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Análise de Mercado 
19/02/2019 a 26/02/2019 

  
Com preços estáveis temos 04 (Quatro) produtos. 

COUVE-FLOR Und¹ 3,33 3,33 0,0%    

COUVE Folha Und¹ 1,00 1,00 0,0%    

PEPINO salada KG 2,13 2,13 0,0%    

RABANETE (maço) Und¹ 2,08 2,08 0,0%    

  
Com alta de preços temos 14 (Quatorze) produtos. 

ABACAXI pérola Und¹ 3,90 4,10 5,1%  

AMEIXA leticia KG 3,50 4,00 14,3%  

BANANA prata KG 2,50 2,78 11,2%  

LARANJA valencia KG 1,48 1,55 4,7%  

MELÃO amarelo (espanhol) KG 2,69 2,76 2,6%  

PÊSSEGO eragil KG 4,00 4,25 6,3%  

ABOBRINHA italiana KG 1,90 1,92 1,1%  

ALHO nacional KG 10,00 11,25 12,5%  

BATATA BRANCA (monal.) KG 2,18 2,20 0,9%  

BETERRABA KG 1,94 1,95 0,5%  

CHEIRO verde (maço) Und¹ 0,92 0,94 2,2%  

CEBOLA nacional KG 1,95 2,15 10,3%  

COUVE Chinesa Und¹ 2,08 2,29 10,1%  

VAGEM verde KG 5,00 5,50 10,0%  

 
Com alta expressiva de preços temos 05 (Cinco) produtos. 

BANANA caturra KG 1,39 1,75 25,9%  

AIPIM/MANDIOCA KG 1,33 1,67 25,6%  

BROCOLIS híbrido Und¹ 2,50 3,08 23,2%  

REPOLHO verde KG 1,40 1,80 28,6%  

TOMATE longa vida KG 2,30 2,94 27,8%  

 
Com baixa de preços temos 15 (Quinze) produtos. 

ABACATE fortuna KG 3,42 3,08 -9,9%  

LARANJA céu KG 2,92 2,88 -1,4%    

MAÇA eva KG 3,33 2,78 -16,5%    

MAMÃO formosa KG 3,58 3,47 -3,1%    

MANGA tommy KG 3,67 3,50 -4,6%    

MELANCIA KG 0,98 0,93 -5,1%  

MORANGO Bdj² 2,83 2,69 -4,9%  

UVA itália/rubi KG 7,00 6,00 -14,3%  

ALFACE lisa/crespa Und¹ 1,25 1,20 -4,0%  

BATATA diversa KG 1,60 1,50 -6,3%  

BATATA-DOCE KG 1,67 1,63 -2,4%  

BERINGELA KG 3,33 3,00 -9,9%  

CENOURA KG 2,50 2,04 -18,4%  

MORANGA cabotiá KG 1,32 1,30 -1,5%  

PIMENTÃO verde KG 2,92 2,83 -3,1%  

 
Com baixa expressiva de preços temos 02 (Dois) produtos. 

LIMÃO taiti KG 2,08 1,58 -24,0%  

CHUCHU KG 3,13 2,00 -36,1%  



1- Und = Unidade 

2 – Bdj = Bandeja 

 

 
 
 
 
Dos quarenta (40) principais produtos analisados, destacam-se os seguintes: 
Quatro (04) produtos apresentaram preço estável; 
Quatorze (14) produtos apresentaram alta de preço; 
Cinco (05) produtos apresentaram alta expressiva de preço; 
Quinze (15) produtos apresentaram baixa de preço; 
Dois (02) produtos apresentaram baixa expressiva de preço. 
 
Destacamos na análise os preços expressivamente em alta ou em baixa somente para 
aqueles produtos que tiveram uma variação superior a 20% para baixo ou para cima. 
 
 

CINCO (05) PRODUTOS APRESENTARAM ALTA EXPRESSIVA DE PREÇO 
 

O comportamento do mercado dos principais produtos (40) hortifrutigranjeiros na 
Ceasa-Serra, iniciou a semana com valorização nos preços para a maioria dos 
produtos. Foi registrado uma valorização econômica (variação positiva) para 47,5% 
dos produtos cotados, enquanto que para 42,5% dos produtos foi registrado uma 
desvalorização econômica (variação negativa) e 10% apresentaram preços estáveis. 
Das cotações registradas, destaque para as valorizações expressivas da Banana 
Caturra (De R$ 1,39 para R$ 1,75/Kg), do Aipim/mandioca (De R$ 1,33 para R$ 
1,67/Kg), do Brócolis hibrido (De R$ 2,50 para R$ 3,08/Und), do Repolho Verde (De 
R$ 1,40 para R$ 1,80/Kg) e do Tomate longa vida (De R$ 2,30 para R$ 2,94/Kg), que 
obtiveram variação na ordem de 25,9%, 25,6%, 23,2%, 28,6 e 27,8%, 
respectivamente. A valorização para essas culturas se da pela baixa oferta no pavilhão 
do produtor. Podemos explicar a baixa oferta da banana caturra, devido a curva 
natural do clima, o que provoca uma redução na produtividade da safra. Para o 
aipim/mandioca, brócolis hibrido e tomate longa vida, podemos explicar a redução de 
oferta no mercado devido as cultivares estarem sofrendo com as temperaturas 
elevadas na região e ao excesso de insolação. Com tais condições climáticas, os 
produtores de repolho verde estão sendo obrigados a realizar irrigação, e mesmo com 
todos os cuidados, está ocasionando o surgimento de podridões. Como há 
necessidade de separar as cabeças sadias para envio ao mercado, há muito descarte, 
o que diminui a oferta. Outro dado interessante é que a maior parte do produto que 
está sendo ofertado no mercado é de qualidade média. Por outro lado, um 
comportamento inverso foi verificado para a baixa expressiva nos preços do Limão 
taiti (De R$ 2,08 para R$ 1,58/kg) e do Chuchu (De R$ 3,13 para R$ 2,00/kg), com 
uma variação negativa de preços na ordem de -24% e -36,1%, respectivamente. A 
desvalorização econômica verificada para o limão taiti e para o chuchu se explica pela 
maior oferta do produto no pavilhão do produtor em relação a semana passada, devido 
as cultivares estarem iniciando o período de safra na região. A tendência nos próximos 
dias é que continue apresentando preços instáveis para os produtos hortifrutigranjeiros 
em pico de safra na região, e para os produtos que estão em entressafra a tendência é 
de manter os preços estáveis, sempre levando em conta a lei da oferta e demanda. 
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