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APESAR DA QUEDA NO PREÇO DA BANANA, MARGENS DOS 
PRODUTORES AINDA ESTÃO POSITIVAS EM LUIZ ALVES/SC 

FRUTICULTURA

Técnicos do Projeto Campo Futuro1, da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), estiveram na cidade de Luiz Alves/SC 
no Vale do Itajaí, em 2018, para o levantamen-
to do custo de produção de banana nanica. O 
estado catarinense é o quarto maior produtor 
da fruta no Brasil, e o município de Luiz Al-
ves/SC produz 17% do volume total do estado. 
Além disso, foi responsável por 33,4% do volu-
me das exportações de banana pelo estado, 
sendo que os principais mercados consumi-
dores internacionais deste produto foram Ar-
gentina e Uruguai.

A banana desta região é reconhecida pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) como a banana mais doce do Brasil, 
devido às características do solo, relevo e cli-
ma favoráveis. 

De acordo com o último levantamento de da-
dos realizado pelo Campo Futuro, a proprie-
dade típica da região alcançou produtividade 
de 40 toneladas por hectare. Quanto à análi-
se financeira e econômica da banana entre 
janeiro/19 e maio/19, os agricultores alcança-
ram resultados positivos (Gráfico 1).

Gráfico 1.  Análise financeira da produção de banana em Luiz Alves/SC, em maio/19.

1 Para maiores informações acesse: https://www.cnabrasil.org.br/paginas-especiais/campo-futuro.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |    Elaboração: CIM/UFLA/CNA. 
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Gráfico 2.  Comportamento dos custos de insumos para a produção de banana em Luiz 
Alves/SC – Base 100.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

O Custo Operacional Total (COT) em maio/19 
foi de R$0,49/kg, e com preço de venda de 
R$1,00/kg a Margem Líquida foi de R$0,51/
kg. Ao analisar os primeiros cinco meses do 
ano de 2019, em fevereiro e março os preços 
foram os mais altos do período, entrando em 
queda a partir de abril/19. A queda nos pre-
ços está associada ao aumento da oferta da 
fruta no mercado, devido à intensificação da 
colheita na região.

Os principais itens que impactam o custo da 
banana são fertilizantes e produtos fitossani-
tários. O comportamento destes dois grupos 
de custos está em tendência de queda em 
relação a janeiro de 2019 (Gráfico 2). O acom-
panhamento dos custos com insumos deve 
ser feito com frequência pelos produtores a 
fim de garantir as margens positivas com a 
produção de banana. Além disso, a atenção 
para a proteção dos frutos contra o frio pode 
garantir uma produção de melhor qualidade.


