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A oferta de hortalicas nas CEASAS do Brasil mostra que em
termos regionais a regiao Sudeste apresenta 0 maior indice de c2
mercializacao, 65%.0 Nordeste detem 11,9% dessa ofertacomvolume
de 638.744, 3 t. 0 estado do Piaui, na regiao, contribui com um
volume de comercializacao'de 47.873,6 t, representando 7,49%~

As curcubitaceas englobam varias especies de qrand~ importa~
cia no contexto da horticultura brasileira. Tem se verificado um
incremento expressive na comercializacao dessas especies atraves
das CEASAS. A CEAGESP em Sao Paulo e 0 principal centro de come~
cializacao de cucurbitaceas, destacando-se ainda as CEASAS do Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais.

No mercado atacadistade Teresina as cucurbitaceas ja pos
suem lugar de destaque. Dados obtidos na CEASA-PI mostram que
55,20% do total de hortalicas·ali comercializadas sao cucurbitaceas.

As cucurbitaceas possuemgrande importancia economica,social
e alimentar. Dentro do contexto economico-social, verifica-se a
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utilizacao direta dessas hortalicas naalimentacao humana e de ani
mais domesticos, sendo utilizadas tambem na industria nafabricacao
de doces e conservas. Ressalta-se ainda a participacao dasculturas
de melao, abobora e pepino nas exportacoes de hortalica do Brasil.

Dentro do contexto alimentar, essas especies tem importancia
nao somente em termos quantitativos mas tambem em termos de quali
dade para a nutricao em todas as camadas sociais, uma vez que pos
suem um potencial de nutrientes essencia~s na dieta humana. As aba
boras e morangos contem altos teores de provitamina B e sao cons~
midas normalmente na forma de frutos maduros.

Foram utilizados neste trabalho dado'sfornecidos peL3.CEASA-PI
no periodo de 1986 a 1991, onde procurou-se obter informacoes sobre
o fluxo de comercia1izacao dessas especies, sua distribuicao, obteg
do-se um quadro sobre a origem e a oferta nos ultimos seis anos.
Foram analisadas seis especies de cucurbitaceas - abobora (C~cubita
spp), me1ancia (CUJr..u..Uu..6 £.a.n.c:ttu..6), me1ao (CUc.wrU..6 mel.o), maxixe (Cucami6
anguJr.iA.), pepino (CUc.wrU..6 .6a.tiVI.L6) e chuchu (SechIJ.,Un ed.u.l.e). Verificou-se
um volume de comercializacao na ordem de 102.791,8 t, sendo a cultura
da melancia a que apresentou maior volume com 50.456 t. Em 1989 a
producao do Piaui com a cultura da melancia foi da ordem de 58.240
t, melao com 250 t, abobo~a com 240 t, maxixe 8 t e pepino 2 t. Ne~
te ana a producao de melancia foi superior a comercializada nos ul
timos seis anos. lsto mostra a potencialidade que 0 Estado tem de
atingir a sua autosuficiencia. A melhoria dos meios decomercia1iza
cao e das praticas :'e cultivo, por certo permi iraQ a oferta de
frutos de melhor padrao, em epoca oportuna e em volume adequado,
tendo em vista que a melancia cultivada em sua maioria porpequenos
agricu1tores e comercia1izada de forma informal em feiras, merca
dos e estados vizinhos.

A importancia crescente da melancia ocorreu em funcao de au
mento na area p1antada e utilizacao de cultivar mais resistente a
podridao esti1ar, um dos principais problemas da ,cultura naregiao.

Quanto a procedencia e participacao de cada produto, verifi
cou-se que a cultura da melancia contribuiu com 48,08\ do total c2
mercializado, em destaque 0 estado de Pernambuco com 33.938 t repr~



sentando 67,26% do volume comercializado. Verificou-seumcrescirnen
to na participacao do Piaui de 21,80%, passando ern1986 de 0,60% pa
ra 22,40% ern 1991. 0 estado da Bahia contribuiu corn 10.658 t, de ten
do 21,12% (Tabela 1).

TABELA1.. Volume (t), percentual de participa~io e procedencia da
melancia comercializada pela CEASA-PI.Teresina"PI, 1986-
1991.

1987
1988

Total
FE PI RN SF TO

357 3 499
5.575 401 7.495
5.688 716 8.149
6.686 841 11.203
8.614 755 10.268
7.018 2.876 12.842

33.938 5.592 50.456
67,26 11,08 100

137
1.466 44

10.658 44 108 116
21,12 o,O-S0,21 0,23

A cultura da abobora representou 15,24% do total cornerciali
zado, destacando-se 0 estado do Maranhao com 4.926 t significando
urna participacao de 31,44%, seguida de Pernambuco com participacao
de 28,01% ,,~Goias cmn 24,15%. 0 Piaui participou com 11,60%, mante£
do-se mais ou menos estavel ao longo do periodo. Os tipos mais co
merciaveis foram as chamadas aboboras de leite (CucWlb.ita. mo.6cha.t'.a.) e
jerimum cabocl0 (CucWlb.ita. ma.uinum) e em Menor quantidade as varieda
des de abobora melhorada e abobrinhas (CucWlb.ita. pepo), conforme Tabe
la 2.

o melao contribuiu com 13,78% no total comercializado. Pern
buco destacou-se com 7.468 t, significando 52,73 % do total comercia
lizado, embora tenha havido urn decrescimo na quantidade ofertadano
periodo. 0 mesmo fate ocorreu com a Bahia que teve suaoferta dimi
nuida ao longo do periodo. Apesar disso este Estado contribuiu co
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5.656 t representando uma participacao de 39,94% e destacando-se
em terceiro lugar 0 Piaui que contribuiu com 637,3 t, indicando

participacao de 4,50%, cujo tipo mais comercializado ~ chauma e 0 -mado mela.o de cheiro, caracteristico da .- fruto grande, casregJ.ao: -
ca alaranjada, gomos salienes, polpa branca e amarelada com eleva-do teor de ~ cheiro ativo, dai decorrencia do (Tab~acucar e a nome
la 3) .

TABELA 2. Volume (t), percentua1 de participacao e procedencia da
abObora comercializada pela CEASA-PI. Teresina, PI, 1986
-1991.

Estado de procedencia da hortali~a Iota1Ano
BA CE GO MA PA PE PI RN SP TO

1986 14 61 24 697 - 133 510 - - · 1.439
1987 20 36 233 644 . 238 40 - - - 1.211

AbObora 1988 12 18 1.011 705 1,50 637 170 - - · 2.554,5
1989 - 12 640 657 - 383 119 - . - 1.811
1990 11 23 1.146 1.206 . 1.510 283 . . · 4.179
1991 244 119 730 1.017 70 1.488 694 45 54 13 4.1+74

Total 301 269 3.784 4.926 71,5 4.389 1.816 45 54 13 15.668,5
% 1,92 1,72 24,15 31,44 0,45 28,01 11,60 0,29 0,34 0,08 100

TABELA 3. Volume (t), percentual de participacao e procedencia do
melio comercializado pela CEASA-PI. Tersina, PI, 1986-
1991.

0, ~

Ano Estado de procedencia da horta1i~a Iotal
BA CE GO MA PA PE PI RN SP TO

1986 3.325 · . . · 3.965 200 - - - 7.490
1987 290 - - . · 442 0,3 . · · 732,3
1988 93 - - - · 334 7 . - - 434Metio 1989 280 · - - · 880 9 - · · 1.169
1990 72 · - - · 655 13 - - - 740
1991 1.596 41 - 8 · 1.192 408 351 - · 3.596

Total 5.656 41 - 8 - 7.468 637,3 351 · - 14.161,3C

% 39,94 0,29 - 0,06 - 52,73 4,50 2,48 - - 100



o chuchu participou com um volume de comercializacao naordem
de 11.223 t, significando uma participacao de 10,92%. 0 estado do
Ceara destaca-se com um volume de comercializacao de 7.922, signi
ficando participacao de 70,58%. 0 estado de Pernambuco acompanha em
segundo lugar, com uma participacao de 28,70%. 0 estado do Piau!
nao participa dessa oferta. Observa-se a entrada da participacao da
Bahia a partir de 1990 com 79 t (Tabela 4).

TABELA4. Volume (t), percentual de participa~io e proee«encia do
chuchu comercializado pela CBASA-PI.Tereaina, PI, 1986-
1991.

Est.do de procedenc1a de horta11~
Ano total

:sA C! GO HA PA PI n JtN SP 1'0

1986 1.207 203 1.410
1987 1.370 561+ 1.934
1988 1.466 643 2.109
1989 1.498 450 • ··1.948
1990 8 1.152 563 1.723
1991 71 1.229 799 2.099

79 7.922 .•. 3.222 U.223

0,70 70,58 28,70 100

o pepino contribuiu com 10,76% do total comercializado no p~
riodo, destacando-se 0 estado do Ceara com 7.568 t, representando
68,44% do total comercializado. 0 Piau! apresenta uma inexpressiva
participacao da ordem de 0,05%, permanecendo estavel durante 0 ~
r!odo (Tabela 5).

o maxixe contribuiu com 0,22% do total comercializado. Essa
especie nao possui boa comercializacao, restrinqindo-se a algumas
regioes. 0 Piaui detem 0 maior volume de comercializacao com 105 t,
representando 46,46%. Houve um acrescimo de 41,67% no percentualde
participacao na comercializacao dessa cucurbiticea, noestado, pa~
sando de 25,00% em 1986 para 66,67% em 1991. 0 estado do Ceara paE
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ticipou com 30,08% com urnvolume de 68 t e 0 Maranhao com um volu-
me de 53 t, contribuindo com 23,45% (Tabela 6) •

TABELA 5. Volume (t), percentual de participacao e procedencia do
pepino ,comercializado pela CEASA-PI. Teresina, PI, 1986-
1991.

Estado de procedencia da hortali~a
Ano . 'Iotal

BA CE GO MA PA PE PI RN SP TO

1986 15 1.243 - - - 258 - - - - 1.516
1987 5 1.497 - - - 569 - - - - 2.071
1988 - 1.271 - - - 642 2 - - - 1.915Pepino
1989 11 1.380 - - - 776 - - - - 2.167
1990 13 997 - - - 545 2 - - - 1.557
1991 105 1.180 - - - 544 2 - - - 1.831

Total - 149 7.568 - - - 3.334 6 - - - 11.057
% - 1,35 68,44 - - - 30,15 0,05 - - - 100

-

TABELA 6. Volume (t), percentual de participacao e procedencia do
maxixe comercializado pela CEASA-PI. Teresina, PI, 1986-
1991.

Estado de proeedencia da hortali~aAno 'Iotal
BA CE GO MA PA PE PI RN SP 1'0

1986 - 15 - 6 - - 7 ~., - - 28
1987 - 17 - 11 - - 11 - - · 39
1988 - 11 - 9 - - 7 - · - 27Maxixe
1989 - 4 - 8 - - 8 - · - 20
1990 - 3 - 5 - - 8 - · - 16
1991 - 18 - 14 - - 64 - - · 96

total - - 68 - 53 - - 105 - - - 226
% - - 30,08 - 23,45 - - 46,46 - - · 100



Verificou-se que a maioria das cucurbitaceas com entrada na
CEASA-PI foram originadas dos estados de Pernambuco, Ceara e Bahia.
Identificou-se tambem que ainda e pequena a participacao do Piaui,
o q~va a supor que independente de sua pequena producao, grande

1 parte desse volume e comercializado fora da CEASA-PI, atraves da co;
mercializacao direta ao consumidor, por meios de mercados informais
ou entregue a varejistas ~omo supermercados e estes ao consumidor e
ate mesmo distribuida para municipios proximos de Estados vizinhos.

o conhecimento destes dados sobre cucurbitaceas, principalme~
te 0 volume de oferta se faz importante na medida em que irasubsi.

(

diar 0 melhoramento dessas especies, principalmente melancia e aba
bora, para introducao de novas variedades, visando a melhoria dos
n!veis de produtividade e qualidade.
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