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PRODUÇÃO DE LARANJA EM ITABERAÍ 
APRESENTOU MARGENS DE LUCRO POSITIVAS

FRUTICULTURA

A produção de laranja em Itaberaí, região 
metropolitana de Goiânia, é caracterizada 
por atender o mercado de mesa. Apresen-
tando uma propriedade típica de 60 hectares 
de pomar em produção, alcança 1.224 caixas/
ha de produtividade num sistema de cultivo 
não irrigado. A produção é direcionada em 
80% para o comércio de laranja de mesa, e os 
20% restante são escoados para a indústria.

O Custo Operacional Efetivo (COE) na região 
se distribui em 25% com pessoas (mão de 

obra), 12% com mecanização para ativida-
des de condução do pomar e transporte dos 
frutos durante a colheita, 41% com insumos 
e 22% com outras despesas, como gastos ad-
ministrativos e materiais e juros de custeio.

O COE chegou a R$ 9,71/caixa com as cotações 
de insumos no mês de agosto/19. Em relação 
ao mês anterior, houve uma redução em cerca 
de 5% nesse componente. Ao analisar o Gráfi-
co 1, verifica-se que os custos com corretivos, 
fertilizantes e defensivos foi de R$ 3,96/caixa.

Gráfico 1.  Componentes do COE da produção de laranja em Itaberaí (GO), em agosto/2019.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.
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Gráfico 2.  Margens de lucro da produção de laranja em Itaberaí (GO), em julho/19 e agosto/2019.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

O Custo Operacional Total (COT), que leva 
em consideração a soma ao COE do valor 
das depreciações de máquinas, implemen-
tos, benfeitorias e o pró-labore, chegou a 
R$ 11,49/caixa. 

Com o preço pago ao produtor no mês de 
agosto/19, de R$ 26,40/caixa, a Margem Bru-
ta (MB = Preço – COE) foi de R$16,69/caixa, 
e a Margem Líquida (ML = Preço – COT) de 

R$ 14,91/caixa. A lucratividade (ML/Receita 
Bruta), observada no período em questão, 
chegou a 56% na região goiana.

Em comparação ao mês anterior, as mar-
gens de lucro apresentaram aumento de 
aproximadamente 1% em agosto/19, diante 
de preços de venda sem variação e com a re-
dução dos preços dos insumos. O Gráfico 2 
apresenta a evolução das margens.


