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RESUMO 

 

A agricultura, especialmente o setor de fruticultura, possui grande importância na economia 

cearense e do Nordeste como um todo, apontando para a necessidade do conhecimento de 

características relacionadas à comercialização de frutas assim como estudos sobre o 

comportamento dos preços destes produtos.  O conhecimento do padrão de sazonalidade e 

tendência dos preços dos produtos originários deste setor possui grande importância no 

contexto de planejamento agrícola. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar o 

comportamento dos preços das principais frutas e hortaliças-fruto comercializados na 

CEASA-CE. Para isso, filtrou-se as culturas ofertadas na CEASA-CE, Sede Maracanaú, 

originárias no Estado do Ceará, obtendo-se, desta forma, os principais produtos produzidos no 

Estado que são comercializados na Sede citada. Obteve-se o histórico de preços para o 

período de 2002 a 2014 de cada cultura analisada, procedendo-se a deflação destes valores 

com base no IGP-DI calculado pela FGV, base de dezembro de 2014. Utilizou-se o método da 

média móvel centralizada para identificar os índices sazonais das culturas. Procedeu-se, em 

seguida, a análise de tendência mensal dos históricos de preços analisados. Todas as culturas 

apresentaram padrão sazonal de variação de preços e as culturas de tomate, melancia, 

pimentão, melão japonês e limão apresentaram tendência de queda dos preços. 

 

Palavras-chave: Sazonalidade. Tendência de Preços. Planejamento Agrícola. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The agriculture, especially the fruit growing sector, possesses great importance in Ceará 

economy and to the Nordeste as a whole, pointing to the need to know the characteristics 

related to the marketing of fruit as well as studies on the behavior of prices of these products. 

The knowledge of seasonality pattern and trend the prices the products originating from this 

sector, has great importance in the context of agricultural planning. So, this work had as 

objective analyze the behavior the prices of the main fruits and vegetables-fruits marketed in 

the CEASA-CE. For this, filtered itself the cultures tendered in the CEASA-CE, Headquarters 

Maracanaú, originating in the State of Ceará, getting itself, so, the main products produced in 

the State that are marketed in the Headquarters quoted. There was obtained price history for 

the period of 2002 to 2014 of each culture analyzed, proceeding itself the deflation of these 

values based on the IGP-DI calculated by FGV, base of december of 2014. Utilized itself the 

method of centralized moving average to identify the seasonal indices of cultures. Proceeded 

itself, then, the analysis monthly trend of price history analized. All cultures presented 

seasonal pattern of price variation and the cultures of tomato, watermelon, pepper, Japanese 

melon and lemon presented downward trend of price. 

  

Keywords: Seasonality. Price Trend. Agricultural Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia do Ceará cresceu significativamente nos últimos anos, e dentre os 

setores que mais se desenvolveram destaca-se a agricultura, especialmente a fruticultura, que 

apresenta-se atualmente como um dos principais setores em crescimento na região, gerando 

emprego e renda para os habitantes desta região (CHAVES et al., 2009; FACHINELLO et al., 

2011).  

O Estado do Ceará possui hoje uma produção agrícola diversificada. Dentre as 

culturas produzidas destacam-se, em volume de comercialização, por exemplo, banana 

pacova, tomate, banana prata, mamão formosa e melancia. Essas culturas, em 2013, atingiram 

os maiores volumes de comercialização na CEASA (Central de Abastecimento do Ceará), 

Sede Maracanaú, referentes à produtos oriundos do Estado do Ceará (CEASA, 2013).  

Vale ressalta que os meses do ano que ocorrem os maiores níveis de produção e 

comercialização correspondem aos preços mais baixos, isto é, correspondem aos períodos de 

safra da cultura.  

As flutuações ou variações estacionais dos preços de um produto agrícola são 

geralmente ligadas a um padrão comum de comportamento nos mesmos meses em anos 

sucessivos (MARQUES e AGUIAR, 1993). Entretanto, além da variação estacional de uma 

série de preços, podem existir, em determinados anos, movimentos irregulares ou aleatórios 

relativos a eventos casuais (SPIEGEL, 1993).  

Levando-se em consideração as grandes variações nos preços de produtos 

agrícolas, o conhecimento da variação estacional e da tendência, tornam-se importantes 

ferramentas de tomada de decisão para produtores, comerciantes, consumidores, varejistas e 

também para o Governo. É razoável, portanto, considerar que o conhecimento das variações 

sazonais dos preços agrícolas, assim como o conhecimento das tendências de preços, possui 

grande importância principalmente tendo em vista os movimentos de oferta e demanda. O 

conhecimento das variações sazonais dos preços, por exemplo, fornece subsídios aos 

produtores para alocação temporal de recursos mais eficiente (CARVALHO, 2008). Além 

disso, pode servir para orientar o consumidor sobre as melhores épocas de compra, 

melhorando a eficiência da utilização da renda (MARQUES E CAISEETA FILHO, 2002). 

Vários estudos foram realizados com foco de estudo no comportamento de preços 

agrícolas, devido à necessidade de atualização constante das informações contidas nestas 

publicações, tornando esta área atraente para o campo de estudo e pesquisa. Estudos nesta 
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linha são observados nos trabalhos de Pathumnakul & Piewthongngam (2010), Viana et al. 

(2010), Cardoso et al. (2013), voltados para produtos agrícolas. 

 Marques e Aguiar (1993) cita que a melhor época do ano para se adquirir o 

produto, organizar os estoques a fim de amenizar o impacto das elevações nos preços na 

época de queda na oferta, formulação de políticas de renda mínima, aquisição de crédito 

bancário, entre outros, são algumas das decisões que poderiam ser diretamente afetadas com o 

conhecimento da variação estacional de um dado produto agrícola de interesse. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o comportamento dos preços das principais frutas e hortaliças-fruto 

comercializados na CEASA-CE, Sede Maracanaú.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as culturas em relação a seus aspectos gerais e de mercado. 

 Apresentar graficamente a evolução dos preços reais de todas as culturas 

analisadas. 

 Determinar índices sazonais de preços para as principais culturas oriundas do 

Ceará e comercializadas no CEASA – CE.  

 Determinar períodos de safra e entressafra para as culturas citadas no item 

anterior. 

 Identificar a tendência de preços mensais, em termos monetários e percentuais, 

para cada uma das culturas analisadas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Existem vários métodos de análise de sazonalidade, como o descrito por 

Hoffmann (1998), por exemplo, mas todos partem do princípio de que uma série de preços é 

uma série temporal, uma vez que ela se desenvolve ao longo do tempo. Sobre séries 

temporais, Pindyck & Rubinfeld (2004), afirmaram que estas são composta por quatro  

elementos:  tendência,  sazonalidade,  ciclo  e  aleatoriedade. 

Esses quatro elementos são facilmente observados nas séries de preços agrícolas 

conforme descrevem Santana & Rodrigues (2000):  

 Efeitos cíclicos: os preços variam segundo a própria dinâmica da atividade 

agrícola ou políticas macroeconômicas.  

 Efeitos aleatórios: os preços são influenciados por fatores que ocorrem ao 

acaso como estiagens, inundações, incidência de pragas e doenças.  

 Efeitos sazonais: ocorrem em função de períodos de safra ou entressafra.  

 Tendência: representa o comportamento da série de preços ao longo do tempo. 

       O objetivo da análise de sazonalidade, portanto, é realizar uma estimativa da 

variação média de preços ao longo do ano de forma estatisticamente significativa. 

       Nos tópicos à seguir serão abordados aspectos relacionado à análise de 

sazonalidade e tendência, e também será realizada uma caracterização da principais culturas 

comercializadas na CEASA – CE que tem origem no Estado do Ceará. 

 

3.1 Sazonalidade de preços agrícolas 

 

No âmbito de análise de preços de produtos agrícolas uma metodologia bastante 

empregada é a análise de sazonalidade, constituindo-se em importante ferramenta de tomada 

de decisão por parte de produtores e outros agentes envolvidos na conjuntura de mercado 

agrícola de forma geral. Nesse sentido, como já mencionado, decisões como a melhor época 

do ano para se adquirir o produto, organizar os estoques a fim de amenizar o impacto das 

elevações nos preços na época de queda na oferta, formulação de políticas de renda mínima, 

aquisição de crédito bancário, entre outros, são algumas das decisões que poderiam ser 

diretamente afetadas com o conhecimento da variação estacional de um dado produto agrícola 

de interesse (MARQUES E AGUIAR, 1993). 
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Vários são os autores com trabalhos na área de sazonalidade de produtos 

agrícolas. Soares Júnior (2014) estudou a sazonalidade de preços de feijões do grupo preto e 

cores no estado do Paraná. Gallo (2007) escreveu sobre sazonalidade de preços de tomate na 

CEASA da Grande Florianópolis, e outros que também escreveram sobre o assunto 

enriquecendo a literatura relacionada, bem como o banco de dados sobre o assunto. 

Marques e Aguiar (1993) já citavam que algumas das variações periódicas nos 

preços recebidos pelos agricultores estão associadas às estações do ano e estas são 

denominadas de sazonais. Estas variações ocorrem em decorrência de aspectos relacionados à 

sazonalidade da oferta de fatores de produção, da demanda do produto, ou ainda, dependendo 

da cultura analisada, à oferta variável em função do ciclo biológico das culturas.  

Hoffmann (1998) afirma que algumas externalidades afetam direta e 

indiretamente a sazonalidade, como por exemplo os fatores climáticos, que contribuem para a 

variabilidade  do comportamento dos preços pelo lado da oferta. Já a demanda também 

apresenta características sazonais, como por exemplo, o consumo de peixes na semana santa 

ou peru no Natal. Segundo Morettin & Toloi (2006) é difícil definir o que seja sazonalidade, 

mas muitos autores a consideram como um fenômeno que ocorre regularmente de ano para 

ano, como a colheita da produção agrícola em determinados meses do ano, isto é, um 

fenômeno que ocorre, repetidamente, nos mesmos meses do ano. 

 

3.2 Análise de tendência de preços 

 

       A tendência de preços é observada a partir de uma série histórica (longo prazo), 

demonstrando a existência de uma trajetória de alta, queda ou estabilidade dos preços 

(MARQUES, 2011). Este autor cita ainda que esta tendência pode ser influenciada por fatores 

como inovação tecnológica, mudanças de hábitos de consumo e distorções entre a oferta e 

demanda. 

       Marques (2006) afirma que são consideradas tendências de longo prazo as 

superiores a 6 meses e que as de curto prazo, normalmente são reações da tendência de  longo 

prazo, ou seja, são pequenas ondas (para cima e para baixo) ao  redor da linha de tendência de 

longo  prazo (ou principal). Podendo se distinguir dois tipos de tendência: 

 Tendência de alta (bullish) - É definida pela sucessão de picos e vales mais 

altos, ou seja, cada pico e cada vale ocorrem em valor superior ao anterior.   
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 Tendência de queda (bearish) - É definida pela sucessão de picos e vales mais 

baixos, ou seja, cada pico e cada vale ocorrem em valor inferior ao anterior. 

Tendo em vista que a tendência pode ser definida em horas, dias, meses ou anos, 

dependendo do produto ou do mercado analisado, seu conhecimento, assim como 

mecanismos para proteção contra tendência de queda, tornam-se importantes ferramentas para 

obtenção de melhores resultados econômicos tanto no sentido de comercialização como de 

investimento. 

Uma medida nesse sentido são os contratos futuros, que segundo Corrêa e Raíces 

(2005) estão baseados na fixação de preço e liquidação futura dos contratos. Estes autores 

citam ainda que este tipo de mercado possui duas principais vantagens, que é a proteção 

contra oscilações de preços, bem como a descoberta dos preços futuros das commodities 

agropecuárias. Realizando um contrato desta natureza o produtor estará travando o preço do 

produto, eliminado as incertezas das oscilações dos preços das commodities, mas também não 

poderá se beneficiar caso ocorra tendências de altas nos preços. 

 

3.3 Características gerais e de mercado das culturas analisadas 

 

3.3.1 Cultura: banana (pacovan e prata) 

 

A banana (Paradisiaca L.) é uma das principais culturas agrícolas do mundo, 

tanto em termos de produção como de comercialização. Fioravanço (2003) cita que para 

muitos países, além de ser um alimento complementar da dieta da população, a banana 

apresenta grande relevância social e econômica, servindo como fonte de renda para muitas 

famílias de agricultores, gerando postos de trabalho no campo e na cidade e contribuindo para 

o desenvolvimento das regiões envolvidas em sua produção. 

Ploetz (1999) cita que a banana é fonte de uma parte significativa das 

necessidades diárias de carboidratos, vitaminas A, B6 e C, Potássio, Fósforo e Cálcio da 

população das terras altas de Uganda, onde o consumo per capita chega a 200 kg por ano. No 

Brasil, especialmente no Estado do Amazonas, a banana é a fruta de maior consumo, 

constituindo-se em um alimento básico da população carente (CORDEIRO et al., 1998). 

Em termos de números, a banana ocupa a segunda posição na produção mundial 

de frutas, sendo considerada por Perrier et. al., (2009), juntamente com o arroz, o trigo e o 

milho, como as fontes alimentares mais importantes do mundo. 
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Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégias Econômicas do Ceará – IPECE, em 

2007, a banana foi a fruta que mais contribuiu para o valor bruto da produção agrícola no 

estado do Ceará. A cultura está entre as três primeiras, tendo uma participação de 37,85%, 

seguido de maracujá com 26,59% e coco-da-baía com 17,68%. 

Segundo dados da FAO (2012) a cultura é cultivada em 107 países ocupando uma 

área estimada de 4,1 milhões de hectares com uma produção de 95 milhões de toneladas, 

estando o Brasil, nesse período, na quinta colocação no ranking de maiores produtores. 

Ainda segundo dados da FAO (2012) o Brasil é o quinto maior produtor mundial 

de banana, obtendo uma produção de 7 milhões de toneladas em uma área de 

aproximadamente 487 mil hectares, empregando, direta e indiretamente, uma grande 

contingente de trabalhadores. 

As variedades tradicionalmente mais utilizadas pelos produtores são a Prata, 

Pacovan, Maçã, Grande Naine e Terra, sendo as duas primeiras as principais no cenário 

nacional e também no Estado do Ceará. As variedades Pacovan e Prata estão entre as três 

culturas agrícolas mais produzidas no Ceará para fins de comercialização na CEASA – CE, 

Sede Maracanaú, movimentando um total de R$ 67.995.120 no ano de 2013 (CEASA, 2013). 

 

3.3.2 Cultura: tomate 

 

O cultivo do tomateiro (Solanum lycorpersicum) é realizado em diversas áreas de 

produção agrícola do país sendo os principais centros produtores os Estados de Goiás, São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Estado do Ceará não figura entre os principais 

produtores do país, no entanto, entre as culturas produzidas neste Estado, o tomate aparece 

como a segunda principal cultura de comercialização, em volume, no CEASA, evidentemente 

considerando as culturas oriundas do Ceará (CEASA, 2013).  

O tomate é uma das oleráceas mais difundidas não só no Brasil, mas também em 

várias outras partes do mundo, sendo cultivado nas mais diferentes latitudes geográficas do 

planeta. Em 2011, a produção mundial foi de 159,02 milhões de toneladas, sendo China, Índia 

e Estados Unidos da América os principais produtores, correspondendo a cerca de 49 % da 

produção mundial (FAOSTAT, 2013). O Brasil – oitavo produtor mundial – produziu, em 

2011, 4,42 milhões de toneladas em área de 69,31 mil ha, com produtividade estimada de 

63,85 t/ha (IBGE, 2012; FAOSTAT, 2013). 
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A cadeia produtiva do tomate é uma das mais importantes da indústria 

alimentícia, sendo constituídas em duas cadeias distintas de acordo com destinação do 

produto que normalmente são para o consumo in natura ou para processamento industrial 

(CAMARGO, et. al., 2006). 

Brandão e Lopes (2001), já citavam que nos últimos 30 anos as atividades da 

cadeia produtiva de tomate industrial consolidaram notáveis investimentos, com grande 

incremento na produção, adoção de novas variedades e híbridos, além de técnicas modernas 

de cultivo. 

O preço do tomate costuma oscilar de maneira considerável ao longo do ano, 

Boteon et al. (2003) já ressaltavam causas possíveis desses movimentos aleatórios ao 

afirmarem que as variações nos preços de tomate de mesa no Brasil dependem de alguns 

outros fatores como: custos de produção, demanda pelo produto, qualidade do produto, entre 

outros. 

 

3.3.3 Cultura: mamão formosa 

 

A origem da cultura do mamoeiro (Carica papaya L.) não é definida com 

exatidão. A maioria dos pesquisadores considera que seu cultivo teve início na América do 

Sul, América Central ou no Sul do México, tendo daí se propagado por, praticamente, todas 

as regiões do mundo (MOURA e RESENDE, 1986).  

Esta cultura é considerada, como citado, como uma das fruteiras mais cultivadas e 

consumidas nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Seus frutos, conhecidos como 

mamão são excelentes fontes de cálcio, pró-vitamina A e vitamina C (ácido ascórbico), sendo 

amplamente utilizados em dietas alimentares. 

Segundo a FAO (2010), a produção mundial de mamão representou 10% da 

produção mundial de frutas tropicais, girando em torno de 8 milhões de toneladas, das quais 

39% são produzidas na América Latina e Caribe. Os principais produtores mundiais são o 

Brasil, México, Nigéria, Índia e Indonésia, enquanto os maiores exportadores são o México e 

a Malásia. 

Em levantamento realizado IBGE, em 2011, sobre as principais frutas frescas 

produzidas no Brasil, o mamão aparece na sexta colocação com uma produção de 1.854.343 

toneladas desta fruta em uma área de 35.531 ha, o que representa 1,1% da área total cultivada 

no país. Neste cenário o Ceará aparece como 3° colocado na produção nacional. 
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 Com relação ao volume de frutas comercializadas no CEASA – CE, Sede 

Maracanaú, com origem no Estado do Ceará, o mamão formosa aparece como quarto produto 

em volume de comercialização (CEASA, 2013). 

Nos últimos anos o mamão tem passado por um período de instabilidade, 

ocorrendo, em algumas regiões, diminuição da área cultivada e redução, consequentemente, 

dos níveis de produção. Alguns autores citam que o aumento dos custos de produção e o 

mercado instável neste último período contribuiu para este cenário. 

 

3.3.4 Cultura: melancia 

 

A melancia (Citrullus lanatus) é uma Cucurbitáceae de grande expressão 

econômica e social, possuindo propriedades nutricionais, fonte de sais e minerais e 

terapêuticas que aumentam o interesse do consumidor pelo seu fruto (DIAS et al., 2006). A 

melancia tem sua origem no continente africano. Seus frutos são utilizados tanto na 

alimentação humana como animal. Em algumas regiões, as sementes são consumidas tostadas 

e dessas pode-se extrair um óleo de boa qualidade, cujo conteúdo varia de 20 a 45%. A casca 

do fruto pode ser utilizada na fabricação de doce, bem como na alimentação de alguns 

animais, tais como patos, galinhas e porcos (MIRANDA et al.,1997).  

Em seus sistemas de cultivo a irrigação é uma prática altamente vantajosa, pois 

além de possibilitar incrementos de produtividade e obter frutos de melhor qualidade, esta 

tecnologia possibilita a produção na entressafra, quando os preços são mais atrativos ao 

produtor (MAROUELLI et al., 2012). 

O fruto da melancia é constituído em sua maior parte por água. Segundo Embrapa 

Semiárido (2007) a melancia contém também em sua composição quantidades significativas 

de proteínas, fibras, cálcio, fósforo e ferro. 

A cultura da melancia é cultivada em vários países do mundo, estando o Brasil 

entre os principais produtores, atingindo uma produção de dois milhões de toneladas no ano 

2012. No Brasil, o IBGE, neste mesmo ano, registrou 28 estados brasileiros produtores de 

melancia, sendo dez responsáveis por 85% do volume e cinco por 58% - Rio Grande do Sul – 

17%, Goiás – 13%, Bahia – 12%, São Paulo – 10% e Rio Grande do Norte – 6%. Embora não 

figure entre os principais produtores nacionais de melancia, esta cultura é a quinta em volume 

de comercialização no CEASA, no que se refere às culturas produzidas internamente 

(CEASA, 2013). 
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3.3.5 Cultura: pimentão  

 

O pimentão (Capsicum annuum) é uma das 10 hortaliças de maior importância 

econômica para o mercado brasileiro. Citada como uma das principais hortaliças produzidas 

no Estado e também uma das culturas mais indicadas para ser utilizada em cultivo protegido, 

situando-se entre as cinco culturas de maior área cultivada no Brasil e em outros países do 

mundo (TAKAZAKI, 1991). Em seus sistemas de cultivo, uma característica bastante citada 

entre os pesquisadores é alta demanda por fertilizantes.  

Resultados de pesquisas têm mostrado a importância da utilização de doses 

elevadas de adubos orgânicos e minerais para atender à demanda de nutrientes na cultura do 

pimentão (MELO et al., 2000; RIBEIRO et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2004). A aplicação de 

adubos e corretivos é uma prática agrícola onerosa que representa, em média, 23,4% do custo 

de produção do pimentão (RIBEIRO et al., 2000). 

Os frutos de pimentão são fontes importantes de três antioxidantes naturais: a 

vitamina C, os carotenóides e a vitamina E. Há evidências de que os antioxidantes previnem 

doenças generativas como o câncer, doenças cardiovasculares, catarata, mal-de-Parkinson e 

mal de Alzheimer, por sequestrarem radicais livres. 

A cultura é amplamente cultivada em todo o mundo, tendo como principais 

produtores mundiais, em 2011, a China, México, Turquia, Estados Unidos e Espanha 

(FAOSTAT, 2013). Embora o pimentão figure entre as principais hortaliças produzidas no 

Brasil, este não se destaca, em termos de volume de produção, à nível internacional. 

O cultivo de pimentão ocorre praticamente em todas as regiões do país e é um dos 

melhores exemplos de agricultura familiar e de integração pequeno agricultor-agroindústria. 

À nível nacional, o Estado de São Paulo se destaca como maior produtor desta 

hortaliça. Em relação à comercialização no CEASA – CE, Sede Maracanaú, o pimentão é o 

sexto produto em volume, ficando atrás apenas de banana pacovan, tomate, banana prata, 

mamão formosa e melancia (CEASA, 2013). 

 

3.3.6 Cultura: maracujá 

 

A cultura do maracujá (Passiflora edulis f. Flavicarpa) tem ganhado cada vez 

mais importância no cenário agrícola nacional, possuindo uma das cadeias produtivas mais 

importantes da economia brasileira. 
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Um reflexo disso é que desde 1995, a área plantada com maracujá-azedo, no 

Brasil, vinha se mantendo ao redor de 36 mil hectares, mas em 2007, houve um aumento 

expressivo de 30% da área plantada que foi de 46.866 ha. Segundo o IBGE (2012) Em 2010, 

a área plantada foi de 62.200 ha com uma produção 920.000 ton. Nos últimos quatro anos, a 

produção e a área plantada praticamente dobraram e a demanda pelos frutos de maracujá é 

cada vez maior, assim como o valor pago pela produção (CUNHA, 2013). 

A necessidade intensiva de mão de obra faz com que esta cultura  possua grande  

apelo social. Um fator significativo para o aumento constante de seu consumo e aceitabilidade 

nos mais diversos mercados, segundo Cunha (2013), é sua qualidade nutricional dos frutos, 

por serem ricos em sais minerais e vitaminas além de o suco extraído dos frutos terem aroma 

e sabor agradáveis.  

O cultivo do maracujá e difundido por todo território nacional, excetuando apenas 

algumas regiões mais frias dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo o Brasil 

o maior produtor mundial desta fruta. Entre os Estados mais produtores a Bahia aparece na 

primeira colocação com uma produção de 320.945 toneladas. O Ceará aparece em segundo 

com uma produção de 179.243 toneladas, seguido de Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo 

(EMBRAPA, 2012). 

 

3.3.7 Cultura: chuchu 

 

O chuchu (Sechium edule Swartz.) é fonte de vitaminas, sais minerais e 

aminoácidos livres, de bom valor energético e excelente qualidade de fibras, é recomendado 

particularmente para pessoas que estão sob dietas e que precisam de um alimento de boa 

digestão (EMBRAPA, 1994). 

SEBRAE (2011) cita que o chuchu está as hortaliças mais consumidas no Brasil, 

ao lado da cenoura, alface, tomate e beterraba.  

O Brasil é maior produtor mundial de chuchu sendo os principais produtores 

nacionais, os Estados do Rio de janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná. No 

Ceará, esta cultura foi, em 2013, a oitava cultura em volume de comercialização no CEASA – 

CE, Sede Maracanaú (CEASA, 2013). 
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3.3.8 Cultura: melão japonês 

 

O melão (Cucumis melo L.) tem origem americana possuindo forma esférica, 

casca rendilhada e polpa cor salmão. Seu peso normalmente varia de 1 a 1,5 kg por fruto 

(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, 2007). 

O melão é um fruto rico em vitaminas A, B, B2, B5 e C, com um valor energético 

de 20 a 62 kcal/100 g de polpa. Contêm minerais como potássio, sódio e fósforo, além de 

pequenas quantidades de ácidos cítrico e málico. Seu principal açúcar é a sacarose, mas 

também contém frutose, glicose e rafinose em menores quantidades (HORTIBRASIL, 2007). 

O meloeiro, de uma forma geral, é cultivado em várias partes do mundo, sendo 

China, Irã e Turquia os maiores produtores no ano de 2010 (FAOSFAT, 2012), juntos esses 

países detêm mais de 60% da produção mundial desta cultura, sendo que, somente  a China, 

foi responsável por mais de 50% da produção mundial desta cultura neste ano. 

Embora não figure entre os maiores produtores, o Brasil está entre os maiores 

exportadores da fruta, juntamente com Espanha, Guatemala, EUA e México, chegando a ser o 

2° maior exportador nos anos de 2007 e 2008 (FAOSFAT, 2012). 

No Brasil, a região Nordeste se destaca na produção de melão, da qual detêm 95% 

da produção nacional, correspondente aos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, 

Pernambuco e Bahia (DANTAS, 2010), e destes, os dois primeiros despontam como os 

principais produtores e exportadores do país (DEUS, 2012).  

No Ceará, a fruta é a nona em volume de comercialização no CEASA – CE, Sede 

Maracanaú (CEASA, 2013). 

 

3.3.9 Cultura: limão 

 

O limão (Citrus limon) não tem sua origem bem definida. Os limões são ricos em 

ácido cítrico, que conferem um sabor ácido ao fruto. É uma boa fonte de vitamina C, além de 

Potássio, Magnésio, Cálcio e Fósforo.  

Existem relatos de que existem cerca de 70 variedades desta cultura em todo o 

mundo, porém as mais conhecidas, no Brasil, são: Limão Tahiti, Limão Siciliano, Limão 

Galego e Limão Cravo. Entre as variedades cultivadas no Brasil, o Limão Tahiti é a variedade 

de maior relevância comercial (MENDONÇA, 2006).  
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Em 2012, o principal produtor nacional de limão foi o estado de São Paulo com 

uma produção de 923.178 toneladas em uma área colhida de 28.783 ha, seguido dos Estados 

Minas Gerais, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. Neste ano, o Ceará foi 10° maior produtor desta 

fruta (EMBRAPA, 2012). 

No CEASA – CE, Sede Maracanaú, o limão é o 11° produto em volume de 

comercialização, considerando as culturas oriundas do Ceará (CEASA, 2013). 
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1. Fonte de Dados 

 

A base de dados utilizada para a construção dos índices e indicadores necessários 

à realização das análises de sazonalidade e tendência dos preços dos principais produtos 

agrícolas foi o histórico de oferta e preços de comercialização destes produtos, disponíveis no 

Site oficial das Centrais de Abastecimento do Ceará (CEASA

).  

Para realizar a seleção das culturas a serem analisadas, filtrou-se os dados 

disponibilizados no Site da CEASA com base no estado de origem. Este procedimento 

permitiu selecionar as 10 principais culturas comercializadas no CEASA, com base no 

volume de comercialização, são elas: banana pacova, tomate, banana prata, mamão formosa, 

melancia, pimentão, maracujá, chuchu, melão japonês e limão, conforme mostra a tabela 1. 

Vale salientar que a décima cultura, em volume de comercialização, é a manga coité, no 

entanto, para esta cultura, não estão disponíveis histórico de preços. Desta forma, substituiu-

se a manga coité pela cultura do limão, que é a décima primeira cultura em volume de 

comercialização. A Tabela 1, a seguir, apresenta os 10 produtos mais comercializados na 

CEASA – CE, sede de Maracanaú. 

Tabela 1 - Volume comercializado (em toneladas) dos principais produtos comercializados na 

CEASA-CE, Sede Maracanaú. 

Produto Grupo Vol. Comercializado/2013 (ton) 

Banana Pacovan Fruta 31343,09 

Tomate Hortaliça fruto 23053,41 

banana Prata Fruta 16772,45 

Mamão Formosa Fruta 14640,98 

Melancia Fruta 10270,11 

Pimentão Hortaliça fruto 7751,88 

Maracujá Fruta 7221,64 

Chuchu Hortaliça fruto 5249,49 

Melão Japonês Fruta 5051,65 

Limão Fruta 3366,43 

Fonte: Elaboração própria. 

O estudo contempla o período de janeiro de 2002 à dezembro de 2014, estando os 

preços em bases mensais para todo o período analisado. As séries de preços, compostas pelos 

preços mensais durante todo o período analisado, calculados pelo sistema de informação da 

                                            
Site Oficial da CEASA, disponível em: <http://www.ceasa-ce.com.br/index.php/historicoofertas> 

http://www.ceasa-ce.com.br/index.php/historicoofertas
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CEASA e disponibilizado em tabelas de histórico de preços, foram deflacionadas através do 

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – (IGP-DI) calculados pela Fundação 

Getulio Vargas – (FGV). 

4.2. Análise de Sazonalidade 

Para a realização da análise de sazonalidade utilizou-se, a fim de determinar os 

índices estacionais de preços, o método da média aritmética móvel, exemplos da aplicação 

deste método podem ser encontrados em Santana (2003) e Mendes (2007). 

Inicialmente procedeu-se a deflação dos valores nominais (com inflação) para 

valores reais (sem inflação) utilizando-se a tabela de IGP-DI calculada pela FGV (base: 

dezembro de 2014). Definida a base a ser utilizada aplicou-se a seguinte fórmula para a 

obtenção dos preços reais: 

                                                                            (1) 

Após realizada a deflação do histórico de preços, determinou-se as médias 

aritméticas móveis centrada em doze meses. O procedimento para a determinação das médias 

aritméticas móveis foi realizado conforme a fórmula a seguir: 

MMC = (iΣ
6 - i + 6 Pi) / 13                                                                                                            (2) 

Em que, 

MMC = Média Móvel centralizada; 

Σ Pi =  Somatório  do mês i (mês analisado), os seis  meses anteriores ao mês i e os seis meses  

posteriores ao mês i; 

Esta média apresenta a mesma tendência da série de preços original mostrando as 

flutuações cíclicas em torno da série de preços. Outra característica interessante à cerca da 

média aritmética móvel é que ela elimina as flutuações de curto prazo ou aleatórias que se 

apresentam na série de preços original.  

A média móvel centralizada foi calculada para todos os meses a partir do mês de 

julho de 2002 até o mês de junho de 2014.  

Com as médias determinadas calculou-se o IEP (índice estacional de preço) 

através da seguinte fórmula: 
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                                                                                                                      (3)                                    

em que, 

IEP = Índice estacional de Preço, em %; 

P = Preço no mês analisado, em R$; 

MMC = Média Móvel Centralizada, em R$. 

Após o cálculo do IEP, procedeu-se a determinação do índice sazonal. Para isso, 

calculou-se inicialmente o IEP médio para cada cultura considerando os 12 meses do ano 

(vale ressaltar que estes meses representam a média dos meses correspondentes para todo o 

período analisado), caso o valor da média calculada não seja igual a 100, cada índice mensal  

deve ser ajustado por meio da multiplicação de um fator de correção conveniente, definido 

através da seguinte equação: 

 

                   
   

         
                                                                                           (4) 

 

Após o cálculo do fator de correção, procedeu-se a multiplicação deste com o IEP 

de cada mês, obtendo-se, assim, os índices de sazonalidade. 

Em sequência à determinação dos índices de sazonalidade, determinou-se os 

limites superiores e inferiores de cada mês para todo o período analisado. Esses dados foram 

utilizados para a confecção de gráficos onde é possível verificar a variação dos índices 

sazonais para identificação de períodos de safras e entressafras.  

Os gráficos e tabelas obtidas a partir das análises descritas constam na seção de 

resultados deste trabalho. 

                                      

4.3. Análise de Tendência 

 

A tendência pode ser observada dispondo-se de uma série histórica de preços 

reais, que permita observar a existência de uma trajetória de alta, queda ou estabilização dos 

preços. Existem vários modelos matemáticos utilizados para realizar a estimativa de 

tendência, contudo, para as análises deste trabalho visando obter a tendência anual de 

crescimento dos preços das culturas analisadas, utilizou-se o método linear. 
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O modelo linear consiste em ajustar uma equação de primeiro grau em uma série 

de preços para verificação do comportamento dos mesmos ao longo do tempo, conforme 

equação à seguir: 

                                                                                                                                    (5) 

em que,  

Pt = preço do produto agrícola no tempo t (anos);  

a = intercepto ou coeficiente linear; 

b = inclinação ou coeficiente angular; 

t = tendência. 

O componente t (tendência) da equação 2 é uma codificação dos períodos anuais 

analisados. A análise foi realizada da seguinte forma:  

 1° caso: Através da função inclinação, com os dados de preços reais de cada 

cultura e os valores de t codificados (sendo 0 para o mês de janeiro  2002, 1 

para o mês de fevereiro de 2002 e assim sucessivamente) determinou-se a 

tendência em termos monetários, para cada cultura. O valor obtido é o 

coeficiente angular da equação de regressão linear para os dados considerados. 

 2° caso: Utilizando a função inclinação, com os dados de LN (Logaritmo 

Natural) dos preços das culturas analisadas e os valores de t codificados (sendo 

0 para o mês de janeiro  2002, 1 para o mês de fevereiro de 2002 e assim 

sucessivamente) determinou-se a tendência em termos percentuais, para cada 

cultura. Da mesma forma que descrito para o 1° caso, o valor obtido é o 

coeficiente angular da equação de regressão linear para os dados considerados. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos históricos de preços obtidos para as principais culturas produzidas no 

Estado do Ceará comercializadas na CEASA – CE, Sede de Maracanaú, elaborou-se gráficos 

(gráficos 1 e 2 a seguir) de evolução de preços ao longo do período de janeiro de 2002 à 

dezembro de 2014. 

Figura 1 - Evolução dos preços de banana pacovan, tomate, pimentão e chuchu. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 2 - Evolução dos preços das culturas de banana prata, mamão formosa, melancia, 

maracujá, melão  japonês e limão. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A apresentação dos gráficos das figuras 1 e 2 foi realizada de tal forma (em dois 

gráficos diferentes, para facilitar a visualização), em virtude de as unidades de 

comercialização dos produtos analisados serem bastante diferentes entre si, o que ocasiona a 

existência de uma grande variação nos níveis de preços por cada produto, que oscila de R$ 

0,40 para o kg de melancia até R$ 96,70 para a caixa de 25 kg de tomate em determinados 

períodos, em termos de preços reais. 

A análise dos gráficos permite observar que os preços exibem ciclos bem nítidos 

de elevação e abaixamento e que nestes ciclos há uma grande variabilidade entre os pontos de 

alta e baixa destes preços. Observe, por exemplo, as curvas definidas para as culturas de 

tomate e pimentão, apresentadas no gráfico 1, note a oscilação ocorrida no preço do tomate 

entre os anos de 2006 e 2007, quando o preço atingiu o valor de R$ 24,42 em agosto de 2006 

e o valor R$ 96,70 em março de 2007. Não obstante à variação apresentada pela cultura do 

tomate, conforme o gráfico 1, a cultura do pimentão também apresentou grande oscilação de 

preços ao longo do período analisado, entre os meses de janeiro e maio de 2009, por exemplo, 

o preço da caixa de 12 kg deste produto variou de R$ 4,09 a R$ 35,58.  

A Tabela 2 a seguir apresenta uma estatística descritiva dos preços para cada 

cultura analisada.  

Tabela 2 - Estatística descritiva por cultura da série mensal de preços analisada. 

CULTURA MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIO PADRÃO 
COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO (%) 

BAN. PACOVAN (CENTO) 14,98 7,86 26,08 9,18 18,77 

TOMATE (CX25 kg) 41,73 9,69 96,70 44,01 29,71 

BAN. PRATA (CENTO)  11,81 6,44 23,29 8,61 20,73 

MAMÃO FORMOSA (kg) 0,90 0,48 2,73 1,20 29,11 

MELANCIA (kg) 0,69 0,40 1,16 0,38 16,85 

PIMENTÃO (CX12 kg) 16,52 4,09 47,33 22,26 32,77 

MARACUJÁ (kg) 2,74 1,36 4,83 1,75 19,56 

CHUCHU (CENTO) 28,95 10,76 80,20 36,01 30,03 

MELÃO JAPONÊS (kg) 1,76 0,55 3,68 1,58 26,35 

LIMÃO (kg) 6,28 1,44 15,75 7,28 31,02 

Fonte: Dados da CEASA. 

Os valores médios apresentados na segunda coluna da tabela 2 foram obtidos 

considerando toda a série de preços em base mensal, isto é, cada valor apresentado 

corresponde à média mensal de preços para todo o período analisado (somou-se todos os 

meses, 156 meses no total, e dividiu-se o valor obtido por 156, obtendo-se, assim, a média 

mensal para todo período analisado).  
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O coeficiente de variação, medida de dispersão que representa o desvio-padrão 

expresso como porcentagem da média, foi obtido por meio da divisão do desvio padrão pela 

média do limite superior, limite inferior e a média geral mensal de preços de cada cultura 

analisada.  Este dado permite analisar comparativamente a oscilação em torno da média dos 

valores analisados, dando ideia da oscilação dos preços ao longo do período analisado.  

Verifica-se, a partir da tabela 2, que as culturas de pimentão, chuchu e limão, 

seguido do tomate, apresentaram os maiores índices de coeficiente de variação com valores 

de: 32,77%; 30,03%; 31,02% e 29,71%, respectivamente. Em contrapartida, a melancia 

apresentou o menor índice de coeficiente de variação entre todas as culturas analisadas, 

apresentando um índice de 16,85%. Os maiores ou menores índices observados entre as 

culturas analisadas podem está condicionados à fatores ambientais que exercem influência 

sobre o ciclo de determinadas culturas e também decisões de mercado tomadas por produtores 

da cultura em questão.                                                                                                        

Pode-se observar grande variabilidade entre as culturas com destaque para a 

tomate, pimentão e chuchu, que apresentam desvio padrão superiores a 20, chegando à 44,01 

na cultura da tomate. As culturas de banana pacovan, banana prata e limão apresentaram 

desvio padrão menos acentuados, conforme segue: 9,18; 8,61 e 7,28 respectivamente.  Dentre 

os produtos analisados, a melancia apresentou o menor desvio padrão, 0,38. 

Ainda analisando a tabela 2, pode-se observar que os produtos que apresentaram 

as maiores variações ou diferença entre o limite superior e o limite inferior foram tomate e 

pimentão. Conforme apresentado na próxima seção (seção 5.1.1) determinou-se os limites 

superiores e inferiores para todos os meses, considerando todo o período de análise, para 

todas as culturas analisadas. As diferenças entre os limites superiores e inferiores atingiram a 

média de 212,57% para o tomate e 212,66% para o pimentão. Em contrapartida, as menores 

diferenças foram obtidas nas culturas de banana pacovan e banana prata, 37,64% e 57,27%, 

respectivamente, e na cultura da melancia com 61,38%. Quanto maior essa diferença 

percentual maior a variação nos preços, sendo a recíproca verdadeira.  

Vale ressaltar que as maiores diferenças observadas entre os limites superiores e 

inferiores correspondem aos maiores coeficientes de variação obtidos e apresentados na tabela 

2 na seção 4.1, onde o pimentão e o tomate apresentaram coeficientes variação, 

respectivamente, de 32,77% e 29,71%.  
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Em contrapartida, as menores diferenças entre os limites superiores e inferiores 

não correspondem exatamente aos menores índices de coeficiente de variação. Conforme 

apresentado anteriormente, as menores diferenças foram obtidas para as culturas da banana 

pacovan, banana prata e melancia, apresentando diferenças de: 37,64%; 57,27% e 61,38%, 

respectivamente. Os índices de coeficiente de variação obtidos para essas culturas foram 

18,77% para a banana pacovan, 20,73% para a banana prata e 16,85% para a melancia.  

É importante frisar que os valores dos coeficientes de variação apresentados, 

foram obtidos considerando a média geral, o valor mínimo e o valor máximo de toda série de 

preço analisada.  

5.1. Análise de Sazonalidade 

A apresentação dos resultados referentes à análise de sazonalidade está 

segmentada em duas seções, onde na primeira são apresentados os resultados para as culturas 

de banana pacovan, banana prata, mamão formosa, melancia, maracujá, melão japonês e 

limão, e na segunda seção os resultados obtidos para as culturas de tomate, pimentão e 

chuchu.  

Em cada seção são apresentados gráficos de variação do índice sazonal para cada 

cultura e uma tabela contendo a apresentação dos valores dos limites superiores e inferiores 

médios mensais e dos índices sazonais para cada cultura. 

Com os gráficos e tabelas foi possível identificar períodos de safras e entressafras 

e períodos de altas e baixas de preços dos produtos no mercado cearense, que permitem tirar 

conclusões relevantes para o planejamento de atividades de produção, principalmente, por 

parte de produtores. 

5.1.1 Análise de sazonalidade das frutas (banana pacovan, banana prata, mamão 

formosa, melancia, maracujá, melão japonês e limão). 

 

Na Tabela 3 a seguir são apresentados os índices sazonais para as culturas da 

banana pacovan, banana prata, mamão formosa, melancia, maracujá, melão japonês e limão. 

Além dos índices sazonais, pode-se observar também os limites inferiores e superiores 

mensais de IEP, considerando cada uma das culturas analisadas neste tópico. Verifica-se que 

todas as culturas apresentam, nos meses finais do ano, baixas de preços, sendo que a banana 

prata apresentou o período mais longo de alta nos preços, indo de fevereiro até agosto. 
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Tabela 3 - Índices sazonais, limites inferiores e superiores da banana pacovan, banana prata, 

mamão formosa, melancia, maracujá, melão japonês e limão, relativos à variação de preços 

entre 2002 - 2014, CEASA - CE, 2015.  

 

 
Na coluna dos índices sazonais, os valores seguidos de asteriscos (*) correspondem à períodos de entressafra, 

isto é, índice sazonal maior que 100. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

.A partir da análise da tabela 3 acima, pode-se verificar que no início do ano 

(especificamente os meses de janeiro e fevereiro) as culturas de banana pacovan, mamão 

formosa, melancia, maracujá, melão japonês e limão, apresentam-se abaixo da média, isto é, 

possuem preços mais baixos no início do ano, enquanto a cultura de banana prata apresenta no 

mês de janeiro índices inferiores à média, superando esta no mês de fevereiro. Djau et. al. 

(2014) encontrou resultados semelhantes para a cultura da banana prata quando avaliou a 

variação de preços de frutas no Estado do Ceará.  

Analisando a figura 3 pode-se observar que os limites inferiores e superiores 

oscilam aproximadamente na mesma proporção que as linhas dos índices sazonais dos preços 

analisados, salvo pontos em que há picos de alta ou baixa, conforme está apresentado a seguir.  

Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf.

Jan 89,50 116,71 80,45 86,95 122,34 58,27 82,90 103,96 65,75 90,00 108,77 72,27

Fev 97,20 119,23 84,62 100,40* 121,74 71,81 82,83 100,75 67,08 99,99 122,19 87,07

Mar 108,74* 134,09 95,73 108,65* 133,02 90,00 95,03 136,63 76,17 114,42* 163,30 88,94

Abr 114,90* 141,03 96,21 111,79* 133,95 89,95 98,53 124,11 75,08 117,15* 153,03 101,99

Mai 116,46* 132,35 104,39 119,48* 137,77 92,33 95,81 120,80 78,94 111,96* 130,78 91,01

Jun 114,35* 124,08 105,02 121,54* 151,59 96,20 104,17* 164,28 69,09 112,96* 152,70 81,15

Jul 110,36* 119,06 99,31 113,05* 134,24 87,98 109,22* 148,14 76,83 115,17* 147,15 77,06

Ago 106,15* 114,42 98,28 105,75* 141,13 88,34 122,41* 149,25 93,81 95,85 114,62 69,13

Set 98,09 107,20 88,12 93,95 114,55 78,28 116,60* 150,35 86,47 89,97 115,15 70,39

Out 85,67 98,21 61,12 82,20 107,04 66,17 105,83* 135,09 74,79 84,35 104,18 59,68

Nov 77,76 92,47 55,54 74,57 90,84 62,14 93,90 114,79 75,74 80,58 91,81 63,96

Dez 80,82 92,89 62,32 81,68 99,05 72,00 92,77 141,92 67,69 87,59 98,84 69,73

Melancia
Mês

Banana Pacovan Banana Prata Mamão formosa

Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf.

Jan 88,51 126,22 59,26 82,26 120,73 41,94 81,10 105,11 40,64

Fev 95,66 137,58 72,70 96,25 128,96 72,94 76,37 101,53 39,50

Mar 96,44 102,73 89,75 112,41* 149,86 77,92 81,81 123,95 41,34

Abr 110,96* 147,48 89,67 124,37* 183,77 90,50 84,79 118,85 50,51

Mai 118,78* 149,59 92,27 135,74* 191,29 76,96 79,96 104,46 43,81

Jun 105,71* 143,83 82,37 124,45* 201,19 63,18 76,16 96,81 44,87

Jul 103,59* 123,61 78,02 124,18* 183,90 78,28 77,35 99,56 61,89

Ago 99,14 125,01 70,97 111,15* 158,70 79,29 112,93* 163,63 77,11

Set 100,03* 122,48 72,59 72,18 100,70 27,95 141,90* 190,89 108,96

Out 90,40 109,23 79,48 61,06 80,20 29,79 149,77* 192,58 105,07

Nov 84,16 110,86 64,59 77,32 127,62 35,84 120,63* 163,75 91,06

Dez 106,63* 135,27 83,09 78,61 149,01 35,74 117,23* 210,89 88,29

Maracujá Melão Japonês Limão
Mês
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A análise do gráfico da banana pacovan permite observar que, como citado, ela 

inicia o ano em baixa de preços, porém no mês de março os preços já atingem níveis acima da 

média e se mantém desta forma até o mês de agosto, quando declina novamente. 

Figura 3 - Índices sazonais, limites inferiores e superiores da banana pacovan, banana prata, 

mamão formosa, melancia, maracujá, melão japonês e limão, relativos à variação de preços 

calculada para os 13 anos, 2002 - 2014, CEASA - CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Estes picos observados nos gráficos acima podem ser ocasionados por fatores 

ambientais e também por decisões de planejamento por parte dos produtores que podem 

interferir nos preços destas culturas, como o foco no mercado internacional, por exemplo, no 

caso da banana.  

Essa fruta (A banana) é produzida o ano inteiro, mas dependendo da variedade e 

da região pode apresentar picos de oferta em determinados meses, como ocorre com a banana 

pacovan e a banana prata, ambas analisadas neste trabalho. Esta última, assim como a banana 

pacovan, apresentou padrão de sazonalidade nos preços praticados em sua comercialização na 

CEASA – CE. A banana prata inicia o ano com o nível de preços abaixo da média (mês de 

janeiro), porém logo no mês de fevereiro os preços se elevam e mantêm-se acima da média 

até o mês de agosto. Estes então caem e fecham o ano em baixa.  

A maioria das culturas apresentam períodos de alta e baixa de preços bem 

definidos, com exceção do maracujá, que possui período de entressafra nítido entre os meses 

de abril à julho, porém no mês de setembro o preço deste produto também apresenta-se em 

alta, estando este mês entre dois períodos  de baixa de preços, fato que se repete no mês de 

dezembro.  

O mamão formosa apresenta período de entressafra que vai de junho à outubro. 

Durante boa parte do primeiro semestre (janeiro à maio) o mamão apresenta-se com preços 

abaixo da média, havendo uma subida nos preços no mês de junho, como citado 

anteriormente, e voltando a cair novamente a partir do mês de novembro.  

Já a melancia apresenta um comportamento semelhante à cultura do tomate, na 

qual em boa parte do primeiro semestre os preços mantêm-se acima da média, caracterizando 

um cenário de entressafra. Este fato, a exemplo do que ocorre com o tomate, pode está 

relacionado intimamente à quadra chuvosa vigente no Estado que, caracteristicamente, ocorre 

no primeiro semestre do ano. Especificamente, o período de alta nos preços ocorre no período 

de março à julho. 

O melão japonês apresenta período de entressafra entre os meses de março e 

agosto, que é período de maiores níveis de preços. Este resultado se aproxima dos resultados 

encontrados por pesquisadores do CEPEA (2015) em um estudo realizado para definir as 

melhores épocas de comercialização para o melão japonês no mercado do Estado de São 

Paulo. Naquele trabalho eles identificaram como período de melhores preços, o período de 

fevereiro à julho, por este ser o período de entressafra no principal pólo produtivo nacional 
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que é pólo RN/CE. Neste período costuma ser chuvoso nessa região, o que impede a colheita 

em larga escala deste produto. 

A cultura do limão apresenta um comportamento sazonal bem característico, onde 

durante todo o primeiro semestre, os níveis de preços estão abaixo da média, especificamente 

do início do ano até o mês de julho, isto porque este período corresponde à safra da cultura. 

Em contrapartida, a partir do mês de agosto até o final do ano, este produto apresenta seus 

maiores índices de preços, correspondendo, portanto, ao período de entressafra da cultura. 

5.1.2 Análise de sazonalidade das hortaliças-fruto (tomate, pimentão e chuchu) 

 

Na tabela 4, estão apresentados os índices de sazonais, limites inferiores e limites 

superiores mensais de IEP para as culturas do tomate, pimentão e chuchu. 

Tabela 4 - Índice sazonal, limites inferiores e superiores do tomate, pimentão e chuchu, no 

período de 2002 - 2014, CEASA - CE, 2015.  

 
Na coluna dos índices sazonais, os valores seguidos de asteriscos (*) correspondem à períodos de entressafra, 

isto é, índice sazonal maior que 100. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Observando a tabela 4 acima, verifica-se que as culturas do pimentão inicia o ano 

em baixa de preços. O mesmo ocorre para a cultura do tomate, que apresenta índice sazonal 

menor que 100 no mês de janeiro, mas superando este logo no mês de fevereiro. O chuchu 

apresenta um comportamento diferente, uma vez que inicia o ano em alta, permanecendo 

assim até o mês de abril, quando ocorre uma queda nos preços, voltando a subir novamente a 

partir de novembro. Vale ressaltar que a cultura do chuchu fecha o ano em alta de preços, oq 

eu não ocorre para as culturas de tomate e pimentão. 

Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf. Isazonal L. Sup. L. Inf.

Jan 92,69 153,97 46,74 98,48 179,78 24,60 103,51* 126,51 63,20

Fev 104,87* 187,51 66,91 99,54 126,62 55,94 125,94* 183,89 77,35

Mar 122,27* 195,11 65,46 100,14* 161,21 49,28 109,22* 143,40 76,34

Abr 139,82* 193,10 72,78 109,36* 187,61 50,40 105,98* 238,79 52,99

Mai 131,75* 187,67 80,34 121,75* 243,13 64,47 83,82 137,20 61,64

Jun 123,64* 159,22 69,96 123,54* 187,99 67,77 81,39 127,08 44,22

Jul 95,19 143,03 54,31 113,89* 191,69 78,44 95,01 141,42 48,84

Ago 75,95 167,99 22,22 82,05 122,58 54,59 81,19 132,35 43,98

Set 68,01 100,73 37,82 77,76 119,44 45,27 85,71 134,15 47,37

Out 68,20 99,94 42,42 86,20 115,42 48,87 99,63 154,21 70,23

Nov 83,16 131,74 44,29 88,32 114,91 44,55 112,16* 158,02 66,27

Dez 94,46 169,40 56,84 98,98 131,73 61,53 116,45* 160,63 71,85

Mês
Tomate Pimentão Chuchu
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Na figura 4, de maneira análoga à descrição apresentada pela figura 3, estão 

expostas as linhas dos índices sazonais, dos limites superiores e inferiores. Observa-se que, 

salvo oscilações de picos, as linhas dos limites superiores e inferiores variam 

aproximadamente na mesma proporção que as linhas dos índices de sazonalidade.  

Figura 4 - Índices sazonais, limites inferiores e superiores do tomate, pimentão e chuchu, 

relativos à variação calculada para os 13 anos, 2002 - 2014. CEASA - CE, 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

O tomate inicia o ano em baixa, com níveis de preços abaixo da média, porém 

logo em fevereiro, a exemplo da banana prata, atinge níveis de preços mais elevados, 

permanecendo em alta até o mês de junho, quando então declina novamente. Um fato que 

pode está relacionado à alta dos preços na cultura do tomate nos meses citados anteriormente, 

é a coincidência destes com a quadra de chuvas que ocorre, normalmente, nos primeiro 

semestre do ano. O período de molhamento foliar, ocasionado pelas chuvas a que as plantas 

geralmente são submetidas quando cultivadas no campo (situação da maior parcela dos 

cultivos desta cultura no Ceará), favorece a infecção e disseminação de doenças, podendo 

causar grandes perdas na produção e sem a adoção de um manejo de controle adequado, as 

pragas também podem causar danos consideráveis à cultura e queda na produção conforme 

cita Gallo et. al. (2002). Estas perdas e o aumento nos custos de produção diminuem a oferta 

deste produto no mercado, aumentando assim nível de preços, conforme pode-se observar na 

tabela 4. 
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A cultura do pimentão possui um comportamento semelhante ao descrito para a 

cultura do tomate e melancia, certamente pelos mesmos motivos. Segundo Lúcio (2004) o 

excesso de chuva, é importante fator na redução da produção e da qualidade dos frutos, nesta 

cultura. Isto é refletido diretamente nos preços praticados na comercialização deste produto, 

uma vez que a diminuição da oferta do produto no mercado ocasiona uma elevação nos níveis 

de preços. 

O chuchu inicia o ano em alta, com níveis de preços que permanecem acima da 

média até o mês de Abril. A partir daí os preços caem, permanecendo em baixa até o mês de 

outubro, quando se elevam novamente e fecham o ano em alta.  

5.2 Análise de Tendência 

A análise da Tabela 5 permite observar que algumas culturas apresentam 

tendência de preços negativa e que o restante das culturas analisadas apresentam tendências 

positivas de crescimento (considerando os dados de preços mensais). 

Tabela 5 - Tendência em termos monetários e percentuais por cultura considerando o período 

de 2002 - 2014. 

CULTURA TENDÊNCIA (T. Monetários) TENDÊNCIA (T. Percentuais) 

BANANA PACOVAN 0,026 0,144 

TOMATE -0,108 -0,252 

BANANA PRATA 0,009 0,051 

MAMÃO FORMOSA 0,001 0,072 

MELANCIA -3,966E-05 0,009 

PIMENTÃO -0,061 -0,320 

MARACUJÁ 0,009 0,307 

CHUCHU 0,026 0,027 

MELÃO JAPONÊS -0,004 -0,248 

LIMÃO -0,020 -0,472 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Os produtos que apresentaram tendência de queda nos preços foram: tomate, 

melancia (em termos monetários), pimentão, melão japonês e limão. A desvalorização destes 

produtos, considerando o período utilizado para a análise, está correlacionada diretamente 

com o aumento da produtividade e da oferta dos produtos citados. A adoção de novas 

tecnologias de produção, possibilitando maior produtividade por área e maior interesse 

empresarial pela produção e distribuição de hortifrutigranjeiros, são elementos importantes 

para entender a queda significativa de preços. O aumento na oferta de produtos e o 
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incremento de renda obtidos a partir do Plano Real estimularam o maior consumo por partes 

dos consumidores (VIANA, 2010).  

Novas formas de processamento de produtos hortigranjeiros permitem a 

comercialização em escala destes produtos, o que em uma escala global, resulta em uma 

redução do preço unitário do produto. CARDOSO et al. (2000) já destacavam a tendência de 

aumento do consumo de bebidas não alcoólicas, que de certa forma usam na sua preparação 

uma quantidade relevante de frutas de clima tropical, o que indiretamente influencia na 

formação dos preços destes produtos. 

Analisando a cultura do maracujá, por exemplo, verifica-se que esta cultura 

apresenta uma tendência em termos monetários de 0,009 indicando que o preço do kg deste 

produto cresce, mensalmente, R$ 0,009. Em termos percentuais o crescimento foi de 0,307% 

ao mês. Este raciocínio deve ser aplicado às demais culturas analisadas. 

A cultura da melancia possui tendência de preço praticamente igual a zero, isto é, 

tende a ter alterações mínimas em seus preços de comercialização. 

O restante das culturas apresentou tendência de crescimento dos preços, como a 

banana pacovan e o maracujá, por exemplo. A maior demanda por estes produtos no mercado 

interno, aliado ao crescente interesse dos produtores de atingir o mercado internacional, pode 

justificar essa tendência de aumento de preços nessas culturas. Além da banana pacovan, que 

apresenta uma tendência, em termos monetários, de 0,026 (mesma tendência de preços 

apresentada pela cultura do chuchu sendo o maior valor entre as culturas analisadas) e do 

maracujá, as culturas de banana prata e mamão formosa, também apresentaram tendência de 

crescimento de preços, conforme mostra a tabela 5.  
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6.  CONCLUSÕES 

Todas as culturas analisadas apresentaram padrão de sazonalidade em seus preços 

de comercialização no mercado da CEASA – CE, Sede Maracanaú. 

As culturas de banana pacovan, tomate, banana prata, melancia, pimentão e melão 

japonês, apresentam período de entressafra predominantemente no primeiro semestre do ano, 

enquanto as culturas de mamão formosa e limão apresentam período de entressafra 

predominantemente no segundo semestre do ano. A cultura de maracujá apresenta período de 

entressafra entre os meses de abril e julho, no mês de setembro e no mês de dezembro. A 

cultura do chuchu apresenta período de entressafra que compreende o início do ano, 

precisamente de janeiro à abril, e volta a apresentar período de entressafra no final do  ano, 

especificamente nos meses de novembro e dezembro.  

Cinco entre os dez produtos analisados apresentaram tendência de crescimento 

negativa, são eles: tomate, melancia, pimentão, melão japonês e limão. O restante dos 

produtos: banana pacovan, maracujá, banana prata, mamão formosa e chuchu, apresentaram 

tendência positiva de crescimento dos preços. 

Os resultados obtidos podem permitir um melhor planejamento da produção por 

parte de produtores e uma melhor programação financeira de consumidores, de uma forma 

geral. Também sugere-se novos estudos nessa área afim de analisar outros produtos menos 

expressivos em termos de quantidade mas que possuem importância econômica no Estado do 

Ceará, assim como os principais produtos comercializados em outras sedes da CEASA – CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BRANDÃO, E. S.; LOPES, M. R. Cadeia de tomate no Brasil. In: VIEIRA, R. de C. M. T. et 

al. (Ed.). Cadeias produtivas no Brasil: análise de competitividade. Brasília: EMBRAPA/São 

Paulo: FGV, 2001. cap. 15. p. 377-395.  

 

BOTEON, M.; HOLTZ, M.; VIDAL, A. J.; COSTA, C. D. Perspectivas e situação atual 

para a cultura do tomate de mesa, 2003. Disponível em: 

<http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/tomatepalestra.pdf>. Acesso em: 28 Março 2015. 

 

CAMARGO, A. M. M. P. de.; CAMARGO, F. P. de; ALVES, H. S.; FILHO, W. P. C. 

Desenvolvimento do sistema agroindustrial de tomate. Informações Econômicas, São Paulo, 

v. 36, n. 6, p. 53-65. 2006. 

 

CARDOSO, C.E.L. et al. Fruticultura tropical: perspectiva e tendências. Revista Econômica 

do Nordeste, Fortaleza, v.31, n.1, p.84-95, 2000. Disponível em: <http://www.bnb.gov.br/>. 

Acessado em: 25 de março de  2015.  

 

CARDOSO, M. V.; SOARES, P. R. C.; SILVA, J. C. G. L. da; TIMOFEICZYK JUNIOR, R. 

Estudo da Sazonalidade de preço da celulose brasileira no mercado dos Estados Unidos em 

períodos cíclicos como apoio a estratégias empresariais. Scientia Forestalis, Piracicaba. v. 

41. n. 97. p. 47-55. 2013. 

 

CARVALHO, P. L. C.; SÁFADI, T.; FERRAZ, M. I. F. Sazonalidade nos índices de preços 

setoriais agrícolas do município de Lavras, MG. Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.26, n.4, 

p.83-101, 2008. 

 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ - CEASA. Disponível em 

<http://www.ceasa-ce.com.br/index.php/historicoofertas> Acesso em: 06 março 2015. 

 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – CEPEA - 

ESALQ/USP. Brasil Hortifruti – Qual a melhor época a venda de hortifrutícolas? N° 142, 

fevereiro de 2005, ISSN 1981- 1837. Disponível em:  

< http://www.cepea.esalq.usp.br/hfbrasil/edicoes/142/full.pdf > Acessado em: 10 de Abril de 

2015. 

CHAVES, R. Q.; MAGALHÃES, A. M.; BENEDETTI, O. I. S.; BLOS, A. L. F.; SILVA, T. 

N. Produção integrada de frutas como estratégia para a cadeia produtiva do pêssego no Rio 

Grande do Sul. Perspectiva. Erechim. v.34. n.127. p. 7-24. 2009.  

 

http://www.bnb.gov.br/
http://www.ceasa-ce.com.br/index.php/historicoofertas


43 

 

 

CORDEIRO, Z. J. M.; SILVA, S. de O. e; PEREIRA, J. C. R.; COELHO, A. F. S. Sigatoka 

Negra no Brasil. Informativo SBF, Brasília, v.17, n.2, p.8-10. 1998. 

 

CORRÊA, Arnaldo Luiz; RAÍCES, Carlos. Derivativos agrícolas. São Paulo: Globo, 2005. 

 

CUNHA, Marlon. Produtividade e características de frutos de pomares de maracujá 

implantados com sementes originais e reaproveitadas do híbrido BRS Gigante Amarelo. 

2013. 46 f. Dissertação (Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária) - Universidade de 

Brasília, 2013.  

 

DIAS, R. C. S.; SILVA, C. M. J.; QUIEROZ, M. A.; COSTA, N. D.; SOUZA, F. F.; 

SANTOS, M. H.; PAIVA, L. B.; BARBOSA, G. S.; MEDEIROS, K. N. Desempenho 

agronômico de linhas de melancia com resistência ao oídio. In: Congresso Brasileiro de 

Olericultura, Goiânia. Horticultura Brasileira vol. 24, p. 1416-1418. 2006.  

 

DANTAS, Daniel da Costa. Função de produção do meloeiro em resposta á fertirrigação 

nitrogenada e potássica na microregião de Mossoró. 2010. 79 f. Dissertação (mestrado em 

irrigação e drenagem) – Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, 2010. 

 

DEUS, José Aridiano Lima de. Sistema de recomendação de corretivos e fertilizantes para 

o meloeiro com base no balanço nutricional. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado em Solos e 

Nutrição de Plantas) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2012. 

 

EMBRAPA – Mandioca e fruticultura. Tabela – Produção brasileira de limão em 2012. 

Disponível em:  

<https://www.embrapa.br/documents/1355135/1905913/b1_limao.pdf/78142e39-65fd-4780-

9da7-e30f638650b8> Acesso em: 27 março 2015. 

 

EMBRAPA – Mandioca e fruticultura. Tabela – Produção brasileira de maracujá em 

2012. Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/documents/1355135/1906106/b1_maracuja.pdf/874465e9ce1b-

4a94-8f65-83c7ead28ddd> Acesso em: 21 Março 2015. 

 

EMBRAPA semiárido. Manejo e Conservação do Solo e da Água,  2007. Disponível em: 

<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/35797/1/OPB1322.pdf> Acesso 

em: 27 março 2015. 

 

EMBRAPA – SPI. A cultura do chuchu. Brasília, 1994. 55 p. (Coleção plantar 14). 

 

https://www.embrapa.br/documents/1355135/1905913/b1_limao.pdf/78142e39-65fd-4780-9da7-e30f638650b8
https://www.embrapa.br/documents/1355135/1905913/b1_limao.pdf/78142e39-65fd-4780-9da7-e30f638650b8
https://www.embrapa.br/documents/1355135/1906106/b1_maracuja.pdf/874465e9ce1b-4a94-8f65-83c7ead28ddd
https://www.embrapa.br/documents/1355135/1906106/b1_maracuja.pdf/874465e9ce1b-4a94-8f65-83c7ead28ddd
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/35797/1/OPB1322.pdf


44 

 

 

FACHINELLO, J. C.; PASA, M. DA S.; SCHMTIZ, J. D.; BETEMPS, D. L. Situação e 

perspectivas da fruticultura de clima temperado no Brasil. Revista Brasileira de 

Fruticultura, Jaboticabal. v.33, p. 109-120. 2011. 

 

FIORAVANÇO, J. C. Mercado Mundial da Banana: produção, comércio e participação 

brasileira. Informações Econômicas, SP, v.33, n.10, 2003. 

 

FOOD AND AGRICUTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

STATISTICAL DTABASE. Disponível em: 

<http://faosfat. fao.org/site/342/default.aspx> Acesso em: 25 março 2015. 

 

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA, NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BAPTISTA, 

G.C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B.; VENDRAMIM, 

J.D.; MARCHINI, J.C.; LOPES, J.R.S.; OMOTO, C. Entomologia Agrícola. Piracicaba: 

FEALQ, 2002. 920 p. 

 

GALLO, Gustavo. Análise da sazonalidade do preço do tomate no Ceasa da grande 

florianópolis. 2007. 58 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade 

Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2007. 

 

HOFMMANN, R. Estatística Para Economistas, 3. Ed., Pioneira, São Paulo, 1998. 

 

INTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/lspa/lspa>. Acesso 

em: 22 Março 2015. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Produção Agrícola 

Municipal – PAM. Banco de Dados SIDRA. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso 

em 25 out. 2015. 

 

Instituto Brasileiro de Qualidade em Horticultura. O Sabor do Melão Amarelo. [São Roque]: 

Hortibrasil, 2007, 2007.  Disponível em: 

<HTTP://www.hortibrasil.org.br/jnw/index.php?view=article&catid=52%3Ahortibrasil&id=1

06%3Ao-sabor-melão-amarelo&opition=com content&hemid=109&showall=1> 

Acesso em: 21 de abril de 2015. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE. 

Disponível em: <http://www.ipece.ce.gov.br/> Acesso em: 10 de Abril de 2015. 

 

http://www.hortibrasil.org.br/jnw/index.php?view=article&catid=52%3Ahortibrasil&id=106%3Ao-sabor-melão-amarelo&opition=com%20content&hemid=109&showall=1
http://www.hortibrasil.org.br/jnw/index.php?view=article&catid=52%3Ahortibrasil&id=106%3Ao-sabor-melão-amarelo&opition=com%20content&hemid=109&showall=1
http://www.ipece.ce.gov.br/


45 

 

 

DJAU, M. A.; REIS, J. N. P.; LIMA, P. V. P. S. Análise de variação de preços de frutas no 

estado do ceará de 2007 a 2011. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico 

Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 3434. 2014. 

 

MAROUELLI, W. A.; BRAGA, M. B.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. Irrigação na cultura da 

melancia. Brasília: Embrapa Hortaliças (Circular Técnica. Embrapa Hortaliças, 108), 22 p. 

2012.  

 

MARQUES, Pedro Valentim; MELLO, Pedro Carvalho de; MARTINES FILHO, João 

Gomes. Mercados futuros agropecuários: exemplos e aplicações para o mercado 

brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 240 p. 

 

MARQUES, P. V; AGUIAR, D. R. D. Comercialização de Produtos Agrícolas, Edusp, São 

Paulo, 1993. 

 

Marques, P. V.; P. C. de Mello & J. G. Martines Fo. Mercados Futuros e de Opções 

Agropecuá rias. Piracicaba, S.P., Departamento de Economia, Administração e Sociologia da 

Esalq/USP, 2006, Série Didática nº D-129. 

 

MARQUES, R. W. DA C; CAISSETA FILHO, J. V. Sazonalidade do mercado de flores 

e plantas ornamentais no Estado de São Paulo: o caso da CEAGESP-SP. Rev. Econ. Sociol. 

Rural vol.40 no.4 Brasília Oct./Dec. 2002. 

 

MELO, S. C.; PEREIRA, H. S.; VITTI, G. C. Efeito de fertilizantes orgânicos na nutrição e 

produção do pimentão. Horticultura Brasileira, vol. 18, p. 200-203. 2000. 

 

MENDES, J. T. G., PADILHA JUNIOR, J. B. Análise de preços agropecuários. In: 

MENDES, J. T. G., PADILHA JUNIOR, J. B. Agronegócio: uma abordagem econômica. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. p 249-274. 

 

MENDONÇA, L. M. V. L.; CONCEIÇÃO, A. da; PIEDADE, J.; CARVALHO, V. D. de.; 

THEODORO, V. C. de A. Caracterização da composição química e do rendimento dos 

resíduos industriais do limão Tahiti (Citrus latifolia Tanaka). Ciênc. Tecnol. Aliment., 

Campinas, vol. 26, n. 4, p. 870-874. 2006. 

 

MIRANDA, R. F.; RODRIGUES, G. A.; SILVA, R. H.; SILVA, C. L. W.; SATURNINO, M. 

H.; FARIA, S. H. F.; Instruções Técnicas sobre a cultura da melancia, Belo Horizonte: 

EPAMIG –  Boletim Técnico, 51. 28 p, 1997. 

 



46 

 

 

MORETTIN, P. A. & TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. São Paulo: Edgard 

Blücher. 2006. 538 p. 

 

MOURA, P. A. M. de; RESENDE, L. M. A. Aspectos econômicos da cultura do mamoeiro. 

Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v.12, n.134, p.3-7. 1986. 

 

OLIVEIRA, A. P.; PAES, R. A.; SOUZA, A. P.; DORNELAS, C. S. M.; SILVA, R. A. 

Produção de pimentão em função da concentração de urina de vaca aplicada via foliar e da 

adubação com NPK. Agropecuária Técnica, vol. 25, p. 37-43. 2004. 

 

PATHUMNAKUL, S.; PIEWTHONGNGAM, K. How soaring agricultural prices will impact 

the way we do feed business. Revista Brasileira de Zootecnia,Viçosa. v. 39, supl. Spe. p. 

491-498. 2010. 

 

PERRIER, X.; BAKRY, F.; CARREEL, F. Combining biological approaches to shed light on 

the evolution of edible bananas. Ethnobotany Research and Applications, Fort Worth, v.7, 

p.199-216, 2009. 

 

PINDYCK, R. S; RUBINFELD, D. L. Econometria Modelos & Previsões. Trad. Da 4. 

Edição. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. 726 p. 

 

PLOETZ, R. La más importante enfermedad de la fruta más importante; la sigatoka 

negra del banano, 1999. Disponível em: 

<http://www.iicasaninet.net/pub/sanveg/html/aps/bananos/sigatokanegra.html> Acesso em: 

29 Março 2015. 

 

RIBEIRO, G. L.; LOPES, J. C.; MARTINS FILHO, S.; RAMALHO, S. S. Adubação 

orgânica na produção do pimentão. Horticultura Brasileira, vol. 18, p. 134-137. 2000. 

 

SANTANA, A. C. de; RODRIGUES J. H. Análise da sazonalidade de preços das frutas 

comercializadas na CEASA de Belém, no período de 1990 a 1998. Movendo Ideias, Belém. 

v. 5. n. 8. p.22 – 34. 2000. 

 

SANTANA, A. C. Métodos quantitativos em economia: elementos e aplicações. 1. ed. Belém: 

UFRA, 2003. 485 p. 

 

SEBRAE. Agricultura orgânica: negócio sustentável. Disponível em: 

<http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/3FAB5EE06EC5A3E6032572210062FF10/$File/NT000B5

C1A.pdf> Acesso em: 21 Março 2015. 

 

 



47 

 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL. Cultivo de melão: manejo, 

colheita, pós-colheita e comercialização. Brasília: SENAR, (Coleção SENAR, 131). 104 p. 

2007. Disponível em: 

<http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_recurso_didactico/Cartilha_melao_131_1.

pdf>. Acesso em: 29 de Março 2015. 

 

SOARES JÚNIOR, D.; LLANILLO, R. F.; ZANON, R. R. Sazonalidade de preços dos 

feijões dos grupos preto e cores no estado do paraná entre 2003 e 2013. Goiânia, SOBER - 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 2014. 

 

SPIEGEL, M. R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 

 

TAKAZAKI, P.E. Produção de sementes adaptadas ao ambiente protegido. In: SIMPÓSIO 

NACIONAL SOBRE PLASTICULTURA, 1, 1989, Jaboticabal. Anais... 2° ed. Jaboticabal: 

FUNEP, 1991, p.63-70. 

 

VIANA, J. G. A.; BARCHET, I.; ZEN, B.; SOUZA, R. S. Tendência histórica de preços 

pagos ao produtor de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, Santa 

Maria. v.40. n.7. p. 1643-1650. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




