
O repolho (Brassica oleracea var. 

capitata L.) é uma olerícola folhosa de grande 

importância em Pernambuco, Estado 

responsável por 27% da produção nordestina 

de olerícolas, perdendo apenas para a Bahia e 

C e a r á ,  c o m  3 8 %  e  2 8 % ,  

respectivamente(IBGE,2006). As folhosas 

ocupam lugar de destaque entre a olericultura 

pernambucana, chegando a responder por 

37% do valor total gerado pelas olerícolas no 

Estado. O repolho, contribuindo com 19% do 

valor total das folhosas produzidas em 

Pernambuco, só perdem em importância para 

o coentro e a alface que respondem por 36% e 

21%, respectivamente, daquele total (IBGE, 

2006).

Objetivo

Este trabalho foi realizado com o 

objetivo de analisar e fornecer informações 

referentes à oferta, procedência e fluxo de 

comercialização de repolho em Pernambuco, 

no período de 1999 a 2003 e determinar a 

sazonalidades de preços e quantidades 

comercializadas no período em análise.

Utilizando-se dados sobre a situação da 

oferta e comercialização de repolho na CEAGEPE 

em Pernambuco, referente ao período de 1993 a 

2005. A partir desses dados mensais, foram 

calculadas a sazonalidade de preços e quantidades 

comercializadas no mencionado período. A partir 

dos registros de procedência dos volumes 

comercializados por estados e municípios, foram 

calculadas os percentuais de participação por 

origem no volume total comercializado no 

mencionado entreposto.
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V e r i f i c o u - s e  u m a  q u e d a  n a  

comercialização do repolho, passando de 

8.571t em 1993, para 7.794t no ano de 2005, 

representando uma queda de 9% na 

quantidade comercializada no período. Os 

principais estados fornecedores de repolho 

comercializado na CEAGEPE, no período de 

1993 a 2005, foram Pernambuco, Bahia e 

Espírito Santo.
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