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QUEDA NOS PREÇOS INFLUENCIOU MARGENS DE LUCRO DA 
BANANA NANICA NO PRIMEIRO SEMESTRE EM BARREIRAS (BA)

FRUTICULTURA

A propriedade típica da produção de bana-
na nanica no município de Barreiras (BA) 
possui uma área com 15 hectares de lavou-
ra, com produtividade de 70 toneladas por 
hectare. Técnicos do Projeto Campo Futuro, 
da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), acompanham mensalmen-
te os custos de produção da bananicultura 
nessa região, além dos preços de venda, que 

apoiam análises econômicas e fi nanceiras 
desse segmento produtivo.

O Custo Operacional Efetivo (COE) no muni-
cípio baiano foi de R$495,70 por tonelada, em 
média, no primeiro semestre de 2019. A parti-
cipação dos itens que compõe este indicador 
está ilustrada no Gráfi co 1.

Gráfi co 1.  Composição do COE em Barreiras para a produção de banana nanica..

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |    Elaboração: CIM/UFLA/CNA. 
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Gráfi co 2.  Composição do COT (A+B+C) na produção de banana nanica em Barreiras (BA), 
no primeiro semestre de 2019.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

Os desembolsos com insumos alcançaram 
R$284,31 por tonelada, sendo que os fertilizan-
tes são responsáveis por 84% dessa composi-
ção. Os gastos gerais, que abrangem os gastos 
administrativos, com materiais e os juros de 
custeio, fi caram em 44,67 por tonelada.

O Custo Operacional Total (COT), que com-
preende o COE, as depreciações de máqui-
nas e benfeitorias e o pró-labore, fi cou em 
R$ 535,73 por tonelada (Gráfi co 2).
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Gráfi co 3.  Comportamento do preço de venda da banana nanica em Barreiras (BA), em 
reais por tonelada.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

Segundo boletim da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) o mês de fevereiro 
de 2019 registrou aumento de preços da ba-
nana nanica, em virtude da queda da oferta 
nas regiões produtoras (Espírito Santo, cen-
tro-norte da Bahia, norte Minas Gerais e San-
ta Catarina) e da maior demanda em função 
da volta às aulas nas escolas. A partir de mar-
ço verifi cou-se queda nos preços, seguindo 

essa tendência até o fi nal do primeiro semes-
tre (Gráfi co 3). 

O acompanhamento da receita deve ser fei-
to constantemente pelos produtores, a fi m 
de realizar a comercialização nos momentos 
que favoreçam melhores margens de lucro 
com a produção de banana.


