram cinco bancadas; agora, são mais 
de 100 com o cultivo de alface. Após 
receber a Assistência Técnica do Senar, 
o produtor aprendeu sobre o desenvol-
vimento e o manejo de sua cultura por 
meio das orientações recebidas. Além 
disso, ele pretende desenvolver outras 
culturas na hidroponia e ser um produ-
tor de referência na região. 

ATEG: AUMENTO NAS VENDAS  
E MELHOR CONTROLE  
FITOSSANITÁRIO

No estado do Maranhão, no município 
de Raposa, o Sr. Edvaldilson da Silva e 
sua esposa Joselita Teixeira vêm melho-
rando a cada dia a condução da sua área 
de produção de alface, coentro e couve. 
A produtora destaca a importância da 
Assistência Técnica e Gerencial do Se-
nar para o aperfeiçoamento do controle 
fitossanitário e financeiro da proprieda-
de. Com isso, ela consegue atender às 
demandas da região, como prefeitura e 
supermercados locais.

SAIBA MAIS


