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Março de 2021 



1. Introdução 

 

Desde sua idealização, a ETFAP tem buscado potencializar sua atuação na 

região em que está inserida através de metodologias e aplicabilidades pertinentes à 

realidade de seus discentes (jovens filhos de agricultores) e da comunidade. 

A consolidação desta atuação transcorre de vários processos, do pedagógico 

ao social, além do importante processo de capacitação técnica. Para tal, a 

implantação de projetos agrícolas em sua estrutura física é essencial para o 

desenvolvimento das atividades práticas, para o desenvolvimento de pesquisas e 

estudos científicos, necessário ao curso técnico em agropecuária. Além disso, 

justifica-se pela capacidade de alcançar uma sustentabilidade produtiva num futuro 

próximo, ou seja, produzindo o alimento consumido pelos alunos, professores e corpo 

administrativo; e comercializando parte da produção para custear projetos 

educacionais e de infraestrutura. 

Este projeto trata das etapas de produção de banana (Musa spp.), 

especificamente, a variedade Pacovan ou banana-da-terra, vislumbrando apresentar 

as estratégias para obter-se sucesso no cultivo com boa produtividade e frutos de alta 

qualidade.  

 

2. Objetivo 

Fornecer subsídios e informações técnicas relativas ao planejamento do 

bananal, seu plantio, manejo e à comercialização dos frutos, de modo que, possibilite 

alcançar uma sustentabilidade produtiva da cultura agrícola para a ETFAP. 

 

3. Justificativa 

A bananeira produz uma das frutas mais consumidas no mundo, possui grande 

importância econômica, social, nutricional e é cultivada em uma extensa região 

tropical, geralmente, por pequenos agricultores, público alvo da ETFAP. 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial desse alimento e a Bahia tem 

papel de destaque na produção e pesquisa.  



A banana Pacovan destaca-se no mercado por se mostrar economicamente 

viável, ou seja, uma melhor relação custo/benefício pode ser encontrada para 

cultivares de banana Pacovan. 

 

4. Memorial Descritivo da Fazenda “A Partilha” 

As informações sobre o responsável técnico para elaboração e suporte ao 

projeto estão apresentadas abaixo. Ademais, segue para conhecimento a localização 

da propriedade e da microrregião na qual ela está inserida e informações gerais sobre 

o requerente. 

 

Responsável Técnico: Engenheiro Florestal Jônathan Brito Fontoura (MSc.) 

CREA: Registro Crea nº 3000096006 

Requerente: Escola Técnica Família Agrícola “A Partilha” (ETFAP) 

CNPJ: 00.082.688/0001-04 

Endereço: Km 70 da BA-093, Zona Rural, Pojuca (BA) - CEP: 48120-000 

E-mail: efapartilha@gmail.com 

 

Descrição Geral  

O bananal será implantado entre a Mesorregião Metropolitana de Salvador e a 

Mesorregião do Nordeste Baiano, entre os municípios limítrofes Pojuca e Araçás 

(Figura 1). A cidade de Pojuca abrange uma área da unidade territorial de 

aproximadamente 314,932 km² do Estado da Bahia, com uma população estimada de 

39 519 habitantes (IBGE, 2019). Está situada a 67 km da capital baiana e suas 

principais rodovias de acesso são: BA-093, BA-504 e BA-507. 

 

A cidade em que a ETFAP está localizada apresenta um clima tropical do tipo 

Af (tropical úmido ou superúmido) de acordo com a Köppen. A temperatura média e 

pluviosidade média anual são 24,2 °C e 1570 mm, respectivamente. 

 

No que diz respeito ao solo, predominam terras arenosas e argilo-silicosas, 

existindo também terras humíferas. O uso do solo é bastante diversificado, com 

destaque para agricultura, pecuária, reflorestamento e extração de petróleo e gás 

natural. 



Descrição da área de implantação 
  

A área de produção será implementada com a variedade Pacovan (ciclo 457 

dias) e terá 1 hectare de área total. O espaçamento entre plantas será de 3m x 3m em 

fileiras simples, totalizando 1.111 plantas/hectare. A área escolhida para implantação 

possui uma topografia levemente ondulada (abaixo de 8% declividade), solo profundo, 

rico em matéria orgânica e sem encharcamento.  

A estrada principal para o tráfego de veículos tem largura mínima de 6 metros, 

ligada a BA-093, rodovia estadual para o escoamento do produto até supermercados 

e feiras livre da região. 

 

Mapa de localização da ETFAP no Município de Pojuca e identificação da área de implantação do 

bananal. 

 



5. Etapas para Implantação do Projeto - Pré-Plantio 

Para a implantação do projeto agrícola serão sucedidas algumas etapas 

imprescindíveis para o caminhamento adequado das atividades, eficiência e 

continuidade da produtividade: 

 

 Combate às formigas cortadeiras 

O combate à formigas consistirá na aplicação de métodos e utilização de 

produtos (iscas granuladas) para prevenir ataques da mesma sobre a área de plantio. 

Esta praga causa os maiores prejuízos a plantios agrícolas e florestais, podendo 

destruir plantios inteiros. Logo, é necessário a intervenção e supervisão precoce da 

área como forma de verificar os olheiros e localidades em que a mesma esteja 

ocorrendo. É importante fazer um repasse na área para verificar se ocorreu a 

eliminação dos formigueiros. Durante a condução do bananal faz-se um 

monitoramento como forma de evitar a proliferação dos formigueiros, sendo este feito 

anualmente.  

 

 Análise e correção do solo  

Para se fazer o preparo eficiente do solo, é necessário a realização da análise 

e correção do mesmo. A análise do solo irá consistir na retirada de uma amostra do 

perfil de solo adotando duas profundidades (0-10 cm e 10-20 cm) em zigue-zague na 

área de plantio para verificar o nível de acidez do solo, os nutrientes presentes no 

mesmo, facilitando a definição do adubo para aplicação na área. De acordo com o 

resultado da análise do solo, a calagem e, ou gessagem, será realizada, seguindo as 

orientações técnicas, pelo menos 30 dias antes do plantio. Neste processo será 

aplicado calcário uniformemente na camada arável do solo, o calcário utilizado para 

esta etapa será o calcário dolomítico, evitando o desequilíbrio dos nutrientes 

presentes no solo. Ainda, será realizado de adubação da base, sendo feita após a 

análise do solo, objetivando favorecer o crescimento durante os primeiros meses da 

muda na área de plantio, fornecendo nutrientes para a planta. 

 

 Preparo do solo 

O preparo do solo terá por objetivo romper camadas compactadas, facilitando 

o desenvolvimento inicial das raízes da planta. A aração será feita a uma profundidade 

mínima de 20 cm e, se possível, no início das chuvas. Enquanto a gradagem será 

realizada objetivando destorroar e/ou nivelar o solo para facilitar a incorporação do 

calcário e melhorar suas características para o plantio. 



6. Plantio 

As mudas serão obtidas por meio da aquisição de produtores da região (porção 

de rizoma) O local de plantio será preparado manualmente. No preparo manual das 

covas, estas serão abertas nas medidas 40 x 40 x 40 cm com auxílio de ferramentas 

como enxadeta, cavador e, ou enxada. Haverá distribuição do esterco, corretivo e os 

adubos na terra da superfície. As mudas serão colocadas nas covas deixando a 

superfície do solo cerca de 5 cm acima do rizoma. Nas covas onde as mudas não 

pegaram, será feito replantio 30 a 40 dias após o plantio. 

 

7. Tratos Culturais 

Consiste num conjunto de práticas que permitem a expressão máxima do 

potencial produtivo de uma lavoura, isso quando realizadas de forma correta, na 

época adequada, de acordo com o ecossistema e espécie produzida: 
 

 Controle as plantas daninhas 

As plantas daninhas serão controladas com capinas manuais e mecânicas, em 

operações isoladas ou combinadas, mas evitando a capina química. Essa operação 

deverá ser realizada especialmente na fase inicial do cultivo. A capina manual, ou 

coroamento, será realizada com o uso da enxada, especialmente ao redor da 

bananeira para evitar competição das plantas daninhas com a mesma. A capina 

mecânica, ou roçagem, deverá ser feita entre as linhas de bananeiras. Grade e enxada 

rotativa poderão ser utilizadas apenas nos primeiros meses após o plantio, pois em 

plantas desenvolvidas o sistema radicular pode ser danificado. 
 

 Desbaste 

O desbaste terá como objetivo eliminar o excesso de brotações na touceira, 

deixando apenas um seguidor, ou seja, uma filha por planta e, posteriormente, a neta. 

Cada touceira ficará, geralmente, com três plantas: mãe, filha e neta. Deverão ser 

eliminados os brotos menos vigorosos mantendo, ainda, o alinhamento na linha de 

plantio. 
 

 Desfolha e utilização da cobertura morta 

A operação de desfolha visará eliminar folhas quebradas, secas, infectadas por 

doenças ou mesmo aquelas que estejam causando danos ao cacho.  



A desfolha melhorará o desenvolvimento dos brotos, luminosidade e aeração 

do bananal, diminuirá a incidência de doenças, além de facilitar a colheita. 

O material resultante da desfolha e desbaste serão reaproveitados como 

cobertura morta, sendo assim, diminuirá a incidência de plantas daninhas, poderá 

evitar erosão e ainda manter a umidade, melhorando a condição física e química do 

solo e a cobertura morta será cortada em pequenos pedaços, para acelerar a 

decomposição dos mesmos. 

 

 Eliminação do “coração”  

O “coração” da bananeira será eliminado 10 a 20 cm abaixo da última penca 

logo após a sua abertura. Esse processo favorecerá o desenvolvimento do cacho, a 

qualidade das frutas e reduzirá a incidência de pragas. 

 

 Escoramento da planta  

O escoramento evitará a queda de plantas com cachos pesados ou que 

estejam mal sustentadas. O escoramento deverá ser feito quando o cacho estiver 

completamente formado. 

 

 Irrigação do bananal  

A bananeira é uma planta muito exigente em água. A irrigação será feita através 

de sistema de micro aspersão, portanto, será capaz de fazer a aplicação da água na 

fração da área cultivada, mantendo o solo nas proximidades da raiz com boa umidade. 

 

 Adubação do bananal 

O adubo será distribuído conforme o desenvolvimento das plantas. As plantas 

jovens serão adubadas com distribuição no solo, ao redor da planta, afastado de 20 a 

40 cm do pseudocaule. Nas plantas adultas, a distribuição dos adubos será feita no 

formato de meia-lua defronte às plantas filha e neta, revolvendo a camada do solo 

onde o adubo será colocado. A adubação nitrogenada deverá ser dividida em 

aplicações mensais ou a cada 2 meses de acordo com a quantidade recomendada 

(sob condições de irrigação). Sendo que a primeira aplicação ocorrerá de 30 a 45 dias 



após o plantio. Sob as mesmas condições, a adubação fosfatada será realizada 

anualmente, em aplicação única no início das chuvas (final de Maio/início de Junho). 

Já para adubação potássica, a quantidade recomendada será dividida em aplicações 

mensais ou a cada 2 meses, tendo a primeira aplicação no 3º ao 4º mês após o plantio, 

coincidindo com a 2ª aplicação de nitrogênio. 

 

 Tratos fitossanitários 

Essa operação buscará identificar e controlar as pragas e as doenças que 

afetam o bananal. A presença desses agentes no bananal pode causar prejuízos à 

produção, sendo necessário o monitoramento do pomar para identificar e estabelecer 

as formas de controle. O controle será realizado a partir da prevenção e de patrulhas 

periódicas com a finalidade de detectar possível presença de pragas (lagartas, tripes, 

broca-do-rizoma) ou doenças (Sigatoka amarela, Sigatoka negra) que acometem a 

banana-da-terra. Se detectada, ocorrerá o planejamento para definir o controle e 

eliminação das mesmas. 

 

8. Colheita  

Os cachos, quando o ponto de colheita está próximo, ficam mais cheios e 

mudam levemente sua colocação. A colheita será feita através de corte em forma de 

cunha no pseudocaule cerca de 1,5m do solo. Após o tombamento do pseudocaule, 

este será apoiado e protegido por acolchoamento para evitar danos aos frutos. Os 

cachos serão separados e transportados até pátio de seleção para armazenagem e 

comercialização.  

 

9. Comercialização dos Frutos 

A comercialização dos frutos baseia-se em etapas que visam colocar o fruto 

colhido com qualidade e a preços compensadores no mercado.  

A realização do estudo de mercado com a verificação de algumas variáveis 

demonstra um bom preço de venda na região (R$ 10,00 a 12,00 a penca ou variando 

de RS 3,50 a 5,00/kg no varejo), com um diversificado número de compradores e uma 

curta distância do local de comercialização, fatores que favorecem a chance de 

sucesso na atividade. 



Quanto mais curta a cadeia de comercialização, melhores são os preços.  

Logo, a produção será vendida diretamente ao consumidor através da feira-

livre (sem intermediários, proporcionando melhores preços) como também vendida a 

varejistas (quitanda, supermercado). 

 

 

10. Cronograma Físico-Financeiro 

Custo de exploração de 01 hectare de banana-da-terra em área da Escola 

Técnica Família Agrícola – A Partilha (ETFAP) 

 

Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Etapas pré-plantio 

Limpeza da área 

(roçagem trator) 
h/m 1 120,00 120,00 

Combate à formiga 

cortadeira 

d/h 1 100,00 100,00 

Análise e correção 

solo (+ trado) 

d/h 
1 

250,00 250,00 

Preparo solo h/m 1 150,00 150,00 

Profissional técnico d/h 1 3.010,00 3.010,00 

Subtotal 3.630,00 

 

Plantio 

Plantio manual e 

adubação de plantio 
d/h 14 100,00 1400,00 

Subtotal 1.400,00 

 

Etapas pós-plantio 

Capina mecanizada h/m 4 120,00 480,00 

Desbaste, desfolha e 

retirada do 

“coração” 

d/h 30 100,00 3.000,00 

Adubação d/h 7 100,00 700,00 

Irrigação Unid. 2 1.190,00 2.380,00 

Tratamento 

fitossanitário 
d/h 10 100,00 1.000,00 

Subtotal 7.560,00 

 
h/m (horas máquina); d/h (dias homens); Unid. (unidade) 

 

 

 



Insumos Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Corretivo kg 500 1,20 600,00 

Ureia kg 190 6,00 1.140,00 

Superfosfato 

simples 
kg 320 7,00 2.240,00 

Cloreto de potássio kg 550 8,00 4.400,00 

Adubo orgânico  kg 1000 7,14 140,00 

Inseticidas e 

fungicidas 
l 25 38,00 950,00 

Isca granulada kg 5 24,00 120,00 

Mudas (+ 10% 

perdas) 
Unid. 1250 1,30 1.625,00 

Subtotal 11.215,00 

 
l/kg = Litros ou quilograma de produto; Unid. (unidade) 

 

Custos Totais R$ 

Serviços pré-plantio 3.630,00 

Serviços plantio 1.400,00 

Serviços pós-plantio 7.560,00 

Insumos 11.215,00 

Total 23.805,00 

 

11. Análise da Rentabilidade do Negócio 

Um hectare proporciona a implantação de 1.111 plantas com espaçamento 

simples (3m x 3m). Estimando a produtividade média, esta área poderá produzir 15 

toneladas por hectare. Sendo assim, a renda bruta (RB) para a cultura seria de 15.000 

kg x 4,25 (preço médio kg no mercado varejista).  

RB = R$ 63.750,00/ciclo 

O lucro (L) é o resultado do cálculo do valor obtido na comercialização da 

produção (RB) menos os custos totais/ciclo (CT). Logo, R$ 63.750,00 - R$ 23.805,00 

L = R$ 39.945,00/ciclo 



A relação custo-benefício (RCB) permite avaliar a relação de quanto é o ganho 

para cada real (R$ 1,00) investido. Para isso, RB/CT = 75.000,00/23.805,00 

RCB = 2,67, ou seja, para cada R$ 1,00 investido nesta atividade agrícola, 

retorna R$2,67. 

 

12. Cronograma de Execução 

Atividades 

Ano 1º 

(meses) Ano 

2º 

Ano 

3º 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Limpeza da área (roçagem trator)  x           x x 
Combate à formiga cortadeira  x           x x 

Análise e correção solo (+ trado)    x           
Preparo solo    x x          

Abertura covas     x          
Plantio     x          

Adubação plantio     x        x x 
Replantio      x         

Controle plantas daninhas      x         
Desbaste, desfolha e retirada do 

“coração” 
            x x 

Adubação       x   x   x x 
Irrigação     x x x x x x x x   

Tratamento fitossanitário       x x x x x x x x 
Colheita             x x 

Transporte e comercialização             x x 
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Ecco una sintesi in italiano: 

 

 

Costo per l’utilizzo di 1 ettaro 

per la piantagione della 

“banana-da-terra” 

 6 R$ = 1 € 
 R$ € 

Servizi di pre-piantagione 3.630,00  

Servizi di piantagione 1.400,00  

Servizi di post-piantagione 7.560,00  

Imput agricoli 11.215,00  

   

TOTALE 23.805,00 3.967,50 

 

Analisi del profitto 

di quest’attività produttiva e commerciale. 

 

In un ettaro c’è spazio suficiente per 1.111 piante con uno spazio di 3m x 3m. 

Prendendo in considerazione la produttività media, quest’area potrà produrre 15 

tonnellate di banane per ettaro. Così, il reddito bruto (RB) per questa coltivazione 

sarebbe di 15.000 kg x 4,25 (prezzo medio per 1kg nella vendita al dettaglio) cioè: 

RB = R$ 63.750,00/ciclo 

Il lucro (L) è il risultato del calcolo del valore ottenuto nella commercializzazione 

della produzione (RB) meno i costi totali/ciclo (CT). Quindi, R$ 63.750,00 - R$ 

23.805,00 >>>>>>> L = R$ 39.945,00/ciclo. 

La relazione costo-benefício (RCB) permette misurare il guadagno per ogni 

Real (R$ 1,00) investito. Per questo, dividendo RB per CT (63.750,00/23.805,00) = 

RCB = 2,67, ossia, per ogni R$ 1,00 investito in questa attività agraria, torna indietro 

R$ 2,67, cioè ben più del doppio. 

 

 

 

Giorgio G. Vaccari – Presidente da Fundação Franco Gilberti 

 

Salvador (BA), 31/03/2021 


