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Apresentação

Neste trabalho são apresentadas informações de área, produção, valor bruto da
produção, exportações entre outros no mercado externo e brasileiro. Na sequência as
informações estaduais e de Santa Catarina sobre a cultura. Na última parte são
apresentados alguns resultados de pesquisa amostral na mesorregião do Sul
Catarinense sobre área, produção, VBP, composição da renda, usos do solo, preços
agrícolas, canais de comercialização e calendário da produção da fruta em países
produtores e no estado catarinense.

A cultura do maracujazeiro, concentra mais de 83% do total estadual de sua produção
na mesorregião do Sul Catarinense, sendo a quarta fruta mais representativa em
termos econômicos, com mais de R$ 25,5 milhões de valor bruto da produção
catarinense e uma das principais culturas a serem estudadas no estado.

Nesta cultura, como no setor de frutas, há falta de informações agrícolas e
socioeconômicas sobre os produtores, produção e canais de comercialização, sendo
uma demanda necessária visto o representativo retorno econômico desta atividade no
setor frutícola catarinense. Por isso é determinante o levantamento de dados e
informações socioeconômico para caracterização das cadeias produtivas das principais
culturas de frutas, como o maracujá, para ações de planejamento e fomento da
fruticultura estadual.



Mundo

• A produção mundial de maracujá é estimada em mais de 1,6 milhões de
toneladas (FAO, 2011 e IBGE, 2014).

• O Brasil é o maior produtor e consumidor, com 56,3% da produção mundial,
seguido pelo Equador com 24,1%.

• A produção brasileira é de mais de 800 mil toneladas em cerca de 60 mil
hectares de área em produção, mas a demanda doméstica é tal que o país
importa suco concentrado de outros países.

• A exportação inexpressiva devido a grande quantidade de consumo interno.

• O maracujazeiro amarelo é responsável por 95% da produção e é negociado
para processamento de suco ou para o consumo in natura.





Mercado externo

• O maior importador de frutas tropicais são os EUA, seguido pela UE, Japão e
China;

• O maior mercado de frutas frescas exóticas na Europa é o Reino Unido, com
importações no valor de US$ 473 milhões em 2009;

• O Equador é um grande produtor e um dos maiores exportadores mundiais de
processados

• A maioria da produção do Equador é para processamento de suco e foram
exportados US$ 60 milhões (FOB) em 2007 (principalmente do maracujá roxo que tem
menor acidez);

• Foram exportados 18 mil toneladas de suco concentrado em 2008, para a
União Europeia (principalmente os Países Baixos) e para os EUA, capturando
70% e 18% das exportações, respectivamente.

(CORPEI) 



P roduto das lavouras 

permanentes =  M aracujá

Área 

colhida 

Área 

colhida 

P rodução 

(2013)

P rodução 

(2013)

(ha) (ha) ( t) ( t)

Brasil 57.277 56.825 838.244 823.284

Bahia 29.695 30.657 355.020 381.192

Ceará 9.319 6.500 213.902 144.024

E spí rito S anto 2.002 2.463 47.993 70.335

M inas Gerais 2.032 2.228 33.106 37.509

S ergipe 3.376 3.226 32.289 30.784

Santa Catarina 795 1.313 15.366 21.205

Amazonas 1.228 1.108 23.438 20.655

P ará 1.933 1.920 20.786 20.329

S ão P aulo 1.381 1.296 22.553 20.187

P araná 840 977 11.255 12.960

Demais 4.676 5.137 62.536 64.104

Fonte: IBGE (2016)

Brasil – Área e produção
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Brasil - VBP



Brasil – Censo Agropecuário 2006

Proprietário
83%

Assentado
5%

Arrendatário
4%

Parceiro
3%

Ocupante
5%

Brasil - Valor da produção segundo 
condição de posse da terra - 2006

0,74%

3,7%

1,3%
1,18%

3,1%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Proprietário Assentado Arrendatário Parceiro Ocupante

p
ar

ti
ci

p
aç

ão
 %

condição de posse

Brasil - Participação do maracujá no valor da produção de 
fruticultura, segundo condição de posse da terra - 2006



Proprietário
80%

Assentado
4%

Arrendatário
5%

Parceiro
6%

Ocupante
5%

Brasil - Participação na quantidade produzida segundo

condição de posse da terra - 2006

Proprietário
82%

Assentado
4%

Arrendatário
4%

Parceiro
4%

Ocupante
6%

Brasil - Participação na área colhida de maracujá, segundo 

condição de posse da terra - 2006



Santa Catarina

• O cultivo de maracujá-azedo em Santa Catarina está concentrado em mais
de 84% na mesorregião do Sul Catarinense (EPAGRI/CEPA, 2016).

• No estado catarinense, o maracujá-azedo obteve 19% de aumento valor
bruto da produção entre as safras 2012/13 e 2014/5, com mais de R$ 25,5
milhões na última safra, sendo a sexta fruta de maior expressão econômica
e produtiva (GOULART, JR; REITER; MONDARDO, 2016).

• Os dados são resultados parciais da pesquisa descritiva referente ao
“Estudo do mercado potencial do maracujá no Sul Catarinense” sobre o
levantamento de dados no principal



SC – Área e produção



SC – VBP e produtividade



SC – Censo Agropecuário 2006
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Levantamento da fruticultura em SC

• Em Santa Catarina a fruticultura vem ocupando um papel de destaque à
medida que contribui para a geração de renda de milhares de famílias
rurais, principalmente, em pequenas propriedades.

• Neste contexto, na safra 2014/15, o setor frutícola representou mais de 55
mil hectares colhidos com 14 mil produtores e produção de 1,5 milhão de
toneladas gerando cerca de R$1,0 bilhão de valor bruto da produção
frutícola no estado (EPAGRI/CEPA, 2015).

• Nos resultados da pesquisa da safra 2014/15, a cultura do maracujazeiro
participou com 1,5% da produção estadual da fruticultura gerando 2,5%
do VBP total frutícola. Com cerca de 656 produtores em 46 municípios
catarinenses, a produção de maracujá representou 2,4% da área em
produção.



Cartograma – Produção de maracujá – 2014/15



• Conforme os dados do levantamento da fruticultura comercial catarinense
(Epagri-Cepa, 2015) a cultura do maracujazeiro está concentrada na
mesorregião do Sul Catarinense com 84% da produção e do VBP da fruta
(GOULART JR. et al., 2016).

• Na safra 2014-15, o maracujá, na microrregião de Araranguá, apresentou
área colhida de cerca de 1,0 mil hectares participando com 82% da
quantidade produzida de fruta e 81% do valor bruto da produção da cultura
do maracujazeiro. As microrregiões de Criciúma e Tubarão juntas
contribuíram com cerca de 2% da produção e 3% do VBP da fruta.

• O restante da produção está distribuído na mesorregião da Grande
Florianópolis com a produção de 1,5 mil toneladas com 6,7% da produção
da fruta e gerando um valor bruto de R$ 1,6 milhão ou 6,5% do VBP da
fruta. Já, o Norte Catarinense é responsável por 5% da produção e do VBP.





Amostra – Sul Catarinense

• O cultivo de maracujá-azedo em Santa Catarina está concentrado em mais
de 84% na mesorregião do Sul Catarinense (EPAGRI/CEPA, 2016).

• No estado catarinense, o maracujá-azedo obteve 19% de aumento valor
bruto da produção entre as safras 2012/13 e 2014/5, com mais de R$ 25,5
milhões na última safra, sendo a sexta fruta de maior expressão econômica
e produtiva (GOULART, JR; REITER; MONDARDO, 2016).

• Os dados são resultados parciais da pesquisa descritiva referente ao
“Estudo do mercado potencial do maracujá no Sul Catarinense” sobre o
levantamento de dados no principal



Sul Catarinense

LAF 2014-15 No Produtores Área Colhida Produção VBP

(unid.) (ha) (t) (mil R$)

Santa Catarina 656                     1.260,3   22.402,7   25.541,67         

Sul (MRG) 528                     1.075,7   18.936,1   21.405,37         

Sul/SC 80,5% 85,4% 84,5% 83,8%

Jancinto Machado 80                       100          2.600         2.939,04            

Praia Grande 25                       45             810             915,62               

Santa Rosa do Sul 70                       170          2.142         2.421,32            

São João do Sul 48                       96             1.152         1.302,22            

Sombrio 196                     453          8.150         9.212,76            

Treze de Maio 3                         10             200             226,08               

Urussanga 3                         2               45               50,87                  

Total Mun. da Amostra 425                     876          15.099       17.067,91         

TMA/TM 64,8% 69,5% 67,4% 66,8%



Amostra - Sul Catarinense
Amostra

Município Num. Questionários

Jancinto Machado 18

Praia Grande 4

Santa Rosa do Sul 11

São João do Sul 9

Sombrio 22

Treze de Maio 1

Urussanga 1

66

A/SC 10,1%

A/Sul 12,5%

Tipo de produção Num produtores área produção

Produção convencional 63                        157,4      293.444,0   

Produção orgânica 3                          2,7           4.637,0        

Fonte: Epagri/Cepa

Irrigação Num produtores área produção

Gotejamento 41                        112,4      197.363,0   

Não faz irrigação 25                        47,7        100.718,0   

Fonte: Epagri/Cepa

Sistema de sustentação Num produtores área produção

Latada 62                        155         291.431       

Espaldeira 3                          4              4.150           

Fonte: Epagri/Cepa



Amostra - Sul Catarinense

• Renda nos estabelecimentos



Amostra - Sul Catarinense

• Composição da renda por estratos de área



Amostra - Sul Catarinense

• Área, quantidade, valor bruto por estratos de área



Amostra - Sul Catarinense

• Tipo de uso do solo



Amostra - Sul Catarinense

• Principais culturas desenvolvidas pelos produtores de maracujá por estratos



Amostra - Sul Catarinense

• Principais culturas desenvolvidas pelos produtores de maracujá por estratos



Amostra – Preços na safra 2014/15

Variable N Mean Minimum Maximum Std Dev

P_grande_comum 53 15,52    8,00      37,70    4,92      

P_grande_max 52 27,44      15,00      40,00      6,42         

P_grande_min 52 10,36      6,00         29,50      4,30         

P_medio_comum 32 12,54    9,00      19,00    2,60      

P_medio_max 30 21,59      5,00         38,00      9,43         

P_medio_min 30 8,86         5,98         16,00      2,24         

P_super_extra 36 20,81      11,70      36,40      7,09         

p_4a 28 15,37    8,00      32,50    6,01      

p_3a 30 11,73      6,00         26,00      4,43         

p_ind 35 7,00      5,20      26,00    3,33      
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Amostra – Canais de comercialização



• O maracujá demora cerca de seis meses para entrar na fase de floração. Após a
floração e polinização, o fruto se desenvolve levando em torno de 70 a 80 dias. As
frutas são coletadas diariamente, quando maduras, a fim de mantê-las livre de
pragas e deterioração do contato com o solo.

• A colheita nos países tropicais ocorre durante todo o ano, mas, os picos de
produção se dá em períodos do ano que variam por região:

País Estação da colheita

• Brasil novembro-fevereiro

• Equador março-setembro

• Colômbia março-junho

• Peru março-junho

Calendário agrícola



Calendário agrícola

• Distribuição da colheita na safra 2014/15
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