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Fig. 1. Sazonalidade da oferta e do preço da melancia comercializada na
CEASA-BA nos anos de 1999 a 2003.

PREÇO (R$/kg)

0,24

Ago

nacional. Um dos principais problemas da

0,25

-

Jul

quantidades comercializadas no período em

0,26

500

Jun

O estado da Bahia produz 10% do total

0,27

1.000

Mai

e determinar a sazonalidades de preços e

0,28

1.500

Abr

responsáveis por 50% da produção brasileira.

0,29

2.000

Mar

melancia na Bahia, no período de 1999 a 2003

0,30

2.500

Fev

Rio Grande do Sul e São Paulo, os quais são

procedência e fluxo de comercialização da

Preço

3.000

Jan

melancia (Citrullus lanatus) são os Estados do

Quantidade (t)

discutir as informações referentes à oferta,
TONELADAS

Os principais pólos produtores de

Conclusões
Entre 1999 e 2003 a quantidade
comercializada

de

45%

na

CEASA-BA.

Observou-se o predomínio da comercialização

Autores:

FLUXO SAZONAL DA

Manuel Alberto Gutierrez Cuenca
Luzia Nilda Tabosa Andrade
Marcos Antonio B. Moreira
Maria Urbana Corrêa Nunes
Diego Costa Mandarino

COMERCIALIZAÇÃO

do produto originário dos Municípios baianos.
Juazeiro foi o maior fornecedor com 50%,

Editoração Eletrônica:

seguido de Teixeira de Freitas com 15%. Os

Diego Corrêa Alcântara Melo

meses de maior oferta corresponderam a
janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e

Julho / 2006

dezembro. A menor oferta ocorreu no período
de maio a agosto. As variações estacionais de

Disponível em:

preços em nível de atacado mostram que os

.http://www.cpatc.embrapa.br

maiores preços ocorrem de abril e maio, sendo
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