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PRODUÇÃO DE UVA EM JUAZEIRO-BA APRESENTA MARGEM 
LÍQUIDA POSITIVA

FRUTICULTURA

O primeiro painel de custos da cultura da 
uva no município de Juazeiro-BA foi realiza-
do em 2019. Os técnicos do Projeto Campo 
Futuro visitaram a cidade e se reuniram com 
os representantes do setor. A partir dessa 
primeira reunião, foram definidos os coefi-
cientes técnicos para o levantamento dos 
custos de produção. 

A uva é uma das frutas mais cultivadas em 
Juazeiro, com uma área colhida de 1.100 hec-
tares (ha) em 2018, conforme dados do Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Na comparação com outras frutas, 
possui a quarta maior área colhida do mu-
nicípio, atrás da banana, do coco-da-baía e 
da manga.

A propriedade modal de Juazeiro possui 20 
ha de lavoura, com produtividade de 35 to-
neladas/ha. Os resultados do levantamen-
to do Projeto Campo Futuro são apresen-
tados no Gráfico 1.

Gráfico 1. Custos e receita para produção de uva em Juazeiro-BA, em reais por tonelada.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.
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Os produtores de uva de Juazeiro obtive-
ram margem líquida positiva durante todos 
os oito meses analisados. O preço de ven-
da da tonelada (receita bruta) variou entre  
R$ 5.330,80, em julho de 2019, e R$ 4.175,60, 
em fevereiro de 2020, o que representa 
uma redução de 21,7%. Durante o período, o 
Custo Operacional Efetivo (COE) por tonela-
da passou de R$ 3.458,33 para R$ 3.566,80, 
aumento de 3,1%. 

Parte das uvas produzidas no município 
tem como destino o mercado externo.  
Em 2019, as empresas com domicílio fiscal 
em Juazeiro exportaram 5.033 toneladas do 
produto, o que gerou uma receita (FOB) de 
aproximadamente R$ 11 milhões. Esses nú-
meros representam uma recuperação na 
comparação com 2018, mas ficaram abai-
xo dos recordes alcançados em 2017, como 
mostra o Gráfico 2.

Gráfico 2. Valor e volume das exportações de uva realizadas a partir de Juazeiro-BA entre 
2015 e 2019, em dólares (eixo esquerdo) e toneladas (eixo direito).
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.


