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ECONOMIA DE ESCALA, E COLHEITA E PÓS-COLHEITA, 
IMPACTARAM CUSTOS DA PRODUÇÃO DE BANANA PRATA 
NO OESTE DA BAHIA 

Técnicos do projeto Campo Futuro estive-
ram em Barreiras e Bom Jesus da Lapa, mu-
nicípios situados no oeste da Bahia, para re-
alizar os painéis de levantamentos de custo 
de produção da banana prata. As regiões, 
contempladas por projetos de irrigação da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 
necessitam de um sistema de cultivo irriga-
do para desenvolverem seu potencial produ-
tivo no segmento da fruticultura.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), os dois mu-
nicípios representaram, em 2016, 15,50% da 
produção total de banana na Bahia. Desta-
que para Bom Jesus da Lapa, que ocupou o 
primeiro lugar em quantidade produzida e 
área colhida de banana no Brasil em 2016.

O município de Barreiras, destacado em 
vermelho na Figura 1, apresentou como ca-
racterísticas da unidade produtiva modal 
uma área com lavouras em produção de 15 
hectares, com estande de plantio de 1.429          
plantas/ha e uma produtividade de 36.000 
kg/ha. Em Bom Jesus da Lapa, a proprie-
dade modal foi definida como uma área de 

Figura 1.  Municípios de Barreiras (em vermelho) 
e Bom Jesus da Lapa (em amarelo), na Bahia.
Imagem: Wikipédia

Adaptação: CIM/UFLA/CNA.

8 hectares de lavoura em produção, estan-
de de 1.667 plantas/ha e produtividade de 
30.000 kg/ha. Os municípios se diferem com 
relação ao tipo de produção, que é semime-
canizado no primeiro, e manual no segundo.
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Os dados coletados no levantamento mos-
traram que os custos operacionais nos dois 
municípios foram relativamente próximos, 
sendo o Custo Operacional Efetivo (COE) 
em Barreiras de R$ 22.929,68/ha, e em Bom 
Jesus da Lapa de R$ 24.163,93/ha. Da mes-
ma forma, o Custo Operacional Total (COT) 
foi de R$ 25.712,18/ha no primeiro municí-
pio, e R$ 26.875,62/ha no segundo.

O grupo de custos que mais se difere nas 
duas regiões é Colheita e Pós-colheita, que 
se mostrou mais oneroso em Bom Jesus da 
Lapa. Isso se deve à necessidade de contra-
tação de mão de obra eventual durante a 
colheita e também à inexistência de cabe-
amento aéreo na propriedade típica da re-
gião, que otimiza o transporte dos cachos 
até os galpões onde ocorrem os processos 
de pós-colheita.

Como demonstrado no Quadro 1, os Insu-
mos são responsáveis pela maior parcela 
(49%) do COT em Barreiras, seguidos pela 
Mão de Obra na condução da lavoura (20%) 

e Colheita e Pós-colheita (12%). Para cobrir 
os custos com esse último item, foram ne-
cessários R$ 2.982,43/ha. Já no município 
de Bom Jesus da Lapa, onde os Insumos 
também compõem a maior parcela (38%) 
do COT, os custos com Colheita e Pós-co-
lheita representaram 24% dos desembol-
sos do produtor. Em termos absolutos, o 
valor foi de R$ 6.380,98/ha.

Tendo em vista a produtividade informada 
pelos participantes dos painéis, e 
analisando-se os custos unitários de cada 
município, os valores de COE e COT em 
Barreiras foram de, respectivamente,          
R$ 0,64/kg e R$ 0,71/kg. Já em Bom Jesus 
da Lapa, esses valores foram maiores, 
chegando a R$ 0,81/kg e R$ 0,90/kg. 
Percebe-se, portanto, que principalmente 
em função de menores custos com Colheita 
e Pós-colheita, e devido à economia de 
escala, a bananicultura em Barreiras 
apresenta margens de lucro maiores do 
que em Bom Jesus da Lapa.
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Quadro 1.  Características das propriedades modais e composição dos custos ope-
racionais da produção de banana prata em Barreiras-BA e Bom Jesus da Lapa-BA.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA.

Elaboração: CIM/UFLA/CNA.


