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A Central Estadual de Abastecimento S/A da Bahia (Ceasa-BA) desempenha um importante papel na 
cadeia de produtos hortifrutigranjeiros ao assegurar o abastecimento agroalimentar da Região 
Metropolitana de Salvador (BA). As informações disponíveis no site dessa Central permitem a 
execução de diversas análises relacionadas com a oferta e a demanda dos produtos comercializados. 
O objetivo desse trabalho foi analisar o comportamento dos preços e das quantidades 
comercializadas de tipos de frutos de mamão: Formosa e Havaí, na Ceasa-BA. Para tanto, foram 
utilizados os preços e as quantidades comercializadas durante o período de 2006 a 2015, coletados 
mensalmente, nos boletins eletrônicos da Ceasa. Na tabulação dos dados e elaboração de tabelas e 
gráficos, fez-se uso de planilha eletrônica do software Excel da Microsoft. Os preços foram corrigidos 
para o último mês (dezembro de 2015), utilizando o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de eliminar os efeitos da inflação do período 
analisado. Considerando as quantidades comercializadas em todo o período, verificou-se que as 
percentagens anuais médias foram: mamão Formosa - 88,92% e mamão Havaí - 11,08%. A 
quantidade total comercializada foi de 197.328,9 toneladas, o que equivale a um volume médio de 
19.732,9 t/ano. Observou-se ainda uma tendência de crescimento de 2006 a 2013 e a partir desse 
ano uma redução, sendo que o maior volume ocorreu em 2013 (25.133,8 t). Quando se analisa 
mensalmente o desempenho do volume total comercializado, registrou-se um valor médio mensal de 
16.204,7 toneladas; com o máximo ocorrendo no mês de agosto (18.270,9 t), e o mínimo em junho 
(14.990,4 t). Ao se analisar o desempenho dos preços médios anuais por tipo de fruto  
comercializado, notou-se que os preços do mamão Havaí foram, na maior parte do período, 
superiores aos preços do mamão Formosa (2006 a 2011 e 2015). Nos demais anos, os 
desempenhos foram os seguintes: iguais em 2012 (R$1,28/kg); em 2013 e 2014 os preços do 
Formosa foram superiores aos do Havaí. Em relação ao comportamento dos preços médios mensais 
dos mesmos tipos de futos, verificou-se que nos primeiros nove meses do ano (janeiro a setembro), o 
mamão Havaí apresentou preços superiores aos do Formosa. No mês de outubro, os preços foram 
iguais (R$1,33/kg); e nos dois últimos meses (novembro e dezembro), os preços do mamão Formosa 
foram superiores aos do Havaí. Para todo o período (anos ou meses), o mamão Havaí apresentou 
preços médios 14,42% acima dos preços médios do mamão Formosa. 
 
 
Significado e impacto do trabalho: A partir de séries históricas disponibilizadas para os tipos de 
mamão negociados na Ceasa - BA, Formosa e Havaí, realizaram-se análises de desempenhos para 
as quantidades e preços dos produtos. O conhecimento e divulgação dos resultados permitem o 
melhor conhecimento da realidade mercadológica dos produtos comercializados nesse importante elo 
da cadeia de abastecimento da Grande Salvador. 
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