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RESUMO - Este trabalho analisa a estacionalidade de preços da uva
de mesa explorada 'na região do Submédio São Francisco, durante o
período de 1~86 a 1992. Para se calcular a estacionalidade dos
preços, utilizou-se o método da média móvel de doze meses e os
dados foram corrigidos pelo índice Geral de Preços-
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio vargas. Os
resultados revelaram que: os menores índices estacionais do preço
da uva se verificaram no primeiro semestre', com o mês de maio
registrando o menor índice, ficando 30,92% abaixo do médio; o mês
de julho registrou o índice médio (100), e de agosto a dezembro,
os índices estacionais dos preços da uva estiveram acima do
índice médio, com o mês de outubro revelando o maior índice, com
33,35% acima do preço médio. Quanto às amplitudes de vaz Laçâo , a
menor foi registrada no mês de fevereiro e a maior no mês de
novembro.

Termos para indexação: estacionalidade de preços; uva de mesa;
agricultura irrigada; comercialização.

BEHAVIOUR OF GRAPE PRICE PRODUCED IN THE

SAO FRANCISCO RIVER SUB-MIDDI...E REGION

ABSTRACT - This paper analyses the variability of the prices
of table grapes in the São Francisco river sub-middle region from
1986 to 1992. Price variability was calculated by the method of
mobile mean of twelve months and data were corrected by the
General price Index - Internal Availability (IGP-DI) of Fundação
Getúlio Vargas. The results' showed that lower seasona! price
indeces for grapes were observed in the first semester, with the
lowest index registed in May, being 30 ..93% below the average; in
July, it was registered the medium index; from August to December
the seasonal price indeces were 33.35% above the medium price.
Considering the scope of variation, it was observed that February
and November had the lowest and highest variations, respectively.
Index Terms: stationarity of prices; table grapes; irrigated

agriculture; marketing.
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